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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتز3 املعلنون في حيدان اإلشهار القانوني إثبات هويتهم والسلطات املسندة إليهم.
وال محمتل اإلدارة أية حسؤولية فيتا يحعلق بتضتون اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

NAPRO10

شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأستالها : 2.000.000 درهم

 RUE CHEVALIER BAYARD,

 REC(VAL(ROSE, ETAGE 1,

 N°2 ENTREE(E, BELVEDERE,

CASABLANCA

السجل الحجاري : 395585

I)-)مبعا ملداوالت الجتع العا3 غير)

العادي بحاريخ)15)يوليو)2021)لشركة)

املسؤولية) ذات  شركة  (NAPRO10

 2.000.000 رأستالها) املحدودة،)

درهم مقرر حا يلي):

1)-)تغيير املقر االجحتاعي):

 RUE CHEVALIER (: حن)

 BAYARD, REC(VAL(ROSE, ETAGE

 1, N°2 ENTREE( E, BELVEDERE,

.CASABLANCA

 14RUE ZALAGH APT N°9 : إلى

.AGDAL- RABAT

2 - إعادة تعديل النشاط الشركة.

األسا�سي  النظا3  تعديل   -  3

لشركة.

وموقيع  املسير  صالحيات   -  4

الشركة.

II)-)وقد مم اإليداع القانوني لدى)

البيضاء) بالدار  الحجارية   املحكتة 

12)أغسطس)2021)ممت رقم)789674.

1 P

سبور ايديكاسيون سوليسيون
شركة ذات حسؤولية حمدودة

يقدر رأستالها : 10.000 درهم

العنوان : الرباط، رقم 11 بلوك 1 
شارع كندافة، اليوسفية، الشرق

 بتقح�سى عقد عرفي حؤرخ بحاريخ)

العا3) الجتع  امفق  (2021 يونيو) (4
ايديكاسيون) »سبور  لشركة)

حسؤولية) ذات  شركة  سوليسيون«)

درهم) (10.000 ب) رأستالها  يقدر 

بالعنوان) االجحتاعي  حقرها  ويوجد 
:)الرباط رقم 11 بلوك 1 شارع  الحالي)

كندافة، اليوسفية، الشرق.

يقرر زيادة رأستال الشركة بتبلغ 

10.000 درهم لزيادة رأس املال حن 

10.000 درهم إلى 20.000 درهم عن 

حصة   100 وإصدار  إنشاء  طريق 

بقيتة 100 درهم لكل حنها، جتيعها 

حكحوبة وحدفوعة بالكاحل، عن طريق 

حساهتة نقدية حدفوعة للبنك.

يالحظ أن رأس املال هو 20.000 

درهم حقسم إلى 200 حصة كل حنها 

النمو  على  اآلن  حوزعة  درهم   100

الحالي :

السيد يونس شكار 100 حصة ؛

 100 الهتة  عالي  بهية  السيدة 

حصة ؛

املجتوع 200 حصة.

يميط علتا ويقبل اسحقالة السيد 

كشريك  واجبامه  حن  شكار  يونس 

وحيد ويتنمه إبراء ذحة كاحلة ونهائية 

إلدارمه السابقة حتى اآلن.

الهتة  عالي  بهية  السيدة  يعين 

كتسيرة وحيدة لفترة غير حمدودة.

مم اإليداع القانوني بكحابة الضبط)

بحاريخ) بالرباط  الحجارية   باملحكتة 

2)أغسطس)2021)ممت رقم)116551.

2 P

JANNAT AL QASSIM

SARL

مأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة

ممرير) مم  عرفي،) عقد  بتقح�سى 

القانون األسا�سي لشركة ذات حسؤولية)

حمدودة،)لها الخاصيات الحالية):

 JANNAT AL (: التستية) (- (1

.QASSIM SARL

ومصدير) اسحيراد  (: املوضوع) (- (2

الحتور.

3)-)املدة):)99)سنة ابحداء)حن يو3)

تسجيلها بالسجل الحجاري.

األبطال،) شارع  (،15 (: املقر) (- (4

الشقة رقم)4،)أكدال،)الرباط.

5)-)الشركاء):

السيد الحسين سطا3 احتد فالح،)

 U541177 الحاحل لجواز السفر رقم)

يتلك)60)حصة)؛

الحاحل) حاحدة،) رضوان  السيد 

رقم) الوطنية  الحعريف  لبطاقة 

C986588)يتلك)20)حصة)؛

الحاحل) السيد عبد هللا حجيتر،)

رقم) الوطنية  الحعريف  لبطاقة 

A265096)يتلك)20)حصة.

6)-)رأس املال):)حمدود في)10.000 

درهم.

7)-)التسيير):

السيد الحسين سطا3 احتد فالح،)

 U541177 الحاحل لجواز السفر رقم)

يتلك)60)حصة)؛

الحاحل) حاحدة،) رضوان  السيد 

رقم) الوطنية  الحعريف  لبطاقة 

C986588)يتلك)20)حصة)؛

الحاحل) السيد عبد هللا حجيتر،)

رقم) الوطنية  الحعريف  لبطاقة 

A265096)يتلك)20)حصة.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

أغسطس) (16 بالرباط يو3) الحجارية 

2021)ممت رقم)154137.

3 P

 STE DOMAINE DU BON

LAIT
SARL AU

العا3) الجتع  حمضر  بتقح�سى 

االسحثنائي بحاريخ)28)أبريل)2021)مم)

للشركة) املسبق  الحل  على  االمفاق 

ومصفيتها.

الحسين،) كحار  السيد  تعيين  مم 

رقم) الوطنية  للبطاقة  الحاحل 

حغربية،) جنسية  ذو  (JB168258

املزداد سنة)1975)حصفي للشركة.

2)حكرر،) (: حقر الحصفية حدد ب)
زنقة لبنان،)رقم)3،)املحيط،)الرباط.

مم وضع املحضر بالسجل الحجاري)

 2021 أغسطس) (3 بحاريخ) بالرباط 

ممت رقم)116588.

سجل الحجاري رقم)145613.

4 P
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STE PROXICOM STORES
SARL

في) حؤرخ  عرفي  عقد   بتقح�سى 
6)يوليو)2021)مأسست شركة ممتل)

الخصائص الحالية):
 PROXICOM (: التستية)

.STORES SARL
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

حسؤولية حمدودة.
الهدف االجحتاعي):)موزيع،)اسحيراد)
وحعدات) أجهزة  جتيع  ومصدير 

االمصاالت.
رأستال الشركة):)100.000)درهم.

حن) ابحداء) سنة  (99 (: املدة)
الحأسيس النهائي.

حن فامت يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديستار حن كل سنة حا عدا السنة)

األولى م حدئ حن ماريخ التسجيل.
34)جبل مازكة،) (: املقر االجحتاعي)

أكدال،)الرباط.
التسيير) حهتة  أنيطت  (: التسيير)
والسيد) يونس  العنيزي  السيد  إلى 

بنفايدة زهير لفترة غير حمدودة.
اإليداع) مم  (: القانوني) اإليداع 
لدى) الحجاري  للسجل  القانوني 

املحكتة الحجارية بالرباط.
)رقم السجل الحجاري):)154089.
5 P

STE LOGISTIQUE GROUP
SARL AU

العا3) الجتع  حمضر  بتقح�سى 
يناير) (27 بحاريخ) املنعقد  االسحثنائي 
2021)مم االمفاق على موسيع نشاط)
الشركة وحن اآلن فصاعدا النشاط)
الرئي�سي للشركة يصبت على الشكل)

الحالي):
نقل البضائع)؛

القانون) حن  (3 الفصل) تعديل 
األسا�سي للشركة.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
الحجارية بالرباط بحاريخ)8)حارس)2021 

.D111505(ممت رقم
السجل الحجاري رقم):)129705.

6 P

CALL ADSA
شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأستالها : 10.000 درهتا
نقل املقر االجحتاعي

انعقد) (،2021 يوليو) (7 بحاريخ)
لشركة) العادي  الغير  العا3  الجتع 
شركة ذات حسؤولية) (CALL ADSA
درهتا،) (10.000 رأستالها) حمدودة،)
(،5 رقم) اإلقاحة  االجحتاعي  حقرها 
املنظر الجتيل رقم)3،)سال الجديدة،)

حيث متت املصادقة على حا يلي):
مجزئة) (: نقل املقر االجحتاعي) (- (1
املعتورة،)احصين،)العتارة رقم)217،)

املحل رقم)32،)سال الجديدة،)سال.
حن) (4 إعادة صياغة البندين) (- (2

النظا3 األسا�سي للشركة.
مم اإليداع القانوني بكحابة الضبط)
بحاريخ) بسال  االبحدائية   باملحكتة 
2)أغسطس)2021)ممت رقم)37098.
7 P

شركة أزيل كريت سيرفيس
ش.3.3 ذات شريك وحيد

7، زنقة علي ابن أبي طالب، بطانة، 
سال

العا3) الجتع  ملحضر  مبعا 
بحاريخ) الوحيد  للشريك   االسحثنائي 
الرباط) في  املسجلة  (،2021 حاي) (4

بحاريخ)4)حاي)2021،)مقرر حا يلي):
كريت) أزيل  الشركة  مصفية 

سيرفيس ش.3.3 ش.و.
إغالق الحصفية وإبراء)املصفية.

إغالق السنوات املالية.
كحابة) لدى  القانوني  اإليداع  مم 
بسال) االبحدائية  باملحكتة  الضبط 
ممت رقم) (2021 أغسطس) (2 بحاريخ)

.37101
8 P

STE BRIBRI PANORAMA
بتقح�سى عقد عرفي حسجل بسال)
بحاريخ)28)حاي)2021،)قد مم مأسيس)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك واحد.

خلق وإنشاء) (: الهدف االجحتاعي)

والرياضة) للترفيه  وحساحة  حجال 

بقعة) وتعليتية على  مربوية  وحزرعة 

الكارة) العقاري  الرسم  ذات  أرضية 

رقم)2190/58.

رأستال الشركة):)100.000)درهم)

حقستة إلى)1000)حصة حن فئة)100 

درهم للحصة الواحدة)1000)حصة.

حن) ابحداء) سنة  (99 (: املدة)

الحأسيس النهائي أي حن ماريخ وضع)

السجل الحجاري.

حن فامت يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديستار حن كل سنة حا عدا السنة)

األولى م حدئ حن ماريخ التسجيل.

املقر):)رقم)1)دوار أرياح،)حقاطعة)

احصاين،)سال الجديدة.

املسير):)الرواني القصاوي عزوز.

رقم السجل الحجاري):)34035.

9 P

SOMATRADIV

SARL

االنمالل قبل النهائي للشركة
القرار) حمضر  بتوجب  (- (I

 SOMATRADIV لشركة) الجتاعي 

الحجاري) بالسجل  املسجلة  (SARL

واملنعقد بحاريخ) (66983 ممت الرقم)

2021)متت املصادقة على) يوليو) (31

القرارات الحالية):

1)-)االنمالل قبل النهائي لشركة.

تعيين السيد ابو دهاج عبد) (- (2

السال3 حأحور الحصفية ففوضت له)

املهتة) بهذه  للقيا3  السلطات  جتيع 

النهائية) الحصفية  حقر  رسخ  ثم 

 270 الرقم) النهضة  حي  في  للشركة 

حجتوعة الوحدة،)الرباط.

-)مم اإليداع القانوني باملحكتة) (II

الحجارية بالرباط بحاريخ)12)أغسطس)

2021)ممت الرقم)116817.

10 P

VINCORTRADE
SARL

للشركاء) العا3  الجتع  بتوجب 
لشركة) (2021 أغسطس) (6 بحاريخ)
شركة) (VINCORTRADE SARL
رأستالها) املحدودة  املسؤولية  ذات 

600.000)درهم قرروا حا يلي):
الشركة) رأستال  حن  الرفع  (- (1
 1.000.000 درهم إلى) (600.000 حن)

درهم.
2)-)تغيير حقر الشركة.

األسا�سي) القانون  مميين  (- (3
للشركة.

بكحابة) القانوني  اإليداع  مم 
الحجارية) املحكتة  لدى  الضبط 
 2021 أغسطس) (12 بحاريخ) بالرباط 

ممت الرقم)116819.
11 P

 ELECTRO MENAGER
ESSALAM

SARL AU
الرأستال : 100.000 درهم

210 مجزئة رياض السال3 1، 
املحتدية

بتقح�سى القرار املحخذ)2)أغسطس)
2021)مقرر حا يلي):

باع السيد هاني عبد الكبير إلى):
السيدة عائشة آشقيش)600)حصة)
بثتن)100)درهم للحصة أي حا حجتوعه)

60.000)درهم)؛
حصة) (400 هاني) هشا3  السيد 
بثتن)100)درهم للحصة أي حا حجتوعه)

40.000)درهم.
اسحقال السيد هاني عبد الكبير)

حن حنصبه كتسير حشارك وحيد.
مم تعيين السيد هشا3 هاني حسير)

حشارك للشركة لفترة غير حمدودة.
مم تعديل البندين)6)و7)و16+15 

حن القانون األسا�سي للشركة.
مم تغيير الشكل القانوني للشركة)
حن شركة ذات املسؤولية املحدودة)
ذات الشريك الوحيد إلى شركة ذات)

املسؤولية املحدودة.
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كحابة) لدى  القانوني  اإليداع  مم 

االبحدائية) باملحكتة  الضبط 

 2021 أغسطس) (9 باملحتدية بحاريخ)

ممت رقم)1736.

12 P

 STE MADRASSAT 

AL MAARIF-MHAYA
SARL

رأستال الشركة : 100.000 درهم

مجزئة نهضة، مجزئة رقم 103 

جتاعة املهاية، عتالة حكناس املهاية 

بتقح�سى عقد عرفي املار3 بحاريخ)

شركة) مأسيس  مم  (2021 أبريل) (16

حمدودة املسؤولية ذات الخصائص)

الحالية):

 STE MADRASSAT AL(:(التستية

.MAARIF-MHAYA SARL

الهدف):)حدرسة التربية الخاصة.

نهضة،) مجزئة  (: االجحتاعي) املقر 

املهاية،) جتاعة  (103 رقم) مجزئة 

عتالة حكناس املهاية.

املدة):)حددت حدة الشركة في)99 

سنة ابحداء)حن ماريخ مأسيسها النهائي)

الفسخ) أو  الحتديد  حالة  عدا  حا 

السابق لألوان.

السنة) م حدئ  (: املالية) السنة 

في) ومنحهي  يناير  فامت  حن   املالية 

31)ديستار حن كل سنة.

حبلغ) في  حمدد  (: الرأستال)

 1000 إلى) حقسم  درهم  (100.000

100)درهم) حصة اجحتاعية حن فئة)

للحصة مم تسديد قيتتها كالحالي):

حجيد خاليدي)500)حصة في)100 

أي)50.000)درهم)؛

في) حصة  (500 حساعدي) حمتد 

100)أي)50.000)درهم)؛

100)أي) 1000)حصة في) املجتوع)

100.000)درهم.
القانون) بتقح�سى  (: التسيير)

األسا�سي املشار أعاله،)عين السيدين)

حساعدي) وحمتد  خاليدي  حجيد 

حسيرين الشركة ملدة غير حمدودة.

اإليداع) مم  (: القانوني) اإليداع 

لالستثتار) الجهوي  باملركز  القانوني 

واملسجلة) (2021 حاي) (28 بتكناس)

بالسجل الحجاري رقم)53901.

13 P

حكحب األسحاذة إحسان البلغيتي-حوثقة)

بتكناس

حترية) 3.ج()حكناس)1،)زنقة االسكندرية،)

إقاحة الغزالي،)الطابق األول،)رقم)6

ت.ج):)15216373

الهامف/)الفاكس):)78 42 52 0535

تسيير حر

ملقحه) موثيقي  عقد  بتقح�سى 

حوثقة) البلغيتي،) إحسان  األسحاذة 

 2021 يوليو) (7 بحاريخ) بتكناس،)

بنت) فريشة  رشيدة  السيدة  حنمت 

للبطاقة) الحاحل  فاطتة،) حمتد 

(،D188095 رقم) للحعريف  الوطنية 

(،3 املنظر الجتيل) (71 الساكنة برقم)

الحاج) ايت  يوسف  للسيد  حكناس 

ببلوك) الساكن  وابريكة،) علي  ابن 

ج.س رقم)3)حي الاريد ح.ي.3 الرباط،)

لبطاقة) الحاحل  الجنسية،) حغربي 

(،AA17474 رقم) الوطنية  الحعريف 

للحالقة) مجاري  ملحل  الحر  التسيير 

الحق) اسحغالل  عد3  حع  والحجتيل 

املنظر) (11 برقم) الكائن  الحجاري،)

عين) الحاجب،) طريق  (3 الجتيل)

حعزة،)املسجل بحاريخ)21)حاي)2007 

وممت) (1318 التسجيل) رقم  ممت 

لدى) (61460 رقم) الترميبي  الرقم 

املحكتة الحجارية بتكناس وذلك ملدة)

 15 حن) ابحداء) التسيير في سنحين) 2()

يوليو)2021)إلى غاية)15)يوليو)2023 

مقدر) شهرية  كرائية  سوحة  حقابل 

درهم() درهتا) 6.000) آالف  بسحة 

صافية حن أي مكاليف أي كان نوعها)

وذلك)15)حن كل شهر.
حلخص حن أجل النشر

األسحاذة إحسان البلغيتي،)حوثقة

14 P

FTB INDUS
شركة حمدودة املسؤولية
رأستالها : 100.000 درهم

حقرها االجحتاعي : 100 شارع حوالي 

عبد العزيز، حكحب رقم 2، إقاحة 

ندى، القنيطرة

مأسيس الشركة
بتقح�سى عقد عرفي سجل) (: أوال)

 2021 أغسطس) (3 بالقنيطرة بحاريخ)

حرر القانون األسا�سي لشركة حمدودة)

املسؤولية ممتل املواصفات الحالية):

.FTB INDUS(:(1)-)التستية

بيع) (: :)هدف الشركة) الهدف) (- (2

املعدات) كراء) الصناعية،) املواد 

الصناعية واألشغال املخحلفة.

شارع) (100 (: املقر االجحتاعي) (- (3

(،2 رقم) حكحب  العزيز،) عبد  حوالي 

إقاحة ندى،)القنيطرة.

4)-)املدة):)99)سنة.

:)حدد) -)الرأس املال االجحتاعي) (5
درهم) (100.000 حبلغ) في  املال  رأس 

حقستة على)1000)حصة بقيتة)100 

حخصصة) الواحدة  للحصة  درهم 

للشركاء):

سيدي) الحسني  أحين  السيد 

حمتد)10)حصة)؛

السيدة املها�سي حنان)330)حصة)؛

 330 فاطتة) قاسمي  السيدة 

حصة)؛

السيدة البالي فاممة)330)حصة.

6)-)اإلدارة):)مدار الشركة حن قبل)

سيدي) الحسني  أحين  السيد  املسير 

 1983 س حتار) (9 في) حزداد  حمتد،)

الحعريف) لبطاقة  حاحل  حغربي،)

.GB89279(الوطنية رقم

7)-)السنة املالية):)حن فامت يناير)

إلى)31)ديستار.

إلنشاء) (%5 مقحطع) (: األرباح) (- (8

ويخصص) القانوني  االححياطي  املال 

الفائض حسب قرار الشركاء.

9)-)الحصص):)مم تسديد الحصص)

نقدا بتا قدره)100.000)درهم أودعت)

في صندوق الشركة.

مم) (: القانوني) اإليداع  (: ثانيا)

اإليداع القانوني باملحكتة االبحدائية)

 2021 أغسطس) (9 بالقنيطرة بحاريخ)

بالسجل) الشركة  تسجيل  ومم 

الحجاري ممت رقم)1791.

15 P

STE S.I.G.E BUREAU
SARL AU

الرأستال : 100.000 درهم

مأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

بالرباط) عرفي  عقد  بتقح�سى 

وضع) مم  (2021 يوليو) (12 بحاريخ)

ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الخصائص الحالية):

 S.I.G.E (: االجحتاعية) التستية 

.BUREAU

الهدف االجحتاعي):)

مجارة عاحة)؛

وأعتال) األشغال  في  حقاول 

حخحلفة.

املقر االجحتاعي):)عتارة)30)شقة)8 
زنقة أحتد لوكيلي،)حسان،)الرباط.

املدة االجحتاعية):)99)سنة ابحداء)

حن ماريخ مأسيسها.

حدد) (: االجحتاعي) الرأستال 
 100.000 حبلغ) في  الشركة  رأستال 

درهم حوزع على)1000)حصة حن فئة)

100)درهم للحصة وزعت كتا يلي):

السيد الكراب حعاد)1000)حصة.

حن) م حدئ  (: االجحتاعية) السنة 

فامت يناير إلى)31)ديستار حن كل سنة.

التسيير):)مم تعيين السيد الكراب)

ملدة) للشركة  وحيد  كتسير  حعاد 

الوثائق) على  وكتوقع  حمدودة  غير 

البنكية.

مم إيداع السجل الحجاري بتكحب)

بالرباط) الحجارية  باملحكتة  الضبط 

بحاريخ)11)أغسطس)2021)ممت رقم)

.154087

16 P
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FD PRESTATION
 Rue(des(écoles-Souk(El(Arbaa

du(Gharb

Tél : 0677 89 02 08

ش.ذ.3.3 ذات الشريك الواحد

املقر االجحتاعي : شارع املدارس، 

سوق أربعاء الغرب
رأستال الشركة : 100.000 درهم

رقم السجل الحجاري : 27407

مأسيس
القرار) حمضر  بتقح�سى  (- (I

 FD PRESTATION(االسحثنائي لشركة

الوحيد،) الشريك  ذات  ش.ذ.3.3 

بحاريخ) الغرب،) املنعقد بسوق أربعاء)
مم إعداد القانون) (،2021 يوليو) (23

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية):

شكل الشركة):)شركة ذات حسؤولية)

حمدودة ذات الشريك الوحيد.

غرض الشركة):)مقديم الخدحات.

شارع) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

املدارس،)سوق أربعاء)الغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: حبلغ رأستال الشركة)

درهم حقسم كالحالي):

درهم) (100 ب) حصة  (1000

للحصة حا حجتوعه)100.000)درهم.

االسم الشخ�سي والعائلي وحواطن)

اكر3) افدو3  السيد  الشركة  حسير 

أربعاء) سوق  املدارس،) شارع  عنوانه 

الغرب.

-)مم اإليداع القانوني باملحكتة) (II

الغرب بحاريخ)  الحجارية بسوق أربعاء)

9)أغسطس)2021)ممت رقم)432.

17 P

ANIMAL SHOP
SARL AU

طبقا ملقحضيات الجتع العا3 الغير)

(،2021 حاي) (21 عادي املؤرخ بحاريخ)

قرر شركاء)الشركة حا يلي):

السيد) فوت  (: حصص) مفويت 
جيرحي الباز)500)حصة التي يتحلكها)
بنسلطانة) السيد  إلى  الشركة  في 
السيد) أصبت  وبذلك  إستاعيل 
 1000 يتحلك) إستاعيل  بنسلطانة 
حن) و7) (6 حصة ومم تعديل الفصل)

القانون األسا�سي.
حن) الباز  جيرحي  السيد  اسحقالة 
حنصبه كتدير الشركة وبذلك أصبت)
حدير) إستاعيل  بنسلطانة  السيد 

واحدا للشركة.
للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 
حن شركة ذات املسؤولية املحدودة)
إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة)

للتساهم الواحد.
األسا�سي) النظا3  إعادة  إقرار 

للشركة.
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
الحجارية بالرباط ممت رقم)116487 

بحاريخ)29)يونيو)2021.
18 P

TEX DISTRIBUTION
 شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ذات الشريك وحيد
رأستالها : 100.000 درهم

مأسيس شركة
بتوجب عقد عرفي حرر بالرباط)
وضع) مم  (،2021 يوليو) (17 بحاريخ)
ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الواحد باملتيزات الحالية):
.TEX DISTRIBUTION(:(التستية

 املقر الرئي�سي):)عتارة)30،)شقة)8 
حسان،) لوكيلي،) احتد  حوالي  زنقة 

الرباط.
رأستال الشركة):)حدد في)100.000 
1000)حصة بقيتة) درهم حقسم إلى)

100)درهم للحصة الواحدة.
وبيع) صنع  (: االجحتاعي) الهدف 
أمتحة) الجاهزة،) املالبس  جتيع 

املكامب.
فاطتة) السيدة  عينت  (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  حسيرة  أحسن 

حمدودة.

مكوين) أجل  حن  (%5 (: األرباح)
رصده) يحم  الباقي  قانوني  اححياطي 

مبعا لقرار الجتع العا3.
السنة املالية):)م حدئ حن فامت يناير)

ومنحهي في)31)ديستار حن كل سنة.
سنة م حدئ حن ماريخ) (99 (: املدة)

تسجيلها بالسجل الحجاري.
رقم) ممت  الشركة  تسجيل  مم 
154139)بالرباط في يو3)16)أغسطس)

.2021
19 P

ASSISTANCE ZAOIRA
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة 
بشريك وحيد

رأستالها : 100.000 درهم
مأسيس شركة

بحاريخ) عرفي  عقد  بتقح�سى  (- (1 
مأسيس) مم  بحتارة،) (2021 يناير) (4
حمدودة) حسؤولية  ذات  شركة 

بالصفات الحالية):
اسم) الشركة  ممتل  (: التستية)

.ASSISTANCE ZAOIRA SARL AU
املقر االجحتاعي):)15،)شارع األبطال،)

الشقة رقم)4،)أكدال،)الرباط.
الهدف):)

سحب السيارات)؛
املساعدة على الطرق)؛

نقل البضائع.
بتبلغ) حدد  (: الشركة) رأستال 
 1000 درهم حقستة على) (100.000
 100 الواحدة) الحصة  قيتة  حصة 

درهم يتحلكها):
السيد الحسناوي عبد هللا)1000 

حصة.
في) حمددة  الشركة  حدة  (: املدة)
99)سنة ابحداء)حن ماريخ تسجيلها في)

السجل الحجاري.
السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

الحسناوي عبد هللا.
بالسجل) الشركة  سجلت  (- (2
الحجاري للتمكتة الحجارية بالرباط)

ممت رقم)149201.
20 P

RAYAGRI
SARL AU

في) حؤرخ  موثيقي  عقد  بتقح�سى 
قد مم مأسيس) (2021 حاي) (4 الرباط)
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

شريك وحيد.
الهدف االجحتاعي):

 دراسات ومنفيذ املشاريع الزراعية):)
الشت�سي،) الضخ  الري،) أنظتة 
حشروع مربية الحيوانيات،)املزروعات)

العشوائية)؛
أعتال حخحلفة)؛

الطرق والصرف الصحي واحدادات)
حياه الشرب)؛

مطوير املساحات الخضراء)؛
االسحيراد والحصدير والحجارة.

رأستال الشركة):)100.000)درهم)
حقسم إلى)100)حصة حن فئة)1000 

درهم للحصة الواحدة.
السيدة سلوى شنقوب)100)حصة.
حن) ابحداء) سنة  (99 (: املدة)
الحأسيس النهائي أي حن ماريخ وضع)

السجل الحجاري.
حن فامت يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديستار حن كل سنة حا عدا السنة)

األولى م حدئ حن ماريخ التسجيل.
شارع فال ولد عتير،) (48 (: املقر)

أكدال،)الرباط.
املسيرة):)سلوى شنقوب.

الحجاري) بالسجل  الحقييد  رقم 
153569)املحكتة الحجارية بالرباط.
21 P

CACAO AND CO
SARL

في) حرر  اسحثنائي  قرار  بتقح�سى 
قرر) (2021 يوليو) (19 بحاريخ) الرباط 
 CACAO AND CO شركة) شركاء)

SARL)ش.3.3 حا يلي):
 CACAO للشركة) نهائية  مصفية 
AND CO)وشطبها حن السجل الحجاري.
السيد) للشركة  املصفي  تعيين 
شكير بوعالوي،)وكذا حكان الحصفية)
 5 رقم) الشقة  األول،) الطابق  (: في)
املحيط،) نابولي،) زنقة  (94 العتارة)

الرباط.
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مم اإليداع القانوني بكحابة الضبط)

ممت) بالرباط  الحجارية   باملحكتة 

رقم)116854)في)16)أغسطس)2021.

22 P

حكحب األسحاذ شقرون حصطفى

حوثق

16،)شارع حمتد الخاحس،)حكناس

TENDANCIA HOME
ش.3.3

A ASSOCIE UNIQUE

ملقاه) بتقح�سى عقد موثيقي  (- (1

حوثق) حصطفى  شقرون  األسحاذ 

بتكناس بحاريخ فامت يونيو)2021)مم)

وضع القانون األسا�سي للشركة ذات)

املسؤولية املحدودة وحتيزاتها كالحالي):

 TENDANCIA HOME(:(التستية

.A ASSOCIE UNIQUE(.3.3.ش

الهدف):)

املنزلية) املعدات  وبيع  املحاجرة 

املحخصصة) املحاجر  في  بالحجزئ 

بكافة أشكالها)؛

والتسويق) البيع  االسحيراد،)

املنسوجات،) لآلثاث،) بالحقسيط 

املنزلية،) األدوات  اإلضاءة،) مركيبات 

السجاد وتغطية األرضيات)؛

والشراء) أشكاله  بجتيع  الحداول 

والبيع بالجتلة والحقسيط واسحيراد)

املصنعة) نصف  والبضائع  السلع 

املفروشات) وخاصة  املصنعة  أو 

ومتثيل جتيع املصانع ودور الحأثيث،)

املشاركة واالندحاج في جتيع شركات)

مم) التي  االمماد والجتعيات األخرى 

إنشاؤها أو التي سيحم إنشاؤها.

5،)زنقة) املقر االجحتاعي):)حكناس)

 5 ححجر رقم) طرفية إقاحة املسجد،)

حكرر) 3.ج(.

في) الشركة  حدة  حددت  (: املدة)

الحأسيس) يو3  حن  ابحداء) سنة  (99

حالة الحل املسبق) النهائي باسحثناء)

الحتديد املنصوص عليه في هذه) أو 

القوانين.

في) حدد  (: االجحتاعي) الرأستال 

إلى) حقسم  درهم  (100.000 حبلغ)

درهم) (100 فئة) حن  حصة  (1000

للحصة الواحدة مم ممريرها كليا.

التسيير):)مم تعيين السيد بن حكي)

وذلك) للشركة  وحيد  كتسير  كتال 

ملدة غير حمدودة.

2)-)مم اإليداع القانوني لدى كحابة)

الضبط باملحكتة الحجارية بتكناس)

بحاريخ)23)يونيو)2021.
للخالصة واإلشهار

األسحاذ شقرون حصطفى

23 P

حكحب األسحاذ شقرون حصطفى

حوثق

16،)شارع حمتد الخاحس،)حكناس

ALHENA ICE
ش.3.3

A ASSOCIE UNIQUE

ملقاه) بتقح�سى عقد موثيقي  (- (1

حوثق) حصطفى  شقرون  األسحاذ 

مم) (2021 حارس) (30 بتكناس بحاريخ)

وضع القانون األسا�سي للشركة ذات)

املسؤولية املحدودة وحتيزاتها كالحالي):

التستية):)ALHENA ICE)ش.3.3.)

.A ASSOCIE UNIQUE

الهدف):)

حقهى،) أي  واسحغالل  تشغيل 

حخازة وحلويات وحنحوجات األلبان)؛

املطاعم) حنحجات  جتيع  مصنيع 

فيها) واملشاركة  والحلويات  واملخابز 

وشرائها وبيعها بالجتلة أو الحقسيط)

؛

مقديم الطعا3 بجتيع أشكاله)؛

وتشغيل) ومأجير  إنشاء) إعادة 

واملطاعم) املخابز  أنواع  جتيع 

واملعجنات)؛

الحقسيط) أو  بالجتلة  وبيع  شراء)

للشركات)؛

اسحيراد املنحجات شبه املصنعة أو)

املصنعة حن حخحلف املواد واملحاجرة)

الغذائية) املنحجات  وخاصة  فيها 

وحنحجات الحتية)؛

بتا) األشكال  جتيع  في  املشاركة 

في ذلك االندحاج في جتيع الشركات)

والجتعيات) واالممادات  والنقابات 

سيحم) أو  إنشاؤها  مم  التي  األخرى 

إنشاؤها.

زاوية) بتكناس،) (: املقر االجحتاعي)

زنقة طرفية وزنقة الحسين بن علي،)

حكامب االدري�سي،)ححجر رقم)4) 3.ج(.

في) الشركة  حدة  حددت  (: املدة)

الحأسيس) يو3  حن  ابحداء) سنة  (99

حالة الحل املسبق) النهائي باسحثناء)

الحتديد املنصوص عليه في هذه) أو 

القوانين.

في) حدد  (: االجحتاعي) الرأستال 

إلى) حقسم  درهم  (100.000 حبلغ)

درهم) (100 فئة) حن  حصة  (1000

للحصة الواحدة مم ممريرها كليا.

التسيير):)مم تعيين السيد بن حكي)

وذلك) للشركة  وحيد  كتسير  كتال 

ملدة غير حمدودة.

2)-)مم اإليداع القانوني لدى كحابة)

الضبط باملحكتة الحجارية بتكناس)

بحاريخ)25)يونيو)2021.
للخالصة واإلشهار

األسحاذ شقرون حصطفى

24 P

CAUDIGEF FIDUCIAIRE SARL

 Avenue(des(far,(appt(N°1,(C.Y.M,920

Rabat

Tél(/(0537(79(55(73(Fax(/(0537(79(55(73

 TOUIGER MOUMNI

EXPERTISE

SARL AU

الرباط

 السجل الحجاري بالرباط 

رقم 154029

الجتع) حداوالت  بتقح�سى  (- (I

بحاريخ) املنعقد  االسحثنائي  العا3 

ممت) املسجلة  (2021 حاي) (27

 RE202100238692046 رقم)

OR18901/2021)قرر حا يلي):

 TOUIGER(1)-)تغيير حقر الشركة

 MOUMNI EXPERTISE SARL AU

حن املكحب رقم)4،)عتارة حكحب أحين،)

الطابق األول،) زنقة حمتود العقاد،)

(،3 الشقة رقم) (،9 فاس إلى العتارة)

زاوية الصديق احساين وزنقة أبو بكر)

الدالئي،)القبيبات،)الرباط ابحداء)حن)

فامت حاي)2021.

القانون) الرابع حن  الفصل  تغيير 

األسا�سي املحعلق بتقر الشركة.

بكحابة) القانوني  اإليداع  مم  (- (II

الحجارية) املحكتة  لدى  الضبط 

 2021 أغسطس) (9 بحاريخ) بالرباط 

ممت رقم)116714.

25 P

CAUDIGEF FIDUCIAIRE SARL

 Avenue(des(far,(appt(N°1,(C.Y.M,920

Rabat

Tél(/(0537(79(55(73(Fax(/(0537(79(55(73

AGRO SPRAY TECHNIC
SARL

 السجل الحجاري بالرباط 

رقم : 27625

الجتع) حداوالت  بتقح�سى  (- (I

فامت) بحاريخ  االسحثنائي  العا3 

ممت) املسجل  (2021 يوليو)

 RE202100312262046 رقم)

 OR25034/2021 RP7010316086219

بحاريخ)16)يوليو)2021)قرر حا يلي):

االجحتاعي) النشاط  موسيع  (- (1

حنحجات) اخحبار  ليشتل  للشركة 

املبيدات لالسحخدا3 الزراعي.

حن) الثالث  الفصل  تغيير  (- (2

بالهدف) املحعلق  األسا�سي  القانون 

االجحتاعي للشركة حع مميين القانون)

األسا�سي.

بكحابة) القانوني  اإليداع  مم  (- (II

الحجارية) املحكتة  لدى  الضبط 

 2021 أغسطس) (9 بحاريخ) بالرباط 

ممت رقم)116730.
قصد النشر واإلعالن

26 P
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CAUDIGEF FIDUCIAIRE SARL

 Avenue(des(far,(appt(N°1,(C.Y.M,920

Rabat

Tél(/(0537(79(55(73(Fax(/(0537(79(55(73

MICROTRONIX
SARL AU

الرباط
 السجل الحجاري بالرباط 

رقم : 61665
الجتع) حداوالت  بتقح�سى  (- (I
بحاريخ) املنعقد  االسحثنائي  العا3 
ممت) املسجلة  (2021 يونيو) (28
 RE202100301052040 رقم)
  OR24112/2021 RP701034759217

قرر حا يلي):
الشركة) حقر  تغيير  (- (1
حن) (MICROTRONIX SARL AU
كيش االوداية،) ودادية القدس،) (G1
الرباط إلى رقم)2،)زنقة عنابية قطاع)
حن) الرباط ابحداء) حي الرياض،) (،11

فامت حاي)2021.
االجحتاعي) الهدف  تغيير  (- (2
الدراسات) ليشتل أعتال الهندسة،)
ملخحلف) الحقنية  واالستشارات 
والحوريد) االسحيراد  وكذا  املشاريع 
والحقنيات) الخدحات  ملخحلف 

املرمبطة بالهدف األسا�سي.
حن) والرابع  الثاني  الفصل  تغيير 
بالهدف) املحعلق  األسا�سي  القانون 

االجحتاعي وحقر الشركة.
بكحابة) القانوني  اإليداع  مم  (- (II
الحجارية) املحكتة  لدى  الضبط 
 2021 أغسطس) (12 بحاريخ) بالرباط 

ممت رقم)116825.
27 P

حانجتنت كونسولسوليتن انداكونت ش.3.3

شركة ساكليميد
ش.3.3

العادي) الغير  العا3  للجتع  مبعا 
قرر) (2021 فاراير) (17 املنعقد بحاريخ)
املساهم الوحيد لشركة)»ساكليتيد«)
ش.3.3 حل حسبق للشركة مم تعيين)
السيد سيدي أحتد املوساوي للقيا3)

بهذه املهتة.

قد مم اإليداع القانوني بتمكتة)

بحاريخ) (116810 رقم) ممت   الرباط 

12)أغسطس)2021.

28 P

CABINET COMPTABLE FIGHA

 Imm(AICHATOU(2ème(Etage(Appt(7

Avenue(GUELMIM

TéL : 0528 77 18 63

شركة نون سيرفيس
ش.ا.3

إنشاء شركة ذات حسؤولية حمدودة
نون) شركة  (: الحجاري) االسم 

سيرفيس ش.ا.3.

الشقة) إقاحة عائشحو،) (: العنوان)

رقم)3)شارع حمتد السادس،)كلتيم.

املها3):)أشغال املكحبة.

رأستال الشركة):)100.000)درهم)

حقسم على الشكل الحالي):

حصة) (500 السيد لغزال سعيد)

100)درهم للحصة)؛

السيدة لغزال فاطتة)500)حصة)

100)درهم للحصة.

التسيير):)السيد لغزال سعيد.

مم اإليداع القانوني األسا�سي لدى)

االبحدائية) باملحكتة  الضبط  كحابة 

كلتيم بحاريخ)20)ديستار)2019)ممت)
الحجاري) والسجل  (2019/541 رقم)

ممت رقم)2751.

29 P

SHAMS ALISKANE

شمس آلسكان
شارع األبطال، رقم 4، أكدال 15، 

الرباط

املصادق) عرفي  عقد  بتوجب 

2021)واملسجل) 6)يوليو) عليه بحاريخ)

الرباط) بتدينة  التسجيل  بتصالح 

األسا�سي إلحداث) القانون  وضع  مم 

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

فارس) السادة  بين  الشركاء) ححعددة 

والسيدة) بلحاج  عادل  الحبيب،)

لطيفة بلتودن بتواصفات الحالية):

التستية):)شتس آلسكان.
ذات) شركة  (: القانوني) الهيكل 
املسؤولية املحدودة ححعددة الشركاء.
شارع) (،15 (: االجحتاعي) املقر 

األبطال،)رقم)4،)أكدال،)الرباط.
اإلنعاش) (: االجحتاعي) الهدف 
وكل) املخحلفة  واألشغال   العقاري 

حا ذكر ب ند الهدف االجحتاعي.
رأستال) حدد  (: الشركة) رأستال 
درهم) (100.000 حبلغ) في  الشركة 
حوزعة على)1000)حصة حن فئة)100 

درهم.
مقسيم رأستال الشركة):

السيد فارس الحبيب)33.300)درهم)
متثل)333)حصة حن فئة)100)درهم)؛

 33.300 بلتودن) لطيفة  السيدة 
 100 333)حصة حن فئة) درهم متثل)

درهم)؛
السيد عادل بلحاج)33.400)درهم)
متثل)334)حصة حن فئة)100)درهم.
فامت) حن  م حدئ  (: املالية) السنة 

يناير ومنحهي بحم شهر ديستار.
حدة الشركة):)حددت في)99)سنة.

التسيير):)عين السيد عادل بلحاج)
كتسير لشركة لفترة غير حمدودة.

بحوقيع) الشركة  ملتز3  (: الحوقيع)
جتيع) في  الشركاء) لجتيع  حشترك 
حعاحلتها الحجارية والبنكية واإلدارية.

لدى) القانوني  اإليداع  مم  لقد 
املحكتة الحجارية بالرباط ممت رقم)
 2021 أغسطس) (12 بحاريخ) (8195

سجل مجاري رقم)154113.
30 P

 LA MAROCAINE DES EAUX
EMBOUTEILLEES

مأسيس شركة
بحاريخ) العرفي  للعقد   مبعا 
2021)مم وضع قوانين) 11)أغسطس)

الشركة ذات املتيزات الحالية):
 LA MAROCAINE (: التستية)

.DES EAUX EMBOUTEILLEES
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
الشريك) وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

يحعلق نشاط الشركة) (: املوضوع)
سواء)باملغرب أو خارجه):

ومصدير) واسحيراد  اسحغالل 
والصناعة والحجارة،)بجتيع أشكالها،)
املياه) وجتيع  املعدنية  املياه  لجتيع 
املعدنية »املياه  باسم)  املعروفة 
املغربية) أو الينابيع أو حياه املائدة«) (
وكذلك جتيع حشحقات) األجن ية  أو 

الغاز الطبيعي،)إلخ.
طريق) كلم  (،3 (: الرئي�سي) املقر 

امليناء،)العيون.
حبلغ) في  حدد  (: الرأستال)
إلى) حقستة  درهم  (10.000.000
 100 فئة) حن  حصة  (100.000

للواحدة حوزعة كالحالي):
 50.000 جتال) سيداتي  السيد 

حصة)؛
 25.000 جتال) احبارك  السيد 

حصة)؛
السيد عدنان جتال)25.000)حصة.

تسيير حن طرف السادة) (: اإلدارة)
جتال) احبارك  جتال،) سيداتي 

وعدنان جتال.
بكحابة) مم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط باملحكتة االبحدائية بالعيون)
ممت) (2021 أغسطس) (12 بحاريخ)
مجاري) سجل  (2700/2021  رقم)

رقم)37801.
31 P

ENNAKKACH FISH
مأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة وذات الشريك الوحيد

مم وضع) (2021 يوليو) (16 بحاريخ)
قانون حنظم لشركة ذات املسؤولية)
الوحيد) الشريك  وذات  املحدودة 

وذات املتيزات الحالية):
 ENNAKKACH FISH (: التستية)
وذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد.
الهدف):)بيع الستك الطري بالجتلة)
والحقسيط،)الصيد البمري بتخحلف)
مجارة) االسحيراد والحصدير،) أشكاله،)
بيع) واملجتدة،) الطرية  األستالك 
ومصدير) اسحيراد  األستاك،) وشراء)

حخحلف املنحجات البمرية.
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الرأستال):)حدد في حبلغ)100.000 

حصة حن) (1000 إلى) درهم حقستة 

حوزعة) للواحدة  درهم  (100 فئة)

كاآلتي):

السيد النقاش حمتد)1000)حصة.

 700 مجزئة) (: االجحتاعي)  املقر 
رقم)538)العيون.

السيد) طرف  حن  تسير  (: اإلدارة)

النقاش حمتد ملدة غير حمددة.

اإليداع القانوني):)مم بكحابة الضبط)

بحاريخ) بالعيون  االبحدائية   باملحكتة 

4)أغسطس)2021)ممت رقم)37691.

32 P

 STE AUTO ECOLE

BOUTOUMIT
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

الحأسيس
بحاريخ) عرفي  عقد   بتقح�سى 

مأسيس شركة) مم  (2021 يوليو) (29

بشريك) حمدودة  حسؤولية  ذات 

وحيد باملتيزات الحالية):

 STE AUTO ECOLE (: التستية)

.BOUTOUMIT SARL AU

املقاوحة) شارع  (: االجحتاعي) املقر 
رقم)313،)كلتيم.

الرأستال):)100.000)درهم حقستة)

على)1000)حصة حن فئة)100)درهم.

الهدف):)حدرسة لحعليم السياقة.

السيد بوموحيت خليل) (: الشركاء)

الوطنية) الحعريف  لبطاقة  الحاحل 
رقم)JZ2436)  1000حصة(.

بوموحيت) تعيين  مم  (: التسيير)

ومم) للشركة  وحيد  كتسير  خليل 

اعحتاد اإلحضاء)الوحيد للتسير لدى)

جتيع اإلدارات العتوحية أو الخاصة)

لفترة) املالية واملصرفية  واملؤسسات 

غير حمددة.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

االبحدائية بكلتيم بحاريخ)5)أغسطس)

2021)ممت رقم)2021/277.

33 P

 ETERMAR TRAVAUX

MARITIMES
SARL AU

إمرحار مرافو حاريتيم

الحل املسبق للشركة
الجتاعي) القرار  ملحضر  مبعا  (- (I

للشركاء)املنعقد بحاريخ)12)يوليو)2021 

لشركة)»إمرحار مرافو حاريتيم«)شركة)

حقرها) املحدودة،) املسؤولية  ذات 

شارع) البيضاء،) بالدار  االجحتاعي 

الحتد) إقاحة  الدرة،) جتال  حمتد 

عتارة ب غ1-ب الطابق)4)حي املنظر)

الطابق الثاني،) الجتيل عين السبع،)

بالدار) الحجاري  بالسجل  حسجلة 

قرروا) (،189735 ممت رقم) البيضاء)

حا يلي):

الحل املسبق للشركة.

للشركة) املصفي  السيد  اخحيار 

وحنمه الصالحيات.

ممديد املقر االجحتاعي للشركة في)

الدار البيضاء.

مخويل الصالحيات ملصفي الشركة.

بكحابة) القانوني  اإليداع  مم  (- (II

الضبط لدى املحكتة الحجارية للدار)

 2021 أغسطس) (12 البيضاءبحاريخ)

ممت رقم)789795.

33P مكرر

RAZYNA
SARL

رزينا ش.3.3

مفويت حصص
الجتاعي) القرار  طبقا ملحضر  (- (I

يوليو) (5 بحاريخ) املنعقد  للشركاء)

ش.3.3) »رزينا«) لشركة) (،2021

شركة حمدودة املسؤولية،)رأستالها)

االجحتاعي) حقرها  درهم،) (700.000

زنقة قا�سي ياس) (15 بالدار البيضاء)

حعاريف وحسجلة بالسجل الحجاري)

(،219667 ممت رقم) البيضاء) للدار 

قرر شركاء)الشركة حا يلي):

على) واملوافقة  املصادقة  (- (1
للتلكية) الهبة  طريق  عن  الحفويت 
االنحفاع) حق  حع  للحصص  املجردة 
الريس) الرحتن  عبد  السيد  حن 
والسيدة نزهة حيارة ألبنائهتا):)السيد)
أحين ريس،)اآلنسة زينب ريس والسيد)

يوسف ريس.
2)-)املصادقة على الحوزيع الجديد)

لرأستال الشركة.
الشركة) حسيرة  اسحقالة  (- (3

السيدة هند حيارة.
جديدين) حسيرين  تعيين  (- (4
السيد عبد الرحتان ريس) (: للشركة)
والصالحيات) حيارة  نزهة  والسيدة 

املخولة لهتا.
5)-)اإلحضاء)االجحتاعي.

مبعا) جديدة  قوانين  اعحتاد  (- (6
لذلك.

بكحابة) القانوني  اإليداع  مم  (- (II
الضبط لدى املحكتة الحجارية للدار)
البيضاء)في ماريخ)16)أغسطس)2021 

ممت رقم)789939.
34 P

 SOCIETE YASSINE MOTORS
COMPANY

 SARL
الرأستال : 100.000 درهم

مأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بتقح�سى عقد عرفي بسال بحاريخ)
مم وضع القانون) (،2021 فامت يوليو)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة ذات الخصائص الحالية):
 SOCIETE (: التستية االجحتاعية)
 YASSINE MOTORS COMPANY

.SARL
الهدف االجحتاعي):)إصالح هياكل)
السيارات)-)اسحيراد ومصدير)-)مجارة)
الغيار) وقطع  اإلكسسوارات  في 

للسيارات.
شارع) (24 رقم) (: االجحتاعي) ( املقر)
الرشاد) حي  حمتد  سيدي  األحير 

القرية،)سال.

املدة االجحتاعية):)99)سنة ابحداء)

حن ماريخ مأسيسها.

حدد) (: االجحتاعي) الرأستال 

 100.000 حبلغ) في  الشركة  رأستال 

1.000)حصة حن) درهم حوزعة على)

درهم للحصة وزعت كتا) (100 فئة)

يلي):

السيد عز ياسين):)800)حصة.

 200 (: استاء) اححول  السيدة 

حصة.

السنة االجحتاعية):)مبدأ حن فامت)

يناير إلى)31)ديستار حن كل سنة.

عز) السيد  تعيين  مم  (: التسيير)

ملدة) للشركة  وحيد  كتسير  ياسين،)

غير حمدودة.

اححول) السيدة  مم عيين  (: البنك)

استاء،)كتوقعة وحيدة على الوثائق)

البنكية.

مم إيداع السجل الحجاري بتكحب)

بسال) االبحدائية  باملحكتة  الضبط 

بحاريخ)16)أغسطس)2021)ممت رقم)

.34189

35 P

YAZ TRANS

مصفية الشركة
ليو3) املسير  قرار  إثر  على 

 YAZ لشركة) (2021 9)أغسطس)

املسؤولية) ذات  شركة  (،TRANS

رأستالها) وحيد،) بشريك  املحدودة 

50.000)درهم،)مقرر حا يلي):

متت) املصفي  مقرير  قراءة  بعد 

املصادقة على حسابات الحصفية.

والنطق) املصفي  ذحة  وإخالء)

بإقفال عتليات الحصفية.

بكحابة) القانوني  اإليداع  مم 

االبحدائية) املحكتة  لدى  الضبط 

 2021 أغسطس) (16 بحاريخ) بحتارة 

ممت رقم)6299.

36 P
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NEW GUARDING
SARL AU

شركة حمدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد

رأستال 100.000 درهم

21 ساحة أبو بكر الصديق شقة 

رقم 8 أكدال الرباط

حل الشركة / تعيين حصفي
املسجل) العرفي  العقد  بتقح�سى 

قرر) (2021 يوليو) (6 بحاريخ) بالرباط 

لشركة) االسحثنائي  العا3  الجتع 

NEW( GUARDING«( SARL( AU«

ذات) املسؤولية  حمدودة  شركة 

شريك وحيد حا يلي):

الحل السابق ألوانه للشركة) (- (1

.NEW(GUARDING«(SARL(AU«

الباديوي) السيد حراد  تعيين  (- (2

كتصفي للشركة.

 21 ب) الكائن  املقر  ممديد  (- (3

رقم) شقة  الصديق  بكر  أبو  ساحة 

لحصفية) كتكان  الرباط،) أكدال  (8

الشركة.

وقد مم اإليداع القانوني باملحكتة)

 13 بحاريخ) الرباط  ملدينة  الحجارية 

يوليو)2021)ممت رقم)116182.

37 P

 HM EARTH MINERALS

ETUDES ET CONSEILS
SARL AU

 30 بحاريخ) املتضية  للعقود  طبقا 

يونيو)2021)مم ممرير القانون الداخلي)

لشركة ذات الخصائص الحالية):

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

حكحب) (: االجحتاعي) الهدف 

املعادن) في  (- والبمث) الدراسات 

والجيولوجيا)-)االسحيراد والصدير.

درهم) (100.000 (: الرأستال)

فئة) حن  حصة  (1.000 إلى) حقستة 

100)درهم للحصة):

الراس) احتر  حصطفى  السيد 

 1000 يعادل) حا  درهم  (100.000  :

حصة.

حن) ابحداء) سنة  (99 (: املدة)

الحأسيس النهائي.

حن فامت يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديستار حن كل سنة حاعدا السنة)

األولى م حدئ حن ماريخ التسجيل.

 4 رقم) شقة  (: االجحتاعي) املقر 

عتارة رقم)203)شارع حمتد الخاحس)

حي كريتة مابركيت سال.

السيد حصطفى احتر) (: التسيير)

الراس حسير وحيد.

كحابة) لدى  القانوني  اإليداع  مم 

الضبط باملحكتة االبحدائية بسال).
الحجاري) بالسجل  الحقييد  رقم 

.34181

38 P

PIUS PRO
SARL AU

في) حسجل  عرفي  عقد  بتقح�سى 

بالرباط قد مم) (2020 أغسطس) (11

وضع القانون األسا�سي لشركة ممتل)

الخصائص الحالية):

.PIUS PRO SARL AU(:(التستية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة شريك وحيد.

إعالحيات) (: االجحتاعي) الهدف 

والارحجة مصدير واسحيراد.
رأستال الشركة):)100.000)درهم)

فئة) حن  حصة  (1.000 إلى) حقستة 

100)درهم للحصة الواحدة):

 1.000 (: حفيد) عثتان  السيد 

حصة.

حن) ابحداء) سنة  (99 (: املدة)

الحأسيس النهائي أي حن ماريخ وضع)

السجل الحجاري.

يناير) فامت  حن  (: املالية) السنة 

حا) سنة  كل  حن  ديستار  (31 ( إلى)

ماريخ) حن  م حدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.

21)أبو بكر الصديق) املقر):)قطاع)

شقة)8)أكدال الرباط.

املسير):)السيد عثتان حفيد.
الحجاري) بالسجل  الحقييد  رقم 

باملحكتة الحجارية الرباط) (107369
 146411 الحجاري) السجل  رقم 

الرباط.

39 P

ELOUFIR DESIGN
SARL AU

بتقح�سى عقد عرفي حسجل في)31 

حارس)2021)مم مأسيس الشركة ذات)

املسؤولية املحدودة بشريكة واحدة)

والتي محتيز بتا يلي):

 ELOUFIR (: التستية االجحتاعية)

.DESIGN

الهدف االجحتاعي):)إدارة العتليات)

الصناعية.

مصنيع الثريات واألثاث الزخرفي.

املقر االجحتاعي):)خيزران)2)مجزئة)

5)إقاحة ي ححجر رقم)2)متارة.
رأستال الشركة):)100.000)درهم)

حكون حن)1.000)حصة):

 1.000 (: حساعد) صفاء) السيدة 

حصة.

املدة):)99)سنة.

حساعد) السيدة صفاء) (: التسيير)

حسيرة للشركة ملدة غير حمدودة.

السنة االجحتاعية):)حن فامت يناير)

إلى))31)ديستار.
رقم السجل الحجاري)132791.

الحجاري) بالسجل  الحقييد  مم 

بحتارة بحاريخ)22)أبريل)2021.

40 P

NM LOGISTIQUE
ش.3.3

عتارة 30 الشقة 8 زنقة حوالي 

احتد لوكيلي حسان الرباط

مأسيس شركة حمدودة املسؤولية
بحاريخ عرفي  عقد   بتقح�سى 

مم مأسيس شركة) (،2021 يوليو) (15 

ذات حسؤولية حمدودة باملواصفات)

الحالية):

.NM LOGISTIQUE(:(التستية
حسؤولية) ذات  شركة  (: الصفة)

حمدودة.
املقر االجحتاعي):)عتارة)30)الشقة)
زنقة حوالي احتد لوكيلي حسان) (8

الرباط.
الغرض):)أشغال حخحلفة أو البناء)

-)اسحيراد ومصدير.
 100.000 في) حدد  (: الرأستال)
1000)حصة حوزعة) درهم حوزع إلى)

على الشكل الحالي):
الشرفي نجيب):)500)حصة.
حداوي املهدي):)500)حصة.

:)تسير الشركة حن طرف) التسيير)
وحداوي) نجيب  الشرفي  السيدان 

املهدي وذلك ملدة غير حمددة.
االيداع) مم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني للشركة لدى كحابة الضبط)
باملحكتة الحجارية بالرباط بحاريخ)16 
 8221 رقم) ممت  (2021 أغسطس)

السجل الحجاري رقم)154135.
41 P

 CREATIVE MAGESTIC
DISTRIBUTION

SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة 

لشريك وحيد
رأستالها : 100.000 درهم

املقر االجحتاعي : زاوية شارع حمتد 
الديوري وشارع حمتد عبده، اقاحة 
كاحيليا، الطابق الثاني، حكحب رقم 

24، القنيطرة
مأسيس

بحاريخ) خاص  عقد  بتقح�سى  (
القانون) مم وضع  (،2021 يونيو) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
ممتل) وحيد  لشريك  املحدودة 

الخصائص الحالية):
 CREATIVE (: التستية)

.MAGESTIC DISTRIBUTION
.IMPORT ET EXPORT(:(املوضوع
شارع  زاوية   : االجحتاعي) املقر 
حمتد الديوري وشارع حمتد عبده، 
اقاحة كاحيليا، الطابق الثاني، حكحب 

رقم 24، القنيطرة.
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حن) ابحداء) سنة  (99 (: املدة)
الحأسيس الكاحل للشركة.

 100.000 (: االجحتاعي) الرأستال 
حصة) (1.000 على) حقسوحة  درهم 
بقيتة)100)درهم للحصة حوزعة على)

الشكل الحالي):
 100 (: السيد عبد االله بونجيتة)

حصة.
تعيين املسؤول):)عين السيد عبد)
ملدة) للشركة  حسيرا  بونجيتة  االله 

غير حمددة.
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
االبحدائية بالقنيطرة بحاريخ)24)يونيو)

2021)ممت رقم)83724.
42 P

 SOCIETE PRO-ORIENTAL
COMPANIE

SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد
رأستالها 100.000 درهم

حقرها االجحتاعي : القيسارية 
الجديدة رقم 253 حكرر

جرادة
السجل الحجاري رقم 33545

العا3) الجتع  حمضر  بتوجب 
يوليو) (6 بحاريخ) املنعقد  االسحثنائي 

2021)مقرر حا يلي):
املصادقة على حسابات الحصفية)

والتشطيب الكلي للشركة.
مم اإليداع القانوني لدى املحكتة)
يوليو) (28 بحاريخ) بوجدة  الحجارية 

2021)ممت رقم)2755.
43 P

UBACH TRANSPORT
ش.3.3

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأس املال : 20.000 درهم

املقر االجحتاعي : 21 زنقة 22 مجزئة 
بنعزي واد ناشف وجدة

العا3) الجتع  حمضر  بتوجب 
يوليو) (28 بحاريخ) املنعقد  االسحثنائي 

2021)مقرر حا يلي):

في) اجحتاعية  حصة  (100 بيع)

لفائدة) الكيمل  فؤاد  السيد  حلكية 

السيد حمتد شارف.

الكيمل) فؤاد  السيد  تعيين 

الوطنية) الحعريف  لبطاقة  الحاحل 
رقم)F731234))والسيد حمتد شارف)

الوطنية) الحعريف  لبطاقة  الحاحل 
.F534330(رقم

مم تسجيل الشركة لدى املحكتة)

 2878 رقم) ممت  بوجدة  الحجارية 

بحاريخ)9)أغسطس)2021.
عن املحصرف بالشركة

44 P

SABAJOU-TRANS
SARL

رأستالها : 200.000 درهم
حقرها االجحتاعي : مجزئة ابن خلدون 
رقم 214 طريق عين بني حطهر وجدة

 24 بحاريخ) عرفي  عقد  بتوجب 

شركة) مأسيس  مقرر  (،2021 حاي)

ذات حسؤولية حمدودة بالخصائص)

اآلمية):

SABAJOU-« شركة) (: التستية)

TRANS«)ش.3.3.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

حسؤولية حمدودة.

ابن) مجزئة  (: االجحتاعي) املقر 

بني) عين  طريق  (214 رقم) خلدون 

حطهر وجدة.

نقل) حقاول  (: االجحتاعي) الهدف 

األفراد نيابة عن اآلخرين.

عن) نيابة  البضائع  نقل  حقاول 

الغير.

بالسيارات) الدولي  النقل  حقاول 

للبضائع واألححعة غير املصاحبة.

اسحيراد ومصدير.

في) حمدد  (: االجحتاعي) الرأستال 

 100 بقيتة) درهم  (200.000 حبلغ)

درهم للحصة.

مم تعيين السيد خليد) (: التسيير)

الحعريف) لبطاقة  الحاحل  النهاري 

حسير) (،30809 فش) رقم  الوطنية 

للشركة ملدة غير حمدودة.

مم تسجيل الشركة لدى املحكتة)

 37871 رقم) ممت  بوجدة  الحجارية 

بحاريخ)4)أغسطس)2021.
عن املحصرف بالشركة

45 P

INAYA HOME CARE
مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة حن شريك وحيد
 5 بحاريخ) عرفي  عقد  بتقح�سى 

يوليو)2021،)مم مأسيس شركة ذات)

حسؤولية حمدودة حن شريك وحيد)

حتيزاتها كالحالي):

حسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

حمدودة حن شريك وحيد.

INAYA HOME CARE(:(التستية

مقديم كافة) (: الغرض االجحتاعي)

واملؤسسات) لألفراد  الخدحات 

على) الحصول  لتسهيل  الصحية 

الرعاية.

جتيع الخدحات الصحية املنزلية)

األعتال والخدحات الطبية) باسحثناء)

املحعلقة بالنشاط الطبي أو أي نشاط)

آخر حنظم.

جتيع الخدحات وباألخص املحابعة)

والنقل) املنزلية  والرعاية  الصحية 

الطبي بسيارة اإلسعاف.

وموزيع) مقديم  خدحات  جتيع 

املخصصة) الطبية  واملواد  األجهزة 

للتنازل واملنشآت الصحية.

العتليات) جتيع  عا3،) وبشكل 

اقحصادية،) كانت  حن أي نوع سواء)

مجارية،) أو  حدنية  حالية،) قانونية،)

والتي قد مكون حرمبطة بشكل حباشر)

وقد) الشركة  بهدف  حباشر  غير  أو 

تسهل انجازها أو مطويرها.

املقر االجحتاعي):)15)شارع األبطال)

الشقة رقم)4)أكدال)-)الرباط.

املدة):)99)سنة ابحداء)حن تسجيل)

الشركة في السجل الحجاري.

السنة املالية):)م حدئ في فامت يناير)

ومنحهي في)31)ديستار حن كل سنة.

يحمدد) (: االجحتاعي) الرأستال 

حبلغ) في  االجحتاعي  الرأستال 

 1000 إلى) حقسم  درهم،) (100.000

درهم) (100 بقيتة) اجحتاعية  حصة 

كليا) حسجلة  الواحدة،) للحصة 

وحمررة وحخصصة للشريك الوحيد)

السيد حهدي الشيكر.

التسيير):)مم تعيين حسيرة للشركة)

وملدة غير حمدودة):

حزداد) الشيكر،) حهدي  السيد 

حاحل) (،1989 أكحوبر) (24 بحاريخ)

رقم) الوطنية  الحعريف  لبطاقة 

قاطن) الجنسية،) حغربي  (AA50887

الرياض) حي  (30 رقم) (3 ب الشوحير)

الرباط.
الحجاري) بالسجل  الحقييد  رقم 

الرباط):)154115.

حن أجل الحلخيص والنشر

التسيير

46 P

FIDUCIAIRE CHIHAB

N° 28 RUE 10 V.N

SIDI KACEM

TELE SERVICES ILYAS
SARL

الحصفية النهائية لشركة
لشركة) العا3  الجتع  إثر  على 

TELE SERVICES ILYAS)شركة ذات)

 4 رقم) (: حقرها) حسؤولية حمدودة،)

حلحقى شارع عالل بن عبد هللا وشارع)

 3 بحاريخ) قاسم،) سيدي  انزران  بئر 

أغسطس)2021،)مقرر حا يلي):

إقالة السيدة العنكود بوشرى حن)

حهتة التسيير.

الحصفية املبكرة للشركة.

بكحابة) القانوني  اإليداع  مم 

الضبط باملحكتة االبحدائية بسيدي)

ممت) (2021 أغسطس) (4 قاسم يو3)

رقم) الحجاري  السجل  (384 رقم)

.27661

47 P
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FIDUCIAIRE CHIHAB

N° 28 RUE 10 V.N

SIDI KACEM

TRANS QRIFA
SARL AU

الحصفية النهائية لشركة
رقم) عرفي  عقد  بتقح�سى 

 23 بحاريخ) (202100039603034

 TRANS QRIFA(يونيو)2021)لشركة

شركة ذات حسؤولية حمدودة شركة)

فردية،)حقرها):)رقم)39)الحي الصناعي)

سيدي قاسم،)مقرر حا يلي):

حن) قريفة  احمتد  السيد  إقالة 

حهتة التسيير.

الحصفية املبكرة للشركة.

بكحابة) القانوني  اإليداع  مم 

الضبط باملحكتة االبحدائية بسيدي)

 2021 أغسطس) (12 يو3) قاسم 

ممت رقم)392)السجل الحجاري رقم)

.25409

48 P

FIDUCIAIRE CHIHAB

N° 28 RUE 10 V.N

SIDI KACEM

STE YASSICAF
SARL

تعديل في الشركة
االسحثنائي) العا3  الجتع  إثر  على 

 »STE YASSICAF SARL« لشركة)

حمدودة،) حسؤولية  ذات  شركة 

حقرها) (،2020 ديستار) (3 بحاريخ)

مجزئة) (204 رقم) (38 بالزنقة) الكائن 

املرني�سي جرف امللحة،)مقرر حا يلي):

للشركة) االجحتاعي  املقر  ممويل 

الشحاونة) دوار  (: الحالي) العنوان  إلى 

قيادة موغيلت الخنيشات.

بكحابة) القانوني  اإليداع  مم 

الضبط باملحكتة االبحدائية بتشرع)

 2021 أغسطس) (6 يو3) بلقصيري 

ممت رقم)341)السجل الحجاري رقم)

.357

48P مكرر

STE ASBA TEC
SARL AU

مكوين شركة حمدودة املسؤولية
بالرباط) حؤرخ  حمضر  بتقح�سى 

مم وضع) (2021 أغسطس) (16 بحاريخ)

القوانين األساسية لشركة حمدودة)

املسؤولية ذات املتيزات الحالية):

املكامب) وحعدات  أثاث  الهدف 

وحعدات الكتبيومر.

زمقة ابراهيم الروداني) (56 (: املقر)

الشقة رقم)2)املحيط الرباط.

حن ماريخ) سنة ابحداء) (99 (: املدة)

مكوين الشركة.)

بتا) املال  رأس  حدد  (: املال) رأس 

على) حقسم  درهم  (100.000 قدره)

درهم) (100 بنسبة) حصة  (1.000

الصندوق) في  ودفعت  للواحدة،)

االجحتاعي للشركة.

حن) املائة  في  (5 مؤخذ) (: األرباح)

األرباح الصافية لحأسيس االححياطي.

الحق) عبد  السيد  (: الحصص)

بوحسلي):)1000)حصة.

املجتوع):)1000)حصة.

مدار الشركة حن طرف) (: التسيير)

السيد عبد الحق بوحسلي ملدة غير)

حمدودة.

بكحابة) مم  (: القانوني) لإليداع 

بالرباط) الحجارية  باملحكتة  الضبط 

ممت رقم السجل الحجاري)154085.

49 P

STE FOURNITY
SARL

مكوين شركة حمدودة املسؤولية
بالرباط) حؤرخ  حمضر  بتقح�سى 

مم وضع) (2021 أغسطس) (16 بحاريخ)

القوانين األساسية لشركة حمدودة)

املسؤولية ذات املتيزات الحالية):

املكامب) وحعدات  أثاث  الهدف 

وحعدات الكتبيومر.

زمقة ابراهيم الروداني) (56 (: املقر)

الشقة رقم)2)املحيط الرباط.

حن ماريخ) سنة ابحداء) (99 (: املدة)
مكوين الشركة.)

بتا) املال  رأس  حدد  (: املال) رأس 
على) حقسم  درهم  (100.000 قدره)
درهم) (100 بنسبة) حصة  (1.000
الصندوق) في  ودفعت  للواحدة،)

االجحتاعي للشركة.
األرباح):)مؤخذ)5)في املائة حن األرباح)

الصافية للحأسيس االححياطي.
(: كن�سي) بدر  السيد  (: الحصص)

500)حصة.
 500 (: كن�سي) جيهان  السيدة 

حصة.
املجتوع):)1000)حصة.

مدار الشركة حن طرف) (: التسيير)
السيد بدر كن�سي ملدة غير حمدودة.

بكحابة) مم  (: القانوني) اإليداع 
بالرباط) الحجارية  باملحكتة  الضبط 
ممت رقم السجل الحجاري)154083.
50 P

 STE COMFORT LUXURY
 TRAVEL
SARL AU

مكوين شركة حمدودة املسؤولية
بالرباط) حؤرخ  حمضر  بتقح�سى 
مم وضع) (2021 أغسطس) (16 بحاريخ)
القوانين األساسية لشركة حمدودة)

املسؤولية ذات املتيزات الحالية):
الهدف):)نقل السياحي.

شارع) (36 ب) رقم  املحل  (: املقر)
املاحون) الحجاري  املركز  ادارسة 

حسان الرباط.
حن ماريخ) سنة ابحداء) (99 (: املدة)

مكوين الشركة.)
بتا) املال  رأس  حدد  (: املال) رأس 
إلى) حقسم  درهم  (100.000 قدره)
درهم) (100 بنسبة) حصة  (1.000
الصندوق) في  ودفعت  للواحدة،)

االجحتاعي للشركة.
حن) املائة  في  (5 مؤخذ) (: األرباح)
األرباح الصافية لحأسيس االححياطي.
(: السيد كبور لكمل) (: الحصص)

1000)حصة.

املجتوع):)1000)حصة.

مدار الشركة حن طرف) (: التسيير)

السيد كبور لكمل ملدة غير حمدودة.

بكحابة) مم  (: القانوني) لإليداع 

بالرباط) الحجارية  باملحكتة  الضبط 

ممت رقم السجل الحجاري)154067.

51 P

 STE MEDJAD LUXUEY
SARL AU

مكوين شركة حمدودة املسؤولية
بالرباط) حؤرخ  حمضر  بتقح�سى 

مم تغيير) (2021 16)أغسطس) بحاريخ)

بعض قوانين الشركة وحدد حا يلي):

:)مفويت السيد) مفويت الحصص)

حنير ايكن حصص الشركة بتا حدد)

قدره):)1000)حصة إلى السيدة سعاد)

قيدي.

 1000 (: قيدي) سعاد  السيدة 

حصة.

املسيرة الوحيدة للشركة.

حن) الشركة  مدار  (: التسيير)

طرف السيدة سعاد قيدي ملدة غير)

حمدودة.

بكحابة) مم  (: القانوني) لإليداع 

بالرباط) الحجارية  باملحكتة  الضبط 

ممت رقم السجل الحجاري)142063.

52 P

 TFR CAR
SARL AU

املقر االجحتاعي : الدار الحتراء زنقة 

املحاحيد رقم 3 سال

مكوين شركة حمدودة املسؤولية
بسال) حؤرخ  حمضر  بتقح�سى 

وضع) مم  (2021 يوليو) (12 بحاريخ)

القوانين األساسية لشركة حمدودة)

املسؤولية ذات املتيزات الحالية):
بدون) السيارات  كراء) (: الهدف)

سائق.

زنقة  الحتراء  الدار   : املقر)

املحاحيد رقم 3 سال.
بتا) املال  رأس  حدد  (: املال) رأس 

قدره)100.000)درهم.
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مدار الشركة حن طرف) (: التسيير)
السيد عاطف العسري.

بكحابة) مم  (: القانوني) لإليداع 
بسال) الحجارية  باملحكتة  الضبط 
السجل) (2021 أغسطس) (2 بحاريخ)

الحجاري رقم)34147.
53 P

SOCIETE SOGEFICOM
العاحة) الجتعية  قرار  بتقح�سى 
 29 يو3) املنعقدة  عادية  الغير 
 SOCIETE لشركة) (2021 يوليو)
االجحتاعي) وحقرها  (SOGEFICOM
حمتد) زنقة  (42 كرافص) عتارة 

الكغاط الطابق األول شقة)5)فاس.
وقدرها) حصة  (750 مفويت) (- (1
درهم حن السيدة العيا�سي) (75.000
عائشة التي ورثتها حن الهالك حعنان)
حمتد إلى السيد خروبي عزيز والسيد)

بورزوز خالد.
وقدرها) حصة  (750 مفويت)
حعنان) السيدة  حن  درهم  (75.000
التي ورثتها حن الهالك حعنان) شيتاء)
حمتد إلى السيد خروبي عزيز والسيد)

بورزوز خالد.
وقدرها) حصة  (750 مفويت)
حعنان) السيدة  حن  درهم  (75.000
حعنان) الهالك  حن  ورثتها  التي  احال 
حمتد إلى السيد خروبي عزيز والسيد)

بورزوز خالد.
وقدرها) حصة  (750 مفويت)
حعنان) السيدة  حن  درهم  (75.000
حعنان) الهالك  حن  ورثتها  التي  ملياء)
حمتد إلى السيد خروبي عزيز والسيد)

بورزوز خالد.
وقدرها) حصة  (1500 مفويت)
حعنان) السيد  حن  درهم  (150.000
الهالك حعنان) التي ورثها حن  زكرياء)
حمتد إلى السيد خروبي عزيز والسيد)

بورزوز خالد.
وقدرها) حصة  (1500 مفويت)
حعنان) السيد  حن  درهم  (150.000
ياسين التي ورثها حن الهالك حعنان)
حمتد إلى السيد خروبي عزيز والسيد)

بورزوز خالد.

2)-)تغيير الشكل القانوني للشركة)

.SARL(إلى(SARL AU(حن

السيد) (: واإلحضاء) التسيير  (- (3

الخروبي عزيز.

لدى) القانوني  اإليداع  مم  (- (4

رقم) ممت  بفاس  الحجارية  املحكتة 

20745)بحاريخ)16)أغسطس)2021.

54 P

FID.J.E CONSEILS

 CABINET D’ARCHITECTURE

SOUKAINA AOUAD
Sigle : C.A.S.A

مأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات حسير واحد

في) املؤرخ  العرفي  للعقد  طبقا 
القانون) مم وضع  (،2021 يوليو) (29

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة على الشكل الحالي):

إسم الشركة):)

 SIGLE : C.A.S.A CABINET

 D'ARCHITECTURE SOUKAINA

.AOUAD

غرض) يكتن  (: الشركة) غرض 

الشركة في)):

حتارسة حهنة الهندسة املعتارية.

جتيع حشاريع الهندسة املعتارية)

ومخطيط املدن وإدارتها.

جتيع األعتال املحعلقة بالهندسة)

املعتارية بفعل البناء)بشكل عا3.

دراسة ومصتيم وححابعة حشاريع)

هندسة النسيج.

برناحج البمث والحصتيم الخاص)

باملنافسة العاحة أو الخاصة.

املعتارية) الهندسة  حول  نصائت 

مخطيط) في  والخارجية  الداخلية 
الديكور) في  املساحات  ومصتيم 

الداخلي.

حشروع) ألي  والحطوير  البمث 

منتية حسحداحة.

هندسة) ومأثير  والدفاع،) تعزيز،)

والحصتيم) الحضري  الحخطيط 

املغرب) داخل  القديم  أو  املعاصر 

وخارجه.

املعاحالت) جتيع  عا3،) وبشكل 

والصناعية) واملنقولة  املالية 

محعلق) قد  التي  والعقارية  والحجارية 

بهدف) حباشر  غير  أو  حباشر  بشكل 

ومطور) تسهل  قد  التي  أو  الشركة 

نشاط الشركة.

مجزئة) (: للشركة) ( املقر االجحتاعي)

حي) األول  الطابق  (26 رقم) أمزنية 

الصناعي متارة.

رأس املال):)حدد رأستال الشركة)

إلى) وقسم  درهم  (100.000 حبلغ) في 

القيتة) اجحتاعية،) حصة  (1000

درهم) (100 هي) لكل حصة  اإلستية 

كلها للسيدة سكينة عواد.

السيدة) تعيين  مم  (: التسيير)

سكينة عواد كتسيرة وحيدة للشركة)

ملد غير حمدودة.

السنة) م حدئ  (: املالية) السنة 

في ومنحهي  يناير  فامت  في   املالية 

 31)ديستار حن كل سنة.

اإليداع) مم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني للشركة لدى كحابة الضبط)

في بحتارة  االبحدائية   باملحكتة 

 16)أغسطس)2021)ممت رقم)1702 

حع سجل مجاري رقم)133973.
حقحطف بتثابة إعالن

55 P

STE NOUR AZZAR
SARL

مأسيس
في) حؤرخ  عرفي  عقد  بتقح�سى 

2021)قد مم مأسيس شركة) 3)يوليو)

ممتل) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص الحالية):

.STE NOUR AZZAR(:(التستية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.

في) حقاول  (: االجحتاعي) الهدف 

حن) أقل  يوظف  والتركيب  الكهرباء)

عشرة أشخاص.

حقاول في أعتال ححنوعة أو البناء.

الحجارة.

درهم) (100.000 (: املال) رأس 

 100 حصة حن فئة) (1.000 حقستة)

درهم للحصة.

حن) ابحداء) سنة  (99 (: املدة)

الحأسيس النهائي.

يناير) فامت  حن  (: املالية) السنة 

حا) سنة  كل  حن  ديستار  (31 ( إلى)

ماريخ) حن  م حدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.

سيدي) أحير  شارع  (24 (: املقر)

حمتد حي رشاد القرية سال.

التسيير):)احين عزار.
الحجاري) بالسجل  الحقييد  رقم 

بحاريخ) (34213 رقم) ممت  بسال 

3)أغسطس)2021.

56 P

STE FASANY MAGIQUE
SARL

مأسيس
في) حسجل  عرفي  عقد  بتقح�سى 

بالرباط مم مأسيس) (2021 16)يونيو)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

بالخصائص الحالية):

 STE FASANY (: التستية)

.MAGIQUE

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.

(- قاعة شاي) (: الهدف االجحتاعي)

أشغال حخحلفة.
رأس املال):)100.000)درهم.

حن) ابحداء) سنة  (99 (: املدة)

الحأسيس النهائي.

يناير) فامت  حن  (: املالية) السنة 

حا) سنة  كل  حن  ديستار  (31 ( إلى)

ماريخ) حن  م حدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.

الكح ية طريق) مجزئة  (22 (: املقر)

حهدية سال.

:)تسير الشركة حن طرف) التسيير)

السيدة حونيا السهلي.

اإليداع) مم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني بسال ممت رقم)34151.

57 P
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ECOWATER MAROC
SARL AU

مم مأسيس شركة ذات حسؤولية)
ذات) وحيد  وشريك  حمدودة 

املواصفات الحالية):
 ECOWATER« (: التستية)

MAROC«)ش.3.3 ش.و.
املقر):)21)ساحة أبو بكر الصديق)

شقة رقم)8)أكدال الرباط.
اإلدارة) (: الحجاري) النشاط 

الصناعية.
املدة):)99)سنة.

درهم،) (100.000 (: املال) رأس 
حقسم إلى)1000)حصة حن فئة)100 
بماحلها السيد) حؤداة كاحلة،) درهم،)

فريديل زكاري كريسحوفر.
زكاري) فريديل  (: التسيير)

كريسحوفر،)ملدة غير حمدودة.
بالسجل) مم  (: القانوني) اإليداع 
الحجاري للتمكتة الحجارية بالرباط)
 16 بحاريخ) (116858 رقم) ممت 

أغسطس)2021.
(: الحجاري) بالسجل  الحقييد  رقم 

.154155
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 TIMES & RIME
DEVELOPPEMENT

SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة 

وشريك وحيد
21 ساحة أبو بكر الصديق شقة رقم 

8 أكدال الرباط
تعديل

بحاريخ) عرفي  عقد  بتقح�سى 
بالرباط للجتع العا3) (2021 3)يونيو)
 TIMES(&(RIME االسحثنائي لشركة)
ش.و) ش.3.3.) (DEVELOPPEMENT

مم حا يلي):
املصادقة على نقل األسهم):

بتوجب سند نقل األسهم املتلوكة)
قا3) (،2021 يونيو) (3 للشركة بحاريخ)
السيد صابر ياسر بحمويل)510)سهم)
السيد الصنهاجي عبد االله بحمويل)
إلى) الشركة  في  يتلكهتا  سهم  (490

السيدة الفراع لالنادية.

مكييف اإلدارة):
يقرر االجحتاع العا3 بعد اسحقالة)

السيد صابر ياسر تعيين):
حن) لالنادية  الفراع  السيدة 
باالوداية) (1975 أبريل) (24 حواليد)
رقم) الوطنية  البطاقة  رقم  حراكش 
A499054،)حسيرة للشركة ملدة غير)

حمدودة.
يقرر) (: األسا�سي) النظا3  مميين 
النظا3) مميين  العا3  االجحتاع 
الحعديالت) للشركة ملراعاة  األسا�سي 

التي مم اقرارها.
الضبط) بكحابة  اإليداع  مم  لقد 
ممت) بالرباط  الحجارية  باملحكتة 
يوليو) (14 بحاريخ) (116280 الرقم)

.2021
(: الحجاري) بالسجل  الحقييد  رقم 

.143177
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PARASINA
شركة ذات حسؤولية حمدودة 

وشريك واحد
في طور الحصفية

عنوان حقرها االجحتاعي 14 شارع 
ابن رشد أكدال الرباط

رقم الحقييد في السجل الحجاري 
79611

حل الشركة
املؤرخ في) بتقح�سى قرار الشركاء)
مقرر حل شركة)) (2021 أغسطس) (4
ذات حسؤولية حمدودة وشريك واحد)
 10.000 حبلغ رأستالها) (PARASINA
 14 االجحتاعي) درهم وعنوان حقرها 
شارع ابن رشد أكدال الرباط نتيجة)
التي) باألهداف  الشركة  قيا3  لعد3 

أسست حن أجلها.
14)شارع) وحدد حقر الحصفية ب)
ابن رشد أكدال الرباط،)وعين السيد)

انجار حمتد حصفي للشركة.
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
الحجارية بالرباط بحاريخ)16)أغسطس))

2021)ممت رقم)116857.
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BLEM IMMO
SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة
رأس املال : 100.000 درهم

املقر االجحتاعي : فالفلوري زنقة ج 
الرقم 9 حكحب رقم 1 القنيطرة

سجل مجاري رقم : 54083
العا3 االسحثنائي) الجتع  بتوجب 
أبريل) (7 املنعقد بتقر الشركة بحاريخ)

2021)مقرر حا يلي):
للشركة) االجحتاعي  املقر  ممويل 
إلى):)الطابق السفلي لفيال الراك رقم)

3)أوالد وجيه القنيطرة.
مفويت حصص على شكل هبة):

حلكية) في  حصة  (250 مفويت)
السيد لهبوبي سعيد إلى):

السيدة حريم فارس):)70)حصة.
لهبوبي كتيلية):)60)حصة.

لهبوبي هبة):)60)حصة.
لهبوبي غيثة):)60)حصة.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
بحاريخ) بالقنيطرة   االبحدائية 
9)أغسطس)2021)ممت رقم)87930.
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SSD TECHNOLOGIE
SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة
رأس املال : 100.000 درهم

املقر االجحتاعي : رقم 59 إقاحة 
حوالي عبد العزيز حكحب رقم 4 زاوية 
شارع حوالي عبد العزيز وزنقة صالح 

الدين القنيطرة
سجل مجاري رقم : 46651

العا3 االسحثنائي) الجتع  بتوجب 
بحاريخ الشركة  بتقر   املنعقد 

6)أغسطس)2021)مقرر حا يلي):
 500 مفويت) (: حصص) مفويت 
حصة في حلكية السيد خي رشيد إلى)

السيد خي خالد.
تغيير الشكل القانوني للشركة حن))
إلى) حمدودة  حسؤولية  ذات  شركة 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات)

الشريك الوحيد.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
بحاريخ بالقنيطرة   االبحدائية 
رقم) ممت  (2021 أغسطس) (12

.87963
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 AMOBILE PRO DISTRIB
MAROC
SARLAU

في) حرر  اسحثنائي  قرار  بتقح�سى 
شركة) شركاء) قرر  (2021 يوليو) (2
ش.3.3 ذات الشريك الوحيد حا يلي):

للشركة) حسبقة  مصفية 
 AMOBILE PRO DISTRIB

.MAROC
السيد) للشركة  املصفي  تعيين 
الحصفية) حكان  وكذا  لعين،) عادل 
بريكة) (121 رقم) (2 رقم) حمل  (: في)

القنيطرة.
بكحابة) القانوني  اإليداع  مم 
االبحدائية) باملحكتة  الضبط 
في (87989 رقم) ممت   بالقنيطرة 

16)أغسطس)2021.
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حانجتنت كونسولسومين انداكونت ش.3.3

شركة كتر د اورتو
ش.3.3

العادي) غير  العا3  للجتع  مبعا 
قرر) (2021 حارس) (11 املنعقد بحاريخ)
اومو«) د  »كتر  لشركة) املساهتون 
حن) الشركة  عنوان  تغيير  ش.3.3 
أكدال) (4 59)شارع ابن سيناء)عتارة)
الرباط إلى حي النهضة رقم)186)متارة.
قد مم اإليداع القانوني باملحكتة)
الحجارية بالرباط ممت رقم)113209 

بحاريخ)28)أبريل)2021.
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JNANE AL MANZAH
االسحثنائي) العا3  الجتع  إطار  في 
 JNANE AL MANZAH لشركة)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مقرر) (2020 يوليو) (8 بحاريخ) املنعقد 

حا يلي):
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املصادقة على مفويت)500)حصة)
را�سي) السيدة  اجحتاعية حن طرف 
حصة) (500 و) (A636712 لال عزيزة)
لطيفة) السيدة غازو  اجحتاعية حن 
حغزاوي) السيدة  إلى  (AD60325
الحصة) وثتن  (AD168085 ستية)

الواحدة)100)درهم.
للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 
املسؤولية) ذات  شركة  لحصبت 

املحدودة بشريك واحد.
املهدي) الوردي  السيد  اسحقالة 
حنصبهتا) لطيفة حن  غازو  والسيدة 

كتسيران للشركة.
حغزاوي) السيدة  تعيين  وهكذا 
ستية املسيرة الوحيدة للشركة وذلك)

ملدة غير حمددة.
حراجعة النظا3 األسا�سي للشركة)

بحغيير البنود)1،)6،)7)و15.
مم اإليداع القانوني للشركة لدى)
الحجارية) باملحكتة  الضبط  كحابة 
 2021 أغسطس) (16 يو3) بالرباط 

ممت رقم)116867.
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TOOVER
السجل الحجاري : 154131

بحاريخ عرفي  عقد   بتقح�سى 
مأسيس شركة) مم  (2021 يوليو) (10

باملواصفات اآلمية):
.TOOVER(:(التستية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
حسؤولية حمدودة.

أعتال) (: االجحتاعي) الغرض 
أعتال ححنوعة أو) (- املرايا والتزجيج)
إنشاءات) جتيع املهن()-)أعتال نجارة)
(- أعتال الدهان) (- األملنيو3 واملعادن)
أعتال) جتيع  (- والكهرباء) السباكة 

الديكور.
العتليات) جتيع  عاحة  وبصفة 
املحعلقة بشكل حباشر أو غير حباشر)

بأغراض الشركة.
أكدال) زيز  زنقة  (7 شقة) (: املقر)

الرباط.
مأسيس) حن  سنة  (99 (: املدة)

الشركة.

 100.000 (: االجحتاعي) الرأستال 
حصة) (1000 إلى) حقسم  درهم 
درهم) (100 فئة) حن  اجحتاعية 

للواحدة حمررة حن طرف الشركاء):
السيد بو عبيد الشرقاوي املالكي)

990)حصة اجحتاعية.
 10 حرية) حلوك  بن  السيدة 

حصص اجحتاعية.
التسيير):)مم تعيين السيد بو عبيد)
للشركة) كتسير  املالكي  الشرقاوي 

ملدة غير حمددة.
حن) م حدئ  (: االجحتاعية) السنة 
ديستار حن) (31 فامت يناير ومنحهي في)

كل سنة.
مم اإليداع القانوني بكحابة ضبط)
املحكتة الحجارية بالرباط واملسجلة)
بالسجل الحجاري ممت رقم)154131 

بحاريخ)13)أغسطس)2021.
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ALMOKAYADA
SARL

ممويل حقر الشركة
الغير) العا3  الجتع  لقرارات  مبعا 
عادي للشركاء)بحاريخ)11)يوليو)2021 

مقرر حا يلي):
شارع) حن  الشركة  حقر  ممويل 
الطابق) (20 شقة) حن  املوحن  عبد 
 34 عتارة) إلى  الرباط  الرابع حسان 
األدارسة الطابق الرابع رقم)4)حسان)

الرباط.
مميين القانون األسا�سي للشركة.

كحابة) لدى  القانوني  اإليداع  مم 
بالرباط) الحجارية  باملحكتة  الضبط 
بحاريخ)13)أغسطس)2021)ممت رقم)

.116831
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BABWOOD
مأسيس شركة

في) حؤرخ  عرفي  عقد  بتقح�سى 
املحتدية بحاريخ)25)أغسطس)2011 
للشركة) األسا�سي  القانون  وضع  مم 
باملتيزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الحالية):

التستية):)BABWOOD)ش.3.3.
حوضوع الشركة):
النجارة الخش ية.

ديكور داخلي وخارجي.
شركة عاحة.

اسحيراد ومصدير.
الصناعي  الحي   : االجحتاعي  املقر 

جنوب الغربي رقم 99 املحتدية.
املدة):)99)سنة.

حدد رأستال الشركة في)500.000 
5000)حصة بقيتة) درهم حقسم إلى)
درهم للحصة الواحدة حوزعة) (100

كالحالي):
السيد غزالي حمتد)1650)حصة.

السيد الصالح عبد الجواد)1650 
حصة.

ادلفو) غالفيز  غاحبين  السيد 
1650)حصة.

السيد بغيفال بوجالت اونطونيو)
50)حصة.

حن فامت يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديستار.
التسيير):)

السيد غزالي حمتد حسير.
السيد الصالح عبد الجواد حسير.
ادلفو) غالفيز  غاحبين  السيد 

حسير.
لكل) املزدوج  الحوقيع  ومم ممديد 

حن):
وغزالي) الجواد  عبد  الصالح 

حمتد.
وغاحبين) الجواد  عبد  الصالح  أو 

غالفيز ادلفو.
الحجاري) بالسجل  سجل 

باملحتدية ممت رقم)10879.
باملركز) القانوني  اإليداع  مم 

الجهوي لالستثتار الدار البيضاء).
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MEGABUCHE
SARL AU

Siège(social : AMAL 6 N°74
HAY AL FATH CYM RABAT

الوحيد) الشريك  قرار  إثر  على 
بحاريخ (MEGABUCHE  للشركة)

19)يوليو)2021)مقرر حا يلي):

حن) الشركة  رأستال  رفع 

 2.000.000 إلى) درهم  (5.000.000

الجاري) الحساب  طريق  عن  درهم 

الشركة) رأستال  ليصبت  للشركة 

إلى) حقستة  درهم  (2.000.000

100)للحصة) 20000)حصة حن فئة)

لكل واحدة) (5000 إلى) (1 حرقتة حن)

نقري) السيد  الوحيد  للشريك  وكلها 

جواد.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

أغسطس) (5 الحجارية بالرباط بحاريخ)

2021)ممت رقم)116653.
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EAVS AFRIQUE
Société(anonyme

Au(capital(de 400.000 Dhs

 Siège(Social : 10 Avenue

Moulay(Ali(Chérif, Appt.4

2ème(étage, TEMARA

االسحثنائي) العا3  الجتع  إثر  على 

 EAVS AFRIQUE شركة) لشركاء)

بحاريخ)2)يونيو)2021)مقرر حا يلي):

إلى) للشركة  الرئي�سي  املقر  تغيير 

األول) الطابق  (: ب) الجديد  العنوان 

زنقة) فارس  ولد  شارع  (4 رقم) حقر 

قاسم) بير  الخير  أ3  مجزئة  مفتشت 

االنحقال) هذا  مم  الرباط.) السوي�سي 

بحاريخ فامت أكحوبر)2020.

الذي) للشركة  النشاط  موسيع 

أصبت كالحالي):)موزيع املعدات والاراحج)

اسحيراد) (- والبصرية) الستعية 

ومصدير)-)مقديم الخدحات.

يتكن) أنه  العا3  الجتع  في  مقرر 

واالجحتاعات) الشركاء) اجحتاعات 

الحداول) بعد عن طريق  العاحة عن 

بالفيديو.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

أغسطس) (5 الحجارية بالرباط بحاريخ)

2021)ممت رقم)116693.

70 P
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COIN D’ART PRONTO
شركة ذات حسؤولية حمدودة

ملقاه) موثيقي  عقد  بتقح�سى 
األسحاذ سعد بوعنان،)حوثق بفاس،)
يحضتن) (،2021 أغسطس) (5 بحاريخ)
االسحثنائي) العا3  الجتع  حمضر 
 COIN D’ART املستاة) للشركة 
حسؤولية) ذات  شركة  (PRONTO
بفاس،) االجحتاعي  حقرها  حمدودة،)
طريق) اسقاطو،) آيت  (،172 قطعة)
عين الشقف،)ورأستالها)1.044.000 
الحجاري) بالسجل  املسجل  درهم،)
ممت) بفاس  الحجارية  باملحكتة 
الضريبي) الحعريف  (،37325 رقم)
املوحد) الحعريف  (،40455168 رقم)
(،001538404000044 للتقاولة)

مقرر حا يلي):
سوري) شريفة  السيدة  اسحقالة 
أعاله) املستاة  الشركة  تسيير  حن 

وحنمها إبراءا ماحا ونهائيا.
تستية السيد حمتد ن يل طاهري)
جوطي حسني كتسير جديد للشركة)

املستاة أعاله ملدة غير حمدودة.
 COIN D’ART شركة) ملتز3 
املسير) بحوقيع  ش.3.3،) (PRONTO
طاهري) ن يل  حمتد  السيد  الجديد 

جوطي حسني.
ممديد صالحيات املسير.

القانون) تعديل  مم  لذلك  نتيجة 
األسا�سي للشركة.

كحابة) لدى  القانوني  اإليداع  مم 
بفاس) الحجارية  باملحكتة  الضبط 
بحاريخ)9)أغسطس)2021،)ممت رقم)

.2021/3702
بتثابة حقحطف

ديوان األسحاذ سعد بوعنان

حوثق

71 P

ITB CONSEIL
SARL AU
حل حسبق

العا3) الجتع  قرار  بتقح�سى 
بحاريخ البيضاء) بالدار   االسحثنائي 
15)يوليو)2021،)قرر الشريك الوحيد

ش.3.3،) (- (ITB CONSEIL لشركة) (

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات)

 100.000 رأستالها) حفرد،) حدير 

درهم،)الكائن حقرها االجحتاعي بالدار)

زنقة س حة إقاحة راحي) (،7 البيضاء،)

حكحب رقم)8،)عتا يلي):

حن) ابحداء) للشركة  حسبق  حل 

ماريخ)15)يوليو)2021)؛

املهدي) صفار  السيد  تعيين 

كتصفي لحسابات الشركة)؛

الشركة) مصفية  حقر  ممديد 

بنفس حقر الشركة االجحتاعي.

بكحابة) القانوني  اإليداع  مم 

بالدار) الحجارية  باملحكتة  الضبط 

البيضاء)بحاريخ)27)يوليو)2021)ممت)

رقم)788106.
بيان حخحصر

72 P

SI AIMAN AL KHAIR
ش.3.3

وفاة حسير - تغييرات قانونية
االسحثنائي) العا3  الجتع  خالل 

(،2021 فاراير) (12 بحاريخ) املنعقد 

الخير«) »أيتن  العقارية) للشركة 

درهم،) (100.000 رأستالها) ش.3.3،)

بالدار) االجحتاعي  حقرها  الكائن 

2)حارس،)لوحظ) 105)ححج) البيضاء)

حا يلي):

الحساني) القادري  املسير  وفاة 

يوليو) (17 بحاريخ) حمتد  سيدي 

2020)؛

موزيع الحصص التي كانت بموزمه)

على الورثة)؛

الحساني) القادري  السادة  إبقاء)

أحين،) الحساني  القادري  هشا3،)

الكحاني) والسيدة  ن يل  الرايس 

غير) ملدة  مأسيسيين  كتديرين  حريم 

حمدودة.

 174 (: ممويل املقر االجحتاعي إلى)

شارع حوالي يوسف إقاحة أيتن الخير)

الشقة)3)الطابق األول عتارة أ.

مم اإليداع القانوني بكحابة ضبط)
البيضاء بالدار  الحجارية   املحكتة 

12)حاي)2021)ممت رقم)778185.
بيان حخحصر

73 P

BLUE CONSULTING
SARL AU
حل حسبق

العا3) الجتع  قرار  بتقح�سى 
بحاريخ البيضاء) بالدار   االسحثنائي 
14)يوليو)2021،)قرر الشريك الوحيد)
 BLUE CONSULTING لشركة)
حسؤولية) ذات  شركة  ش.3.3،) (-
رأستالها) حمدودة ذات حدير حفرد،)
حقرها) الكائن  درهم،) (40.000
(،131 البيضاء،) بالدار  االجحتاعي 
 11 شارع أنفا إقاحة أزير حكحب رقم)

ب،)عتا يلي):
حن) ابحداء) للشركة  حسبق  حل 

ماريخ)14)يوليو)2021)؛
املهدي) صفار  السيد  تعيين 

كتصفي لحسابات الشركة)؛
ممديد حقر مصفية الشركة بنفس)

حقر الشركة االجحتاعي.
بكحابة) القانوني  اإليداع  مم 
بالدار) الحجارية  باملحكتة  الضبط 
البيضاء)بحاريخ)27)يوليو)2021)ممت)

رقم)788105.
بيان حخحصر

74 P

ZEN AT HOME
SARL AU

رأستالها : 100.000 درهم
املقر االجحتاعي : سيكحور 11 زنقة 
الروز مجزئة ا1 رقم 4 حي الرياض 

الرباط
قفل الحصفية

بالرباط،) عرفي  عقد  بتقح�سى 
شركاء) قرر  (2021 يوليو) (27 بحاريخ)
شركة)»زين ات هو3«)ش.ذ.3.3.ش.و)

حا يلي):
ات) »زين  لشركة) الحصفية  قفل 
السيد) وتعيين  ش.ذ.3.3.ش.و  هو3«)
للشركة) كتصفي  حيرات  هشا3 
سيكحور) (: هو) الحصفية  وعنوان 
حي) (4 رقم) ا1) زنقة الروز مجزئة  (11

الرياض الرباط.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

الحجارية بالرباط ممت رقم)116870 

بحاريخ)17)أغسطس)2021.

75 P

THE RIBBOU GIFTERY
AT HOME 

SARL
رأستالها : 100.000 درهم

املقر االجحتاعي : رياض األندلس

اش يلية عتارة ب 84 شقة 24

حي الرياض الرباط

بالرباط،) عرفي  عقد  بتقح�سى 

بحاريخ)2)أغسطس)2021،)قرر شركاء)

شركة)»دو الروبن كيفتري«)ش.ذ.3.3.)

حا يلي)

بيع)500)حصة بقيتة)100)درهم)

حن) درهم  (50.000 بتبلغ) للحصة 

طرف السيد ابراهيم بوالحي لفائدة)

السيدة حونية لزرق.

تغيير الشكل القانون للشركة حن))

إلى) »شركة ذات حسؤولية حمدودة«)

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات)

الشريك الوحيد.

تعديل القانون األسا�سي.)

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

الحجارية بالرباط ممت رقم)116869 

بحاريخ)17)أغسطس)2021.

76 P

حكحب األسحاذة خديجة بدرخان

حوثقة
حي الوازيس،)زنقة الروي�سي،)إقاحة الوازيس

درج أ،)الرقم أ)-)3،)الدار البيضاء

الهامف):)05.22.99.65.35

شركة حدائق فال دور
شركة ذات حسؤولية حمدودة

بشريك وحيد

مأسيس
حرر) موثيقي  عقد  بتقح�سى 

بدرخان) خديجة  األسحاذة  بتكحب 

بحاريخ البيضاء) بالدار   حوثقة 

7)حاي)2021،)مم مأسيس شركة ذات)

وحيد) بشريك  حمدودة  حسؤولية 

وذات الخاصيات الحالية):
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فال) »حدائق  شركة) (: التستية)

دور«)شركة ذات حسؤولية حمدودة)

بشريك وحيد.

الهدف):)

واسحغاللها) األرا�سي  اقحناء)

البيع بهدف  إحا  وبنائها  الطرق   لكل 

)أو الكراء.

وإعادة) إدارة  اسحغالل،) اقحناء،)

بيع كل األحوال املنقولة والعقارية.

العقارات واملعاحالت) وكراء) شراء)

العقارية عتوحا.

أهداف) لها  شركات  في  املشاركة 

حتاثلة أو حرمبطة.

األرا�سي) اإلنعاش العقاري،)شراء)

ومجزئتها.

وعتارات) عقارية  حجتعات  بناء)

للسكن) حخصصة  املشتركة  امللكية 

أو الحجارة.

الحتثيل والستسرة والوساطة.

كل العتليات الحجارية،) وعتوحا،)

الصناعية أو املالية،)املحعلقة بطريق)

باألنشطة) حباشرة  غير  أو  حباشرة 

مطوير) في  تساهم  التي  أو  املذكورة 

الشركة.

العتارة) الرباط،) (: املقر االجحتاعي)
احتد) حوالي  زنقة  (،8 الشقة) (،30

الوكيلي،)حسان.

املدة):)99)سنة.

املساهتات):

 MSO IMMOBILIER شركة)

حمدودة) حسؤولية  ذات  شركة 

100.000)درهم.
 100.000 (: الشركة) رأستال 

سهم حن) (1000 درهم حقستة على)

درهم لكل واحد وحتنوحة) (100 فئة)

MSO IMMOBILIER)شركة) لشركة)

ذات حسؤولية حمدودة.

التسيير):)السيد يوسف حلكي.

سيحم) األرباح  حن  (%5 (: الربت)

القانوني) لالححياطي  مخصيصها 

الشركاء) بين  موزيعه  سيحم  والباقي 

حسب حصة كل واحد أو مأجيله إلى)

السنة املوالية.

بكحابة) القانوني  اإليداع  مم 
بالرباط) الحجارية  باملحكتة  الضبط 
بحاريخ)16)أغسطس)2021)ممت رقم)

.8239
بكحابة) الشركة  تسجيل  مم 
بالرباط) الحجارية  باملحكتة  الضبط 
بحاريخ)16)أغسطس)2021)ممت رقم)

.154157
للخالصة والبيان

األسحاذة خديجة بدرخان

77 P

DYNAMIC AUTO شركة
شركة ذات حسؤولية حمدودة
رأستالها 11.000.000 درهم
حقرها االجحتاعي : مجزئة فيحا
رقم 31، شارع الحسن الثاني

الحي الصناعي، الرباط
رقم السجل الحجاري 47223
تغيير املقر االجحتاعي للشركة

العا3) الجتع  حمضر  بتقح�سى 
االسحثنائي بحاريخ)20)حاي)2021)قرر)
شركاء)شركة)»ديناحيك أوطو«)شركة)
حقرها) حمدودة،) حسؤولية  ذات 
(،31 رقم) »فيحا«) بحجزئة) االجحتاعي 
شارع الحسن الثاني،)الحي الصناعي،)
الرباط واملسجلة في السجل الحجاري)
ممت رقم)47223)باملحكتة الحجارية)

بالرباط)-)حا يلي):
تغيير املقر االجحتاعي للشركة

االسحثنائي) العا3  الجتع  قرر 
»فيحا«) تغيير حقر الشركة حن مجزئة)
الحي) شارع الحسن الثاني،) (،31 رقم)
الجديد) املقر  إلى  الرباط  الصناعي،)
 16 رقم) حسان  صوحعة  بشارع 

الرباط.
القانون) حن  (4 البند) تعديل 

األسا�سي للشركة.
إصالح القانون األساس.

كحابة) لدى  القانوني  اإليداع  مم 
بالرباط) الحجارية  باملحكتة  الضبط 
بحاريخ)16)أغسطس)2021)ممت رقم)

.116863
حقحطف وبيان للنشر

املسير

78 P

 INSTITUTION RIAD

 AL ANJAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأستال الشركة 100.000 درهم

املقر االجحتاعي : هكحار 24
رقم 49، سكحور 4، الشيخ الضاوي

متارة
رقم السجل الحجاري 83265

بتقح�سى الجتع العا3 االسحثنائي)

متت) (2021 أغسطس) (9 في) املؤرخ 

املصادقة على حا يلي):

 300 مفويت السيدة وداد كرحني)

 300 أصل) حن  اجحتاعية  حصة 

حصة لفائدة السيد بلقاسم كرحنى)

بحاريخ)9)أغسطس)2021.

مفويت السيد ن يل حمتد كرحني)

300)حصة اجحتاعية حن أصل)300 

رحو) السيدة صالحة  لفائدة  حصة 

بحاري)9)أغسطس)2021.

األسا�سي) القانون  ممديث 

للشركة.

بتصلحة) القانوني  اإليداع  مم 

الحجارية) باملحكتة  الحجاري  السجل 

 2021 أغسطس) (17 بحاريخ) بالرباط 

ممت رقم)116877.

79 P

 ENTREPRISE BENNANI

SALAH
SARL

العادي) غير  العا3  الجتع  قرر 

 2021 أبريل) (26 بحاريخ) املنعقد 

 ENTREPRISE BENNANI لشركة)

املسؤولية) ذات  SALAHشركة 
املحدودة،)رأستالها)100.000)درهم،)
رياض والد حطاع) (: حقرها االجحتاعي)

سكحور)3)رقم)45)متارة حا يلي):

املسبقة) الحصفية  في  الشروع 

للشركة.

تعيين السيد بناني صالح كتصفي)

للشركة.
رياض) (: ممديد حقر الحصفية ب)

والد حطاع سكحور)3)رقم)45)متارة.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
الحجارية بالرباط بحاريخ)17)أغسطس)

2021)ممت رقم)8253.
80 P

OMCE
العادي) العا3  الجتع  بتقح�سى 
املنعقد بحاريخ)19)حاي)2021)للشركة)
متت) (OMCE املاء) ألنابيب  املغاربية 
مجديد) على  باإلجتاع  املصادقة 
غير) ملدة  الشركة  حسيري  صالحية 

ست سنوات.
املجلس) اجحتاع  وبتقح�سى 
اإلداري بنفس اليو3 مم تعيين السيد)

فؤاد فاهم رئيسا له.
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
الحجارية بالرباط بحاريخ)11)أغسطس)

2021)ممت رقم)116760.
حلخص حن أجل النشر

81 P

 SOCIETE SOGETRAMA
EXPORT

السنوي) العا3  الجتع  بتقح�سى 
املنعقد بحاريخ)6)حاي)2021)مم متديد)
صالحية املسيرين ملدة ثالث سنوات.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
الحجارية بالرباط بحاريخ)11)أغسطس)

2021)ممت رقم)116761.
حلخص حن أجل النشر

82 P

SOCIETE BEL GRANA
SARL

Au(capital(de 12.000.000 Dhs
Siège(social : Casablanca, 5
Rue(du(Lieutenant(Berge

بديوان) موثيقية  عقود  بتوجب 
بالدار) حوثق  احسان،) األسحاذ 

البيضاء،)مم حا يلي):
حصة) (1200 هبة حق الرقبة ل)
علي) السيد  يتلكها  التي  اجحتاعية 
بالشركة) هللا  بوعبد  بلحاج  الهادي 
بلحاج) كنزة  السيدة  (: ابنحه) لفائدة 

بوعبد هللا.
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االسحثنائي) العا3  الجتع  حمضر 

الذي امخذ القرارات اآلمية):

 1200 ل) الرقبة  حق  هبة  قبول 

السيد) طرف  حن  اجحتاعية  حصة 

علي الهادي بلحاج بوعبد هللا لفائدة)

ابنحه):)السيدة كنزة بلحاج بوعبد هللا.

قبول حساهتة جديدة للشركة.

األسا�سي) القانون  صياغة  إعادة 

للشركة.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

رقم) ممت  البيضاء) بالدر  الحجارية 

.783205
للنشر واإليداع

ديوان األسحاذ احسان بنسودة

83 P

LA SOCIETE PERLA GRANA
SARL

Au(capital(de 84.000.000 Dhs

Siège(social : Casablanca, 5

Rue(du(Lieutenant(Berge

بديوان) موثيقية  عقود  بتوجب 

بالدار) حوثق  احسان،) األسحاذ 

البيضاء،)مم حا يلي):

حصة) (8400 هبة حق الرقبة ل)

علي) السيد  يتلكها  التي  اجحتاعية 

بالشركة) هللا  بوعبد  بلحاج  الهادي 

بلحاج) كنزة  السيدة  (: ابنحه) لفائدة 

بوعبد هللا.

االسحثنائي) العا3  الجتع  حمضر 

الذي امخذ القرارات اآلمية):

 8400 ل) الرقبة  حق  هبة  قبول 

السيد) طرف  حن  اجحتاعية  حصة 

علي الهادي بلحاج بوعبد هللا لفائدة)

ابنحه):)السيدة كنزة بلحاج بوعبد هللا.

قبول حساهتة جديدة للشركة.

األسا�سي) القانون  صياغة  إعادة 

للشركة.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

رقم) ممت  البيضاء) بالدر  الحجارية 

.783206
للنشر واإليداع

ديوان األسحاذ احسان بنسودة

84 P

 LA SOCIETE DE DIFFUSION

DE CARTON & PAPIERS
SODICAP - SAL(AU

Société(à(Responsabilité(Limitée

à(associé(unique

Au(capital(de 8.000.000 Dhs

Siège(social : Casablanca, 

 Rue(Houcine(Ben(Ahmed(ex(L 

Route 111 Km 11, Bernoussi

بديوان) موثيقية  عقود  بتوجب 

بالدار) حوثق  احسان،) األسحاذ 

البيضاء،)مم حا يلي):

بيع حجتوع الحصص االجحتاعية)

الزهراء) فاطتة  السيدة  طرف  حن 

وحجتوع) حصة() لحلو حيمي) 4997)

طرف) حن  االجحتاعية  الحصص 

كيران) 5003  ابن  ستيرة  السيدة 

بالشركة) يتحلكها  التي  حصة()

السيد عزالدين) (: لفائدة) (SODICAP

لحلو حيمي.

بيع حجتوع الحصص االجحتاعية)

حيمي) لحلو  سعد  السيد  طرف  حن 

 10.000)حصة()وحجتوع الحصص)

عتر) السيد  طرف  حن  االجحتاعية 

حصة(،) حيمي) 10.000) لحلو 

حن) االجحتاعية  الحصص  وحجتوع 

حيمي) لحلو  اساحة  السيد  طرف 

يتحلكها) التي  حصة() (10.000 

السيد) (: لفائدة) (SODICAP بالشركة)

عزالدين لحلو حيمي.

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 

حمدودة) حسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بتساهم وحيد) 3.3.3.و(.

اسحقالة السيدة ستيرة ابن كيران)

عزالدين) السيد  وتعيين  حهاحها  حن 

للشركة) وحيد  كتسير  حيمي  لحلو 

ملدة غير حمدودة.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

رقم) ممت  البيضاء) بالدر  الحجارية 

.789564
للنشر واإليداع

ديوان األسحاذ احسان بنسودة

85 P

 LA SOCIETE LA CLE DES
CHAMPS

Sa
Capital(social : 18.000.000 Dhs

 Siège(social : Casablanca, 38, Bd
Ain(Ifrane - Lot(Alamia

Sidi(Moumen
RC : 133663

إيداعه) مم  عرفي  عقد  بتوجب 
بحاريخ) لدى املوثق احسان بنسودة،)
10)س حتار)2020،)مم امخاذ القرارات)

الحالية):
للشركة فرع  وتسيير   إنشاء)

كالحالي):
 LA CLE DES اسم) ممت  فرع 
 CHAMPS - CASABLANCA -

. JAJMA
البيضاء) بالدار  حقره  سيكون 
بوركون،) الشرقي،) احتد  زنقة  (،31
السيد) طرف  حن  تسييره  وسيحم 
لبطاقة) الحاحل  الستجاحي،) زكرياء)

.BB108200(الحعريف الوطنية رقم
ممت) (: الحجارية) العالحة  إسناد 
 LA CLE DES CHAMPS - (: إسم)
بالدار) (CASABLANCA - JAJMA
الشرقي،) احتد  زنقة  (،31 البيضاء)

بوركون.
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
بحاريخ البيضاء) بالدار   الحجارية 
رقم) ممت  (2021 أغسطس) (11

.789379
اإليداع والنشر

86 P

 LA SOCIETE LA CLE DES
CHAMPS

Sa
Capital(social : 18.000.000 Dhs

 Siège(social : Casablanca, 38, Bd
Ain(Ifrane - Lot(Alamia

Sidi(Moumen
RC : 133663

إيداعه) مم  عرفي  عقد  بتوجب 
بحاريخ) لدى املوثق احسان بنسودة،)
مم امخاذ القرارات) (،2021 يوليو) (30

الحالية):

اسحقالة السيد إبراهيم ستيفان)

 Brabhim( Stephan العروي)

عا3) كتدير  حنصبه  حن  (،LAROUI

للشركة.

 Sébastien( Yves السيد) تعيين 

للشركة) عا3  حدير  (،MENAGER

ستيفان) إبراهيم  السيد  عوض 

العروي.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

بحاريخ البيضاء) بالدار   الحجارية 

رقم) ممت  (2021 أغسطس) (11

.789378
اإليداع والنشر

87 P

 LA SOCIETE DES BOISSONS

DU MAROC
Sa

 Capital(social : 282.965.300

Dhs

 Siège(social : Casablanca, 38, Bd

Ain(Ifrane - Lot(Alamia

Sidi(Moumen

RC : 347

إيداعه) مم  عرفي  عقد  بتوجب 

بحاريخ) لدى املوثق احسان بنسودة،)

مم امخاذ القرارات) (،2021 يوليو) (28

الحالية):

اسحقالة السيد إبراهيم ستيفان)

 Brabhim( Stephan العروي)

عا3) كتدير  حنصبه  حن  (،LAROUI

للشركة.

 Sébastien( Yves السيد) تعيين 

للشركة) عا3  حدير  (،MENAGER

ستيفان) إبراهيم  السيد  عوض 

العروي.

 Sébastien السيد) تعيين 

حن) (،Yves( MENAGER

 MAROCAINE شركة) طرف 

 D’INVESTISSEMENTS ET DE

SERVICE)كتتثل دائم ملجلس اإلدارة)

 SOCIETE DES BOISSONS(لشركة

.DU MAROC
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باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

بحاريخ البيضاء) بالدار   الحجارية 

رقم) ممت  (2021 أغسطس) (11

.789376
اإليداع والنشر

88 P

 LA SOCIETE EURO

AFRICAINE DES EAUX

Sa

 Capital(social : 130.000.000

Dhs

 Siège(social : Casablanca, 38, Bd

Ain(Ifrane - Lot(Alamia

Sidi(Moumen

RC : 305599

إيداعه) مم  عرفي  عقد  بتوجب 

بحاريخ) لدى املوثق احسان بنسودة،)

مم امخاذ القرارات) (،2021 يوليو) (19

الحالية):

اسحقالة السيد إبراهيم ستيفان)

 Brabhim( Stephan العروي)

عا3) كتدير  حنصبه  حن  (،LAROUI

للشركة.

 Sébastien( Yves السيد) تعيين 

للشركة) عا3  حدير  (،MENAGER

ستيفان) إبراهيم  السيد  عوض 

العروي.

 Sébastien( Yves السيد) تعيين 

شركة) طرف  حن  (،MENAGER

دائم) كتتثل  املغرب«) »حشروبات 

 EURO لشركة) اإلدارة  ملجلس 

.AFRICAINE DES EAUX

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

بحاريخ البيضاء) بالدار   الحجارية 

رقم) ممت  (2021 أغسطس) (12

.789563
اإليداع والنشر

89 P

 LA SOCIETE MAROCAINE
 D’INVESTISSEMENTS ET DE

SERVICES
MDI - Sa

 Capital(social : 700.300.000
Dhs

 Siège(social : Casablanca, 38, Bd
Ain(Ifrane - Lot(Alamia

Sidi(Moumen
RC : 122853

إيداعه) مم  عرفي  عقد  بتوجب 
بحاريخ) لدى املوثق احسان بنسودة،)
مم امخاذ القرارات) (،2021 يوليو) (19

الحالية):
اسحقالة السيد إبراهيم ستيفان)
 Brabhim( Stephan العروي)
عا3) كتدير  حنصبه  حن  (،LAROUI

للشركة.
العا3) املدير  وظائف  بين  الجتع 

للشركة ورئيس حجلس اإلدارة.
(،Michel( PALU السيد) تعيين 
السيد) عوض  للشركة  عا3  حدير 

إبراهيم ستيفان العروي.
 Sébastien( Yves السيد) تعيين 
MENAGER،)كتسير حؤقت للشركة)
ستيفان) إبراهيم  السيد  عوض 

العروي.
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
بحاريخ البيضاء) بالدار   الحجارية 
رقم) ممت  (2021 أغسطس) (11

.789377
اإليداع والنشر

90 P

LA SOCIETE MAROPAC
Sa

Capital(social : 5.500.000 Dhs
 Siège(social : Casablanca, 38, Bd

Ain(Ifrane - Lot(Alamia
Sidi(Moumen
RC : 101665

إيداعه) مم  عرفي  عقد  بتوجب 
بحاريخ) لدى املوثق احسان بنسودة،)
مم امخاذ القرارات) (،2021 يوليو) (19

الحالية):

اسحقالة السيد إبراهيم ستيفان)

 Brabhim( Stephan العروي)

عا3) كتدير  حنصبه  حن  (،LAROUI

للشركة.

 Sébastien( Yves السيد) تعيين 

للشركة) عا3  حدير  (،MENAGER

ستيفان) إبراهيم  السيد  عوض 

العروي.

 Sébastien( Yves السيد) تعيين 

شركة) طرف  حن  (،MENAGER

دائم) كتتثل  املغرب«) »حشروبات 

.MAROPAC(ملجلس اإلدارة لشركة

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

بحاريخ البيضاء) بالدار   الحجارية 

رقم) ممت  (2021 أغسطس) (12

.789565
اإليداع والنشر

91 P

 LA SOCIETE
 D’EXPLOITATION DE
VERRERIE AU MAROC

SEVAM - Sa

 Capital(social : 160.000.000

Dhs

 Siège(social : Casablanca, Roche

Noires, Boulevard(Ouk’at(Badi

RC : 2437

إيداعه) مم  عرفي  عقد  بتوجب 

بحاريخ) لدى املوثق احسان بنسودة،)

مم امخاذ القرارات) (،2021 يوليو) (19

الحالية):

اسحقالة السيد إبراهيم ستيفان)

 Brabhim( Stephan العروي)

عا3) كتدير  حنصبه  حن  (،LAROUI

للشركة.

 Sébastien( Yves السيد) تعيين 

للشركة) عا3  حدير  (،MENAGER

ستيفان) إبراهيم  السيد  عوض 

العروي.

 Sébastien( Yves السيد) تعيين 

MENAGER،)كتسير حؤقت للشركة)

ستيفان) إبراهيم  السيد  عوض 

العروي.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

بحاريخ البيضاء) بالدار   الحجارية 

رقم) ممت  (2021 أغسطس) (12

.789562
اإليداع والنشر

92 P

SOCIETE PARA COQUETTE
SARLAU

حقر الشركة : حلحقى شارع الحسن 
الثاني وشارع الحسن األول

املركز الحجاري جوهرة متارة

ححجر رقم 8، متارة

سجل مجاري رقم 129003 - متارة

بيع وشراء وموزيع جتيع املنحجات 
أو املواد الشبه الصيدالنية والشبه 

الطبية
وفق حمضر الجتع العا3 املنعقد)

باملقر) (2021 أغسطس) (2 بحاريخ)

املسؤولية) ذات  للشركة  االجحتاعي 

شارع) بتلحقى  الكائنة  املحدودة 

الحسن الثاني وشارع الحسن األول،)

ححجر) املركز الحجاري جوهرة متارة،)
رقم)8،)متارة،)رأستالها):)10.0000.

قرر الشريك الوحيد حا يلي):

 PARA الشركة) اسم  تغيير 

 MODEL(إلى(COQUETTE SARL AU

.PARA

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

رقم) ممت  متارة  ملدينة  االبحدائية 

6305)بحاريخ)17)أغسطس)2021.

93 P

ماكرسبايس كيدس مروكو
شركة ذات حسؤولية حمدودة

يقدر رأستالها ب 10.000 درهم

وقف نشاط الشركة
بتقح�سى عقد عرفي حؤرخ بحاريخ)

الجتع) امفق  بالرباط  (2021 حاي) (5

كيدس) »حاكرسبايس  لشركة) العا3 

حسؤولية) ذات  شركة  حروكو«)

 10.000 يقدر رأستالها ب) حمدودة،)

درهم،)على حا يلي):
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مصفية الشركة):
السابق) الحل  العا3  الجتع  قرر 
كيدس) »حاكرسبايس  لشركة) ألوانه 

حروكو«.
تعيين حأحور الحصفية):

مقرير) على  العا3  الجتع  صادق 
»حاكرسبايس) حأحور لحصفية شركة)
زينب) السيدة  (: حروكو«) كيدس 

الوكيلي.
حقر الحصفية):

قرر الجتع العا3 املقر االجحتاعي)
حمال لحصفية الشركة.

بكحابة) القانوني  اإليداع  مم 
الضبط باملحكتة االبحدائية بالرباط)
بحاريخ)12)أغسطس)2021)ممت رقم)

.8169
94 P

SOCIETE HOBET IMEX
SARL AU

تغيير حقر الشركة
العا3) الجتع  حمضر  بتوجب 
بحاريخ بالرباط  سجل   للشركة 
الوحيدة) الشريكة  (2021 يونيو) (16
واملسيرة السيدة هدى بنعزوز قاحت)

بحغيير حقر الشركة حن العنوان):
 11 87)شارع سعيد الداودي رقم)

حيتوزا القنيطرة.
الفرح رقم) الفرح حي  شارع  (: إلى)

165)الرباط.
املحكتة) في  القانوني  اإليداع  مم 
الحجارية بالرباط بحاريخ)12)أغسطس)

2021)ممت رقم)116812.
السجل الحجاري رقم)154107.

95 P

STE DISCOVERY SYSTEMS
SARL AU

مأسيس شركة حمدودة املسؤولية 
بشريك واحد

حؤرخ) عرفي  عقد  بتقح�سى 
مم) (2021 يوليو) (17 بحاريخ) بالرباط 
لشركة) األساسية  القوانين  وضع 
واحد) بشريك  املسؤولية  حمدودة 

ذات املتيزات الحالية):

الهدف):
أجهزة) وبيع  ماجر) شراء)

الكتبيومر(.
مكنولوجيا) حعدات  حسحورد 

املعلوحات.
صيانة وإصالح أجهزة الكتبيومر.

وزنقة) املقاوحة  شارع  (: املقر)
أبيدجان،)عتارة)21،)الطابق الثالث،)

شقة رقم)8،)املحيط،)الرباط.
بتا) املال  رأس  حدد  (: املال) رأس 

قدره)100.000)درهم.
مدار الشركة حن طرف) (: التسيير)
غير) ملدة  الحدو�سي  ياسين  السيد 

حمدودة.
بكحابة) مم  (: القانوني) اإليداع 
بالرباط) الحجارية  باملحكتة  الضبط 
رقم) (2021 أغسطس) (13 بحاريخ)
ممت) (154129 (: الحجاري) السجل 

رقم)116839.
96 P

REIFY
SARLAU

العا3) الجتع  حمضر  بتقح�سى 
الحصص) مفويت  وعقد  االسحثنائي 
 23 بحاريخ) املحين  األسا�سي  والنظا3 

نوفتار)2020)مم حا يلي):
مفويت)1000)حصة اجحاعية التي)
في حوزة السيد العيادي حمتد هشا3)
االدري�سي) 1000  حمتد  السيد  إلى 

حصة(.
االدري�سي) حمتد  السيد  تعيين 

كتسير جديد.
القانوني لدى كحابة) ومم اإليداع 
الضبط باملحكتة االبحدائية في سال)
ممت رقم) (2021 أغسطس) (2 بحاريخ)

.37108
97 P

CONSULTING ROOM 
SARL AU

بحاريخ) عرفي  عقد  بتقح�سى 
9)أغسطس)2021)مم مأسيس شركة)
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وحيد والتي ممتل الخصائص الحالية):

 CONSULTING (: التستية)
.ROOM SARL AU

SARL AU : الصفة القانونية
الهدف االجحتاعي : 1 - حستشار 
قانوني 2 - دراسة امللفات وممصيل 

الديون.
رأستال الشركة):)100.000)درهم)
فئة) حن  حصة  (1000 إلى) حقستة 
درهم للحصة الواحدة حوزعة) (100

بين الشركاء)على الشكل الحالي):
السيد نوفل حرزاق):)1000)حصة.
حن) ابحداء) سنة  (99 (: املدة)
الحأسيس النهائي أي حن ماريخ وضع)

السجل الحجاري.
حن فامت يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديستار حن كل سنة حاعدا السنة)

األولى م حدئ حن ماريخ التسجيل.
 2 رقم) الشقة  (: االجحتاعي) املقر 
الطابق األول حن العتارة رقم)22)حي)

العبادي،)متارة.
املسير):)السيد نوفل حرزاق.

الحجاري) بالسجل  الحقييد  رقم 
.133977

98 P

NOVAMBITION
ش.ذ.3.3

بتقح�سى عقد عرفي املؤرخ بحاريخ)
 28 بحاريخ) واملسجل  (2021 يونيو) (4
مأسيس) مم  بالرباط  (2021 يونيو)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

ممتل الخصائص الحالية):
 NOVAMBITION (: التستية)

ش.ذ.3.3.
خدحات   : االجحتاعي  الهدف 
املعلوحات الحجارية، حقاول، الحجارة 

العاحة، وكالة امصاالت، التسويق....
عنوان املقر االجحتاعي : 7، زنقة 
عبد العزيز بوطالب، رقم الشقة 16، 

قبيبات، الرباط.
درهم) (10.000 (: رأستال الشركة)
فئة) حن  حصة  (100 إلى) حقستة 
درهم للحصة الواحدة حكحتبة) (100
وحمررة بالكاحل وحوزعة على الشكل)

الحالي):

حصة) (50 (: السيد ن يل بنكيران)

5000)درهم.

 50 (: البمراوي) حريم  السيدة 

حصة)5000)درهم.

ويسيرها) الشركة  يدير  (: التسيير)

السيد ن يل بنكيران و السيدة حريم)

البمراوي ملدة غير حمدودة.

حن ماريخ) سنة ابحداء) (99 (: املدة)

وضع السجل الحجاري.

حن فامت يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديستار حن كل سنة حاعدا السنة)

األولى م حدئ حن ماريخ التسجيل.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

أغسطس) (5 يو3) بالرباط  الحجارية 

2021)ممت رقم)116665.

99 P

HECMA
SARL AU

رأستالها 10.000 درهم

حقرها االجحتاعي : الخدحة رقم 15 

شارع األبطال رقم 4 أكدال الرباط

 HECMA(الشريك الوحيد لشركة

كائن  االجحتاعي  حقرها   ،SARL AU

شارع   15 رقم   APIMO بالخدحة  

األبطال رقم 4 أكدال الرباط.

رأستالها)10.000)درهم.

حسجلة في السجل الحجاري ممت)

رقم)126493.

الوحيد) الشريك  قرار  بتوجب  (

HECMA SARL AU بحاريخ  ( لشركة)

حكيم  السيد  قرر   2021 حاي   20

بشكل) (HECMA شركة  حل  القرفي 

السيد) وتعيين  وبسيط،) حمض 

للشركة) حصف  حكيم  القرفي 

وممديد حقر الحصفية على العنوان)

الحالي): الخدحة رقم 15 شارع األبطال 

رقم 4 أكدال الرباط.

باملحكتة  القانوني  اإليداع  مم 

يونيو   28 بحاريخ  بالرباط  الحجارية 

2021 ممت رقم 115791.

100 P



عدد)5679 - 23)حمر3)1443  فامت س حتار)2021)الجريدة الرسمية   17670

CN TELECTRICITE
SARL
مأسيس

بحاريخ عرفي  عقد   بتقح�سى 
مم مأسيس الشركة) (2021 يوليو) (5  

على النمو الحالي):
 CN TELECTRICITE (: التستية)

.SARL
الهدف االجحتاعي : أشغال ححنوعة 

وأشغال االمصاالت والكهرباء.
املقر االجحتاعي : عتارة 30 شقة 
8 زنقة حوالي احتد لوكيلي حسان - 

الرباط.
املدة):)99)سنة.

 100.000 (: رأس املال االجحتاعي)
حصة) (1000 على) حقستة  درهم 
100)درهم حسجلة) حقدار كل حصة)

حن طرف):
 700 (: حمتد) الشعبي  السيد 

حصة.
(: اللطيف) عبد  النجاري  السيد 

300)حصة.
الشعبي) السيد  يعحار  (: املسير)
غير) ملدة  للشركة  حسيرا  حمتد 

حمدودة.
حن) م حدئ  (: االجحتاعية) السنة 
ديستار حن) (31 فامت يناير ومنحهي في)

كل سنة.
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
أغسطس) (12 بالرباط يو3) الحجارية 
بالسجل) الحقييد  رقم  ممت  (2021

الحجاري)154121.
101 P

 STE 4K MEDIA PROD
SARL AU

السجل الحجاري 37467
مأسيس

يوليو) (9 بحاريخ) بالعيون  مم 
شركة ذات املسؤولية) إنشاء) (2021
املحدودة بشريك وحيد بالخصائص)

الحالية):
.»4K MEDIA PROD«(:(التستية
النشاط):)األنشطة السينتائية..

الفجيرة) زنقة  (: االجحتاعي) املقر 
الرقم)4)حي الوحدة)2)العيون.

حن ماريخ) سنة ابحداء) (99 (: املدة)
الحأسيس.

درهم) (100.000 (: املال) رأس 
حوزعة)) حصة  (1.000 على) حقستة 

كالحالي):
 1.000 (: لعتيري) حسا3  السيد 

حصة.
:)مم تعيين السيد حسا3) التسيير)
ملدة) للشركة  وحيد  كتسير  لعتيري 

غير حمدودة.)
اإليداع) مم  (: القانوني) اإليداع 
باملحكتة االبحدائية بالعيون بحاريخ)9 
يوليو)2021)ممت رقم)2021/2289.
102 P

 STE SWEET PATISSERIE
 ELILI

SARL AU
السجل الحجاري 37811

مأسيس
أغسطس) (17 مم بالعيون بحاريخ)
شركة ذات املسؤولية) إنشاء) (2021
املحدودة بشريك وحيد بالخصائص)

الحالية):
 SWEET PATISSERIE«(:(التستية

.»ELILI
الحلويات) صناعة  (: النشاط)

 حخازة()....
 557 الرقم) (: االجحتاعي) املقر 

مجزئة املسحقبل العيون.
حن ماريخ) سنة ابحداء) (99 (: املدة)

الحأسيس.
درهم) (100.000 (: املال) رأس 
حوزعة)) حصة  (1.000 على) حقستة 

كالحالي):
السيد لكبير ليلي):)1.000)حصة.

مم تعيين السيد لكبير) (: التسيير)
ليلي كتسير وحيد للشركة ملدة غير)

حمدودة.)
اإليداع) مم  (: القانوني) اإليداع 
بحاريخ) بالعيون  االبحدائية  باملحكتة 
رقم) ممت  (2021 أغسطس) (17

.2021/2718
103 P

األسحاذ حمتد املحصدق

حوثق بتراكش

SHINYCITY
ش.3.3 ش.و

مفويت حجتوع حصص الشركة
 12 بحاريخ) حوثق  عقد  بتقح�سى 

حمتد) األسحاذ  ملقاه  (،2021 يوليو)

املحصدق،)حوثق بتراكش،)وبتقح�سى)

يوليو) (12 حمضر عرفي حؤرخ بحاريخ)

مم مفويت حجتوع الحصص) (،2021

 »SHINYCITY« لشركة) االجحتاعية 
حاحون) السيد  لفائدة  ش.و  ش.3.3 

الشاوي.

الغرض):)بدون تغيير.

اإلسم):)بدون تغيير.

املقر االجحتاعي):)بدون تغيير.

املدة)):)بدون تغيير.

التسيير):)مم إسناد تسيير الشركة)

للسيد حاحون الشاوي كتسير وحيد)

وملدة غير حمدودة.

بكحابة) القانوني  اإليداع  مم 

الضبط باملحكتة الحجارية بتراكش)

رقم) ممت  (2021 أغسطس) (3 في)

.9079

104 P

PERL WEISS
SARL

مأسيس
 27 بحاريخ) عرفي  عقد  بتقح�سى 

2021)مم مأسيس الشركة على) يناير)

النمو الحالي):

PERL WEISS SARL(:(التستية

صناعة) (: االجحتاعي) الهدف 

ومرحيم األسنان.

املقر االجحتاعي):)1)شارع حشليفن)

زنقة أحد الشقة)12)اكدال الرباط.

 100.000 (: رأس املال االجحتاعي)

درهم.

املسير):)السيدة راحي شفيقة.

حن) م حدئ  (: االجحتاعية) السنة 

ديستار حن) (31 فامت يناير ومنحهي في)

كل سنة.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
الحجارية بالرباط بحاريخ)18)أغسطس)
بالسجل) الحقييد  رقم  ممت  (2021

الحجاري ممت رقم)154185.
105 P

COMPTA DIRECT

BARRAHMOUNI TRANS
SARL
مأسيس

أوال):)بتقح�سى عقد عرفي،)بحاريخ)
9)أغسطس)2021)مم مأسيس شركة)
حمدودة املسؤولية ذات الخصائص)

الحالية):
 BARRAHMOUNI« (: التستية)
حمدودة) شركة   »TRANS SARL

املسؤولية.
غير) األححعة  نقل  (: الهدف)

املصاحبة لحساب آخر.
النقل الوطني والدولي للبضائع.

السال3) مجزئة  (: االجحتاعي) املقر 
انصار) بني  املوحن  عبد  حي  (5 رقم)

الناضور.
املدة):)99)سنة.

في) حمدد  (: االجحتاعي) الرأستال 
 1000 إلى) قستت  درهم  (100.000
 100 فئة) حن  اجحتاعية  حصة 
 درهم للواحدة كلها حكحتبة وحمررة

)كتا يلي:
 500 (: برحتوني) حمتد  السيد 

حصة.
السيد خالد اينو):)500)حصة.

حن) م حدئ  (: االجحتاعية) السنة 
فامت يناير لحنحهي في)31)ديستار.

الشركة) لتسيير  عين  (: التسيير)
وملدة غير حمدودة):

رقم) برحتوني  حمتد  السيد 
للحعريف) الوطنية  البطاقة 

.S296525
رقم البطاقة) (: السيد خالد اينو)

.S621362(الوطنية للحعريف
القانوني) اإليداع  مم  (: ثانيا)
االبحدائية) باملحكتة  الضبط  بكحابة 
بالناضور بحاريخ)13)أغسطس)2021 

ممت رقم)3707.
106 P
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BENAMEZ BOAT
.S.A.R.L

بيناحز بوات ش. 3. 3.
ش.3.3. برأستال 100.000,00 

درهم.
عند نيدو3 بالرباط، ديور الجاحع، 
400، شارع الحسن الثاني، عتارة 

بدر، شقة 5.
ICE : 002.886.214.000.082   
مأسيس شركة حمدودة املسؤولية

بعقد عرفي حؤرخ بحاريخ)14)يوليو)
 16 بحاريخ) بالرباط  وحسجل  (2021
القانون) وضع  ( ممَّ (،2021 يوليوز)
األسا�سي لشركة حمدودة املسؤولية)

خصائصها كالحالي):)
التستية):)»بيناحز بوات ش.3.3«).

الشركاء):)
عدد) ب.و.) السيد يوسف حزور،)

 .A 343.077
السيدة نجوى بناني زيامني،)ب.و.)

CD. 202.297(عدد
القوارب) كراء) (: الشركة) أهداف 

الترفيهية واإلنعاش السياحي.
نيدو3) عند  االجحتاعي  املقر 
شارع) (،400 ديور الجاحع،) بالرباط،)

الحسن الثاني،)عتارة بدر،)شقة)5.
حن ماريخ) سنة ابحداء) (99 (: املدة)

تسجيل الشركة بالسجل الحجاري.
درهم) (100.000 (: الرأستال)
فئة) حن  حصة  (1.000 إلى) حقستة 
بين) بالتساوي  حوزعة  درهم  (100
لكل) حصة  (500 بتعدل) الشريكين 

حن هتا.
يوسف) السيد  عين  التسيير:)
حزور،)ب.و.)عدد)A 343.077،)حسيرا)
غير) ملدة  الشركة  وتسيير  لحتثيل 
حمددة حع إعطائه كافة الصالحيات)
مبعا للفصل)15)وحا مبعه حن القانون)

األسا�سي.
السنة االجحتاعية:)حن فامت يناير)

إلى)31)دجنار.
5%)حخصصة لالححياطي) األرباح:)
القانوني،)والباقي يقسم على الشركاء)

حسب حصصهم.

اإليداع) مم  (: الحجاري) السجل 
القانوني لدى كحابة ضبط املحكتة)
 18 يو3) الرباط  ملدينة  الحجارية 
أغسطس)2021)ممت عدد)116.895 
بالسجل) الشركة  تسجيل  ومم 

الحجاري ممت عدد)154.175.
حقحطف وبيان لإلشهار)

107 P

M YOUKA FRERES IMO
»MYFI«

SARL
رأستالها االجحتاعي : 100.000 درهم
حقرها االجحتاعي : عتارة 1031 شقة 
3 مجزئة رياض االستاعيلية حكناس

سجل مجاري 53885
 15 بحاريخ) عرفي  عقد  بتقح�سى 
2021)حسجل بتكناس بحاريخ) يونيو)
القانون) مم وضع  (،2021 يونيو) (17
ذات) شركة  لحأسيس  األسا�سي 
املسؤولية املحدودة ذات الخصائص)

الحالية):
 M YOUKA FRERES (: التستية)

.IMO »MYFI« SARL
املسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

املحدودة).
 1031 عتارة   : االجحتاعي) املقر 
االستاعيلية  رياض  مجزئة   3 شقة 

حكناس.
 LA PROMOTION (: الغرض)

.IMMOBILIERE
املدة):)99)سنة.

يحم تسيير الشركة حن) (: التسيير)
طرف السيد يوسف الغزاوي.

حلزحة) الشركة  مصبت  (: اإلحضاء)
بإحضاء)السيد يوسف الغزاوي.

 100.000 (: االجحتاعي) الرأستال 
حصة) (1.000 على) حقستة  درهم 
100)درهم للحصة الواحدة) حن فئة)
على) وحقستة  للشركاء) حتلوكة 

الشكل الحالي):
 500 (: الغزاوي) يوسف  السيد 

حصة.
 500 (: الغزاوي) حمتد  السيد 

حصة.

حا حجتوعه):)1000)حصة.

فامت) حن  م حدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)31)ديستار حن كل سنة.
رقم الحقييد في السجل الحجاري)

.53885
للخالصة والنشر

108 P

SOCIETE CLEAN 24
SARL AU

رأستالها : 100.000 درهم

سجل مجاري : 124153

االسحثنائي) العا3  الجتع  قرر 

8)أغسطس) للشركة واملنعقد بحاريخ)

2021)الحل املسبق للشركة.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  ومم 

الحجارية بالرباط بحاريخ)17)أغسطس)

2021)ممت رقم)116880.

109 P

SOCIETE BLAN PROD
SARL AU

رأستالها : 100.000 درهم

سجل مجاري : 138213

االسحثنائي) العا3  الجتع  قرر 

يونيو) (23 بحاريخ) واملنعقد  للشركة 

2021)الحل النهائي للشركة.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  ومم 

الحجارية بالرباط بحاريخ)17)أغسطس)

2021)ممت رقم)138213.

110 P

SOCIETE AMARASSMINE
SARL

رأستالها : 100.000 درهم

سجل مجاري : 124885

االسحثنائي) العا3  الجتع  قرر 

أكحوبر) (21 بحاريخ) واملنعقد  للشركة 

2019)الحل النهائي للشركة.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  ومم 

أغسطس) (9 الحجارية بالرباط بحاريخ)

2021)ممت رقم)116716.

112 P

SOCIETE ROUMES-HOUD
SARL

رأستالها : 100.000 درهم

حقرها االجحتاعي : بالرباط، حي 

يعقوب املنصور، مجزئة شبانات، 

فيال رقم 63

مأسيس
بتقح�سى عقد حوثق ملقاه األسحاذ)

بحاريخ) بالرباط  حوثق  هاللي،) سعيد 

مم مأسيس شركة) (،2021 حارس) (29

ذات املسؤولية املحدودة والتي ممتل)

الخصائص الحالية):

.»ROMES-HOUD«(:(التستية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

البناء) (: االجحتاعي) الهدف 

وبصفة) العقارية،) واملقاوالت 

الحجارية،) العتليات  جتيع  عاحة 

املنقولة) املالية،)  الصناعية،)

أو العقارية التي محعلق بشكل حباشر)

أو غير حباشر بالنشاطات املشار إليها)

أعاله والتي حن شأنها أن تساهم في)

منتية الشركة.

في) حمدد  (: الشركة) رأستال 

 1000 إلى) حجزأة  درهم،) (100.000

للواحدة) درهم  (100 حصة حن فئة)

حناطة كلها):

 50.000 (: السيد يوسف بنسعيد)

حصة.

السيد عبد العزيز ناد3):)50.000 

حصة.

حي) بالرباط  (: االجحتاعي) املقر 

شبانات،) مجزئة  املنصور،) يعقوب 

فيال رقم)63.

التسيير):)مم تعيين السيد يوسف)

غير) وملدة  وحيدا  حسيرا  بنسعيد 

حمدودة للشركة.

حدة الشركة):)99)سنة ابحداء)حن)

ماريخ الحأسيس.
للنشر واإلعالن

األسحاذ سعيد هاللي

112 P



عدد)5679 - 23)حمر3)1443  فامت س حتار)2021)الجريدة الرسمية   17672

UNION PRINT
SARL AU

مأسيس 
بناء)على عقد عرفي أعلن))القانون)

األسا�سي لشركة حمدودة املسؤولية)

بشريك واحد ذات املتيزات الحالية):

 UNION PRINT SARL (: اإلسم)

.AU

املوضوع):)أعتال الطباعة.

شراء)وتسويق اللواز3 املكح ية.

الكتبيومر) أجهزة  وتسويق  شراء)

والطباعة.

جتيع) في  عا3  بشكل  الحجارة 

املنحجات غير املتنوعة.
حمل) (23 رقم) (: االجحتاعي) املقر 
(- هكحار) (24 مجزئة) (4 سكحور) (1 رقم)

متارة.

املدة):)99)سنة حن ماريخ الحأسيس)

النهائي.
الرأستال):)100.000)درهم حكون)

واحدة) كل  قيتة  حصة  (1.000 حن)

حنها)100)درهم.

وإدارتها) الشركة  تسير  (: التسيير)

ححين) نادية  السيدة  مصرف  ممت 

للشركة) األسا�سي  للقانون  طبقا 

الكاحلة وذلك ملدة غير) حع السلطة 

حمدودة.

السنة االجحتاعية):)حن فامت يناير)

إلى))31)ديستار.

القانوني) اإليداع  أنجز  (: اإليداع)

بحاريخ) بحتارة  االبحدائية  باملحكتة 

السجل) ممت  (2021 أغسطس) (17

الحجاري رقم)133975.

113 P

KALYS VC FUND I
SARL

مأسيس
بتقح�سى عقد عرفي مم بحاريخ)19 

حاي)2021)وضع واملصادقة وتسجيل)

 KALYS VC(الوثائق املحعلقة بحأسيس

: FUND I

 KALYS VC (: الحجاري) العنوان 

.FUND I

املقر االجحتاعي):)265)شارع حوالي)
استاعيل)-)الدار البيضاء.

وإدارة) إنشاء) (: املزاول) النشاط 
صناديق االستثتار.
املدة):)99)سنة.

 1.000.000 (: الشركة) رأستال 
درهم.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة.

:)تسير الشركة حن طرف) التسيير)
 SALMA BENADDOU السيدة)

.IDRISSI
والتسجيل) القانوني  اإليداع  مم 
البيضاء) بالدار  الحجارية  باملحكتة 
ممت) (2021 يوليو) (12 وذلك بحاريخ)

الرقم)786357.
114 P

ETUDIS ENVIRONNEMENT
SARL AU

في) حؤرخ  موثيقي  عقد  بتقح�سى 
قد) (،2021 يونيو) (28 الرباط بحاريخ)
املسؤولية) ذات  شركة  مأسيس  مم 

املحدودة ذات الشريك الوحيد):
للبيئة«) »إيتيديس  (: التستية)
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد.
حكحب) (: االجحتاعي) الهدف 

دراسات خاص بالحدبير املفوض.
املفوض) الحدبير  قطاع  تسيير 
يحعلق) الذي  العتوحي  للقطاع 

بالنفايات املنزلية وحا شابهها.
العتل على إنشاء)دفامر الحمتالت)
لقطاع) املفوض  بالحدبير  الخاصة 

النظافة.
درهم) (60.000 (: رأستال الشركة)
حقستة إلى)600)حصة حن فئة)100 

درهم للحصة الواحدة):
هشا3 ال شراوي):)600)حصة.

حن) الصالحيات  كاحل  مخول 
هشا3) للسيد  األسا�سي  القانون 

ال شراوي ممت موقيعه الوحيد.
حن) ابحداء) سنة  (99 (: املدة)
الحأسيس النهائي أي حن ماريخ وضع)

السجل الحجاري.

حن فامت يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديستار حن كل سنة حاعدا السنة)

األولى م حدئ حن ماريخ التسجيل.
حي) النجد  زنقة  (K  49 (: املقر)

الرياض الرباط.
املسير):)هشا3 ال شراوي.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
السجل) قسم  بالرباط  الحجارية 
 2021 أغسطس) (12 الحجاري بحاريخ)

ممت رقم)8173.
115 P

SABA-AGRO
SARL AU

في) حؤرخ  موثيقي  عقد  بتقح�سى 
(،2021 أبريل) (15 بحاريخ) بنسليتان 
قد مم مأسيس شركة ذات املسؤولية)

املحدودة ذات الشريك الوحيد):
شركة) أكرو«) (- »صابا) (: التستية)
ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد.
االسحغالل) (: االجحتاعي) الهدف 

الفالحي.
بيع وشراء)األرا�سي الفالحية.

رأستال الشركة):)100.000)درهم)
فئة) حن  حصة  (1000 إلى) حقستة 

100)درهم للحصة الواحدة):
عزيز البدراوي):)1000)حصة.

حن) الصالحيات  كاحل  مخول 
عزيز) للسيد  األسا�سي  القانون 

البدراوي ممت موقيعه الوحيد.
حن) ابحداء) سنة  (99 (: املدة)
الحأسيس النهائي أي حن ماريخ وضع)

السجل الحجاري.
حن فامت يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديستار حن كل سنة حاعدا السنة)

األولى م حدئ حن ماريخ التسجيل.
 1 املكحب رقم) (1 فيال رقم) (: املقر)

لبغيال،)الزيايدة،)بنسليتان.
املسير):)عزيز البدراوي.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
االبحدائية ببنسليتان قسم السجل)
الحجاري بحاريخ)12)يوليو)2021)ممت)

رقم)396.
116 P

JILYA ENERGY
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

يبلغ رأستالها 100.000 درهم

املقر االجحتاعي : 20 الحي الصناعي 

شارع املجد الطابق الثاني حي 

يعقوب املنصور الرباط

مأسيس
 11 بحاريخ) عرفي  عقد  بتقح�سى 

يونيو)2021،)مم مأسيس شركة ذات)

املسؤولية املحدودة ذات الخصائص))

الحالية):

التستية):)»جيلية إنيرجي«.

الحي) (20 (: االجحتاعي) املقر 

الصناعي شارع املجد الطابق الثاني)

حي يعقوب املنصور الرباط.

وإنجاز) دراسة  (: الشركة) نشاط 

الطاقية) والحلول  املنشآت  وصيانة 

واملنشآت الصناعية.

واسحغالل) ومنفيذ  مصتيم 

واالشراف ومجتيع احدادات الطاقية.

الترويج إلنحاج الطاقة حن حصادر)

ححجددة وتسويقها.

إنحاج) وحشاريع  حنشآت  مطوير 

الطاقة حن حصادر ححجددة.

إنحاج) حشاريع  ومطوير  مرويج 

الهيدروجين.

واالسحكشاف) البمث  عتليات 

وتسويق) وحعالجة  واالسحغالل 

الهيدروجين.

العتليات) جتيع  عاحة  بصفة 

أو) حباشر  بشكل  املرمبطة  الحجارية 

والتي) أعاله  باملوضوع  حباشر  غير 

ستساهم في منتية الشركة.
لقد مم ممديد) (: رأستال الشركة)
درهم) (100.000 رأستال الشركة في)

قيتة) حصة  (1000 إلى) حقستة 

درهم حوزعة) (100 الحصة الواحدة)

على الشكل الحالي):

 100 (: السيد بن دحتان إدريس)

حصة.

 100 (: احتد) دحتان  بن  السيد 

حصة.
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السيد طابي عتر):)150)حصة.

جيليه هولدينغ):)650)حصة.

مم تعيين السيد) (: تسيير الشركة)

بندحتان جتال كتسير للشركة.

حن) م حدئ  (: االجحتاعية) السنة 

فامت يناير ومنحهي في)31)ديستار.

لدى) الحأسيس  وثائق  إيداع  مم 

الحجارية) باملحكتة  الضبط  كحابة 

بالرباط وعليه حصلت الشركة على)

السجل الحجاري رقم)146779.
لإليداع والنشر

117 P

STE OUMAIMA SANITAIRE
SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة
رأستالها 100.000 درهم

املقر االجحتاعي : 18 مجزئة الحنتية 
الحي الصناعي سيدي بوزكري 

حكناس

مأسيس
حؤرخ) عرفي  عقد  بتقح�سى  (- (I

مم) (2021 يوليو) (7 بحاريخ) بتكناس 

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات)

حسؤولية حمدودة ذات الخصائص)

الحالية):

 STE OUMAIMA (: التستية)

SANITAIRE)ش.3.3.

مجزئة) (18 (: االجحتاعي) املقر 
الحنتية الحي الصناعي سيدي بوزكري)

حكناس.

املوضوع):)مصنيع األجهزة الصحية)

الغسيل) واالكسسوارات) أحواض 

الصناعة) وخاصة  ().... واألحواض،)

املرمبطة بجتيع أنواع املواد الصحية)

لألفراد واإلدارات.

وغيرها) الفخارية  األواني  صناعة 

األجهزة) وكذا  املنزلية  األدوات  حن 

املراحيض،) أدوات  أو  الصحية 

أو) الفخار  الخزف،) حن  املصنوعة 

التربة.

جتيع) ومصنيع  وبيع  شراء)

بتوضوع) املرمبطة  واملواد  املنحجات 

الشركة.

األجهزة) مصنيع  قطاع  انعاش 

واالكسسوارات) اقحناءـ) الصحية 

الصناعات) جتيع  واسحغالل  كراء)

املرمبطة بتوضوع الشركة(.

الرأستال):)حدد في حبلغ)100.00 

حصة حن) (1.000 درهم حقستة إلى)

فئة)100)درهم للواحدة اكحح ت نقدا)

وحقسم على الشكل الحالي):

شاحي خالد):)900)حصة.

 100 (: ابن سلطان عبد الوهاب)

حصة.

املدة):)99)سنة.

مم تعيين السيد شاحي) (: التسيير)

خالد كتسير وحيد للشركة.

5)%)حــن األربــاح) :)مخصــم) األربــاح)

الشــرعية) الذخيــرة  مكويــن  قصــد 

قــرار) بتقح�ســى  فيقســم  الباقــي  أحــا 

الشــركاء.

:)حن فامت يناير) السنة الحسابية)

إلى)31)ديستار.

II)-)مم اإليداع القانوني لدى كحابة)

الضبط باملحكتة الحجارية بتكناس)

السجل) (2021 أغسطس) (13 بحاريخ)

الحجاري رقم)54081.
للخالصة والنشر

اإلدارة

118 P

KAMELLION.MA
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة 

بشريك وحيد
رأستالها 100.000 درهم

املقر االجحتاعي : ححجر رقم 1 الطابق 

السفلي عتار رقم I- 2 مجزئة شهدية 

7 حكناس

مأسيس
حؤرخ) عرفي  عقد  بتقح�سى  (- (I

بتكناس بحاريخ فامت يوليو)2021)مم)

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات)

حسؤولية حمدودة ذات الخصائص)

الحالية):

 KAMELLION.MA (: التستية)

ش.3.3.

 1 رقم) ححجر  (: االجحتاعي) املقر 

الطابق السفلي عتار رقم)I- 2)مجزئة)

شهدية)7)حكناس.

املوضوع):)أشغال الطباعة.

الحواصل.

منظيم اللقاءات.

املحاجرة.

الحجارة اإللكترونية.

الحكوين والكوتشين.

املكح ية) اللواز3  وبيع  شراء)

واإلدارة.

العتليات) جتيع  وعتوحا،)

العقارية) أو  املنقولة  الحجارية،)

والعتليات املالية املحعلقة حباشرة أو)

غير حباشرة في الوقت الحاضر أو في)

املسحقبل كليا أو جزئيا باملوضوع.

الرأستال):)حدد في حبلغ)100.000 

حصة حن) (1.000 درهم حقستة إلى)

اكحح ت) للواحدة  درهم  (100 فئة)

السيدة سناء) الوحيد  للشريك  كلها 

الخاللي.

املدة):)99)سنة.

مم تعيين السيدة سناء) (: التسيير)

الخاللي.

5)%)حــن األربــاح) :)مخصــم) األربــاح)

الشــرعية) الذخيــرة  مكويــن  قصــد 

قــرار) بتقح�ســى  فيقســم  الباقــي  أحــا 

الوحيــد. الشــريك 

:)حن فامت يناير) السنة الحسابية)

إلى)31)ديستار.

II)-)مم اإليداع القانوني لدى كحابة)

الضبط باملحكتة الحجارية بتكناس)

السجل) (2021 يوليو) (15 بحاريخ)

الحجاري رقم)53879.
للخالصة والنشر

اإلدارة

119 P

ISTAV
SARL

بمسب حمضر اجحتاع الجتعية)

العتوحية غير العادية بحاريخ)9)يونيو)

2021)واملسجل بحاريخ)7)يوليو)2021 

بتقر الشركة الرئي�سي فقد مقرر):

شهبة) أستاء) السيدة  تعيين  (- (1

وبذلك) للشركة  إضافية  حسيرة 

طرف) حن  حسيرة  الشركة  أصبمت 

كل حن):

السيد حيشو جون حيشيل روجر)

أندري.

السيدة أستاء)شهبة.

األسا�سي) النظا3  ممديث  (- (2

للشركة.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

الحجارية بالرباط بحاريخ)12)أغسطس)

2021)ممت رقم)116795.

120 P

األحانة امللكية للتغرب

29)شارع العلويين رقم)1)-)الرباط

دو بيست سيرفيس فيزيون
ش.ذ.3.3 وذات شريك وحيد

بتقح�سى عقد عرفي حرر بالرباط)

وبتوجب) (،2021 يوليو) (28 بحاريخ)

يوليو) (29 بحاريخ) املحرر  املحضر 

االستاعيلي) السيد  قرر  (،2021

العلوي حوالي رشيد حسحغل حقاولة)

زنقة) (34 الرشيدية) حقرها  ذامية،)

يوسف ابن ماشفين.

للتقاولة) القانوني  الشكل  تغيير 
7)حن القانون) طبقا ملقح�سى الفصل)

املالي رقم)10-43)حن شخص ذاتي إلى)

شركة ذات حسؤولية حمدودة وذات)

بالخصائص) محتيز  وحيد  شريك 

الحالية):

دو) (: التستية والصفة القانونية)

ش.ذ.3.3  فيزيون  سيرفيس  بيست 

وذات شريك وحيد.

حراسة   : االجحتاعي  الهدف 

والحنظيف  والخاصة  العاحة  املباني 

الخاصة  النقاالت  واسحغالل 

باملستشفيات.

شراء بيع وموزيع جتيع املواد التي 

لها عالقة بالهدف االجحتاعي.

العتليات  جتيع  عاحة  بصفة 

الحجارية والصناعية واملالية املرمبطة 

باألهداف املذكورة أعاله.
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املدة):)99)سنة.

درهم) (100.000 (: الرأستال)

حصة اجحتاعية) (1000 حقستة إلى)

السيد) الوحيد  للتساهم  نس ت 

اإلستاعيلي العلوي حوالي رشيد.

 34 الرشيدية) (: االجحتاعي) املقر 

زنقة يوسف بن ماشفين.

السيد) تعيين  مم  (: التسيير)

رشيد) حوالي  العلوي  اإلستاعيلي 

ملدة) وذلك  بالشركة  وحيد  كتسير 

غير حمددة.

(: الحجاري) بالسجل  الحقييد  رقم 

.15173/2021

مم اإليداع القانوني لدى املحكتة)

 16 بحاريخ) بالرشيدية  االبحدائية 

السجل) ممت رقم  (2021 أغسطس)

الزحني)1194/2021.
بتثابة حقحطف وبيان

فيرحاك

121 P

KBTO
مأسيس

بحاريخ) عرفي  عقد  بتقح�سى 
القانون) وضع  مم  (2021 يونيو) (7

األسا�سي للشركة):

حماسب) (: االجحتاعي) املوضوع 

حعحتد.

ذات) شركة  (»KBTO« (: اإلسم)

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.

املقر االجحتاعي):)11)زنقة النرجس)

قطاع)B 16 11)حي الرياض الرباط.

رأستال الشركة):)100.000)درهم)

1.000)حصة اجحتاعية) حقستة إلى)

100)درهم للواحدة حسجلة وحمررة.

املدة):)99)سنة.

الواحد) عبد  السيد  (: التسيير)

الكرفطي.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  ومم 

تسجيل) مم  كتا  بالرباط  الحجارية 

الشركة بالسجل الحجاري ممت رقم)

.153361

122 P

LE BRILLANT NADOR
مأسيس

بحاريخ) عرفي  عقد  بتقح�سى 

مم وضع القانون) (2021 9)أغسطس)

األسا�سي للشركة):

املوضوع االجحتاعي):)الحنقيب عن)

املعادن.

االسحيراد والحصدير.

 LE BRILLANT« (: اإلسم)

املسؤولية) ذات  شركة  (»NADOR

املحدودة بشريك واحد.

الجناح) (2S (: االجحتاعي) املقر 

الرياض) حي  سنتر  بزنس  الجنوبي 

الرباط.

رأستال الشركة):)100.000)درهم)

1.000)حصة اجحتاعية) حقستة إلى)

100)درهم للواحدة حسجلة وحمررة.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)السيدة هوا ليي.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  ومم 

تسجيل) مم  كتا  بالرباط  الحجارية 

الشركة بالسجل الحجاري ممت رقم)

.154173

123 P

JOSEFGO
مأسيس

بحاريخ) عرفي  عقد  بتقح�سى 

القانون) وضع  مم  (2021 حارس) (12

األسا�سي للشركة):

تهيئة) (: االجحتاعي) املوضوع 

األرا�سي.

اإلسم):)»JOSEFGO«)شركة ذات)

املسؤولية املحدودة.

والد) مجزئة  (: االجحتاعي) املقر 

بناصر عتارة)1)رقم)1)متارة.

رأستال الشركة):)100.000)درهم)

1.000)حصة اجحتاعية) حقستة إلى)

100)درهم للواحدة حسجلة وحمررة.

املدة):)99)سنة.

الواحد) عبد  السيد  (: التسيير)

الكرفطي والسيد يوسف بلحاج.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  ومم 

تسجيل) مم  كتا  بحتارة  االبحدائية 

الشركة بالسجل الحجاري ممت رقم)

.133685

124 P

حكحب األسحاذ حمتد حلكي

حوثق

إقاحة املنتزه عين الذئاب انفا فيال)114

الدار البيضاء

الهامف):)0522933520

الشركة املدنية العقارية »أنس«
مفويت) عقد  بتقح�سى  (- (1

(،2021 الحصص بحاريخ فامت حارس)

فوت السيد كريم اعتاروش لفائدة)

حصصه) جتيع  زويتن  أنس  السيد 

التي) واحدة  حصة  أي  االجحتاعية 

العقارية) املدنية  الشركة  في  يتلكها 

 10.000 راستالها االجحتاعي) »أنس«)

بالدار) االجحتاعي  حقرها  درهم 

سيدي) الصناعي  الحي  البيضاء،)

وكذا) (،27 رقم) بقعة  حعروف،)

بحلك) املحعلق  الجاري  الحساب 

الحصص االجحتاعية.

2)-)بتقح�سى حمضر الجتع العا3)

االسحثنائي بحاريخ فامت حارس)2021،)

قرر الشركاء)حا يلي):

االجحتاعية) التستية  تغيير 

للشركة.

مفويت) عقد  على  املصادقة 

الحصص االجحتاعية.

موزيع جديد لرأستال الشركة.

تغيير الشكل القانوني للشركة.

اسحقالة املدير الوحيد للشركة.

تعيين حسير وحيد للشركة.

مميين النظا3 األسا�سي للشركة.

والحصريت) القانوني  االيداع  مم 

بالحغيير لدى السجل الحجاري بكحابة)

بالدار) الحجارية  باملحكتة  الضبط 

ممت) (2021 يوليو) (8 بحاريخ) البيضاء)

رقمي)786103)و)510163.
للخالصة والبيان

األسحاذ حمتد حلكي

125 P

STE HUILE NATUREL
SARL

دوار عين باردة غفساي ماونات

مفويت الحصص االجحتاعية
I)-)بتقح�سى الجتع العا3 املنعقد)

في)2)يوليو)2021)قرر الشركاء)حا يلي):

مفويت الحصص االجحتاعية.

تعيين السيد شاكر احتد حسيرا)

حتزة) فرا�سي  والسيد  للشركة 

حساعدا للتسير.

تغيير النظا3 األسا�سي للشركة.

II)-)مم االيداع القانوني لدى كحابة)

بحاريخ بحاونات  باملحكتة   الضبط 

 8)حارس)2021)ممت رقم)2021/420.
بتثابة حقحطف وبيان

126 P

FIDUCIAIRE CHIHAB

N° 28 RUE 10 V.N

SIDI KACEM

STE PRO BABADI
SARL

مأسيس شركة
رقم) عرفي  عقد  بتقح�سى 

بحاريخ (202100045363034 

 3)أغسطس)2021)مم مأسيس شركة)

ذات حسؤولية حمدودة،)خصائصها)

كالحالي):

 STE PRO (: الحجاري) االسم 

.BABADI

الشكل القانوني):)ش.ذ.3.3.

 3 دكالية) بويحات  حي  (: املقر)

بلقصيري.

الهدف الرئي�سي):)حنعش عقاري)-)

حقاولة أشغال حخحلفة.

يو3) حن  ابحداء) سنة  (99 (: املدة)

الحأسيس.
درهم) (100.000 (: املال) رأس 

حقستة إلى)1000)حصة حن فئة)100 

درهم حوزعة بين الشركاء)كالحالي):

بابادي حمتد):)200)حصة.

بابادي حصطفى):)200)حصة.

بابادي عبد الرزاق):)200)حصة.

بابادي رشيد):)200)حصة.
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بابادي عبد املجيد):)200)حصة.

التسيير):)بابادي حمتد.

بكحابة) القانوني  اإليداع  مم 

االبحدائية) باملحكتة  الضبط 

 2021 أغسطس) (16 يو3) بلقصيري 

الحجاري) السجل  (6603 رقم) ممت 

رقم)687.

127 P

STE BRICOMMERCE

SARL AU

مأسيس
 25 بحاريخ) عرفي  عقد  بتقح�سى 

مأسيس) مقرر  بسال  (2021 يونيو)

بشريك) املسؤولية  حمدودة  شركة 

واحد بالخصائص الحالية):

التستية االجحتاعية):)بريكوحيرس.

حمتد) شارع  (: االجحتاعي) املقر 

إقاحة) (16 شقة) ب  عتارة  الخاحس 

حرجانة مابريكت سال.

الطب) أدوات  بيع  (: الهدف)

والحجارة.

حن ماريخ) سنة ابحداء) (99 (: املدة)

إحداثها الفعلي.

حن) م حدئ  (: االجحتاعية) السنة 

ديستار حن) (31 فامت يناير ومنحهي في)

كل سنة.

في) حدد  (: االجحتاعي) الرأستال 

 1000 على) حقسم  درهم  (100.000

حصة بقيتة)100)درهم.

حن) حسيرة  الشركة  (: التسيير)

طرف السيدة ملياة الزروي ملدة غير)

حمدودة.

الحجاري) بالسجل  الحقييد  رقم 

.34203

باملحكتة) الطلب  إيداع  مم 

أغسطس) (16 االبحدائية بسال بحاريخ)

2021)ممت الرقم)37148.

128 P

STE COSMOS BS
SARL AU
مأسيس

بحاريخ عرفي  عقد   بتقح�سى 
بسال مقرر مأسيس) (2021 يوليو) (8  
بشريك) املسؤولية  حمدودة  شركة 

واحد بالخصائص الحالية):
كوستوس) (: التستية االجحتاعية)

بس.
ربيع) أ3  شارع  (: االجحتاعي) املقر 
رقم)24)سكحور الوئا3 العيايدة سال.

بدون) السيارات  كراء) (: الهدف)
سائق.

حن ماريخ) سنة ابحداء) (99 (: املدة)
إحداثها الفعلي.

حن) م حدئ  (: االجحتاعية) السنة 
ديستار حن) (31 فامت يناير ومنحهي في)

كل سنة.
في) حدد  (: االجحتاعي) الرأستال 
 1000 على) حقسم  درهم  (100.000

حصة بقيتة)100)درهم.
التسيير):)الشركة حسيرة حن طرف)
السيد عبد العزيز الحتراوي ملدة غير)

حمدودة.
الحجاري) بالسجل  الحقييد  رقم 

.34199
باملحكتة) الطلب  إيداع  مم 
أغسطس) (16 االبحدائية بسال بحاريخ)

2021)ممت الرقم)37145.
129 P

STE ASTROLABO CAR
SARL
مأسيس

 9 بحاريخ) عرفي  عقد  بتقح�سى 
يونيو)2021)بسال مقرر مأسيس شركة)
بالخصائص) املسؤولية  حمدودة 

الحالية):
التستية االجحتاعية):)أسطروالبو)

كار.
نسيم) إقاحة  (: االجحتاعي) املقر 
بوقنادل) (5 حمل) (3 بلوك) (7 البمر)

سال.
بدون) السيارات  كراء) (: الهدف)

سائق.

حن ماريخ) سنة ابحداء) (99 (: املدة)

إحداثها الفعلي.

حن) م حدئ  (: االجحتاعية) السنة 

ديستار حن) (31 فامت يناير ومنحهي في)

كل سنة.

في) حدد  (: االجحتاعي) الرأستال 

 5000 على) حقسم  درهم  (500.000

حصة بقيتة)100)درهم.

التسيير):)الشركة حسيرة حن طرف)

السيد وائل بلغازي ملدة غير حمدودة.
الحجاري) بالسجل  الحقييد  رقم 

.34201

باملحكتة) الطلب  إيداع  مم 

أغسطس) (16 االبحدائية بسال بحاريخ)

2021)ممت الرقم)37147.

130 P

STE ELEN SERVICES
SARL

مأسيس
 STE ELEN (: الشركة) اسم 

.SERVICES SARL

الهدف االجحتاعي : كراء القاعات 

االجحتاعات  أجل  حن  األحاكن  أو 

والحفالت.

في  مقع  فيال   : االجحتاعي  املقر 

بوجعدية  دوار  النواصر  حمافظة 

جتاعة بوسكورة الدار البيضاء.
رأستال الشركة : 100.000 درهم 

حقستة كالحالي :

1000 حصة حن فئة 100 درهم 

للسيد الحسين النبارك.

التسيير : بوشرى بكاري.
الحجاري  بالسجل  الحقييد  رقم 

.512921

131 P

DRIMO-DESIGN
SARL

في) حسجل  عرفي  عقد  بتقح�سى 

قد) (،2021 يونيو) (4 بحاريخ) الرباط 

املسؤولية) ذات  شركة  مأسيس  مم 

املحدودة):

DRIMO-DESIGN(:(التستية
الديكور   : االجحتاعي  الهدف 
والحصتيم الداخلي / الرسو3 البيانية 

/ أعتال البناء املخحلفة.
رأستال الشركة):)100.000)درهم)
فئة) حن  حصة  (1000 إلى) حقستة 

100)درهم للحصة الواحدة):
 500 كرحي) املصطفى  السيد 

حصة.
 500 (: السيدة فاطتة العيشاوي)

حصة.
حن) ابحداء) سنة  (99 (: املدة)
الحأسيس النهائي أي حن ماريخ وضع)

السجل الحجاري.
حن فامت يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديستار حن كل سنة حاعدا السنة)

األولى م حدئ حن ماريخ التسجيل.
رقم) حجي  سعيد  مجزئة  (: املقر)

1440)طريق القنيطرة سال.
املسيران):)السيد املصطفى كرحي.

السيدة فاطتة العيشاوي.
(: الحجاري) بالسجل  الحقييد  رقم 

34055)باملحكتة االبحدائية بسال.
132 P

 SET ATELIER DECORATION
GOLD

ICE 002835698000097
مأسيس شركة حمدودة املسؤولية

بتقح�سى عقد عرفي حمرر بحاريخ)
مم مأسيس شركة) (2021 فامت يوليو)
حمدودة املسؤولية ذات الخصائص)

الحالية):
 SET ATELIER (: التستية)

.DECORATION GOLD SARL
اوالد) الرياض  (: االجحتاعي) املقر 

حطاع سكحور)3)رقم)330)متارة.
 Métreur-dessin (: الهدف)
 architectural( et( technique
 -( suivi( et( encadrement( des
 travaux( -( modélisation( 3D( -

.aménagement(-(travaux(divers
 100.000 (: االجحتاعي) الرأستال 

درهم.
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التسيير):)كريم املجاطي.
املدة):)99)سنة.

السنة املالية):)فامت يناير حتى)31 
ديستار.

بالسجل) الشركة  تسجيل  مم 
 23302 رقم) ممت  بحتارة  الحجاري 
رقم السجل) (2021 يوليو) (28 بحاريخ)

الحجاري)133951.
133 P

 STE HORIZON BOSS SARL
AU

رأس حالها   100.000 درهم
املقر االجحتاعي : دوار ايت بوعزة 

املهادي اوالد مايتة  .  
إعالن عن مأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد

بتقح�سى عقد عرفي حؤرخ بحاريخ)
12)غشت)2021،)مم إحداث القانون)
املسؤولية) ذات  للشركة  األسا�سي 
(، الوحيد) الشريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالحالي):
 HORIZON BOSS(((:التستية

املقر اإلجحتاعي))):)دوار ايت بوعزة)
املهادي اوالد مايتة))

الهدف اإلجحتاعي):)
واالشغال) البناء) في  حقاول  (-

املخحلفة.
-)الوساطة و املناولة في التشغيل).

-)حفر االبار.))))))
(: في) حدد  الشركة  حال  رأس 
 1000 على) حجزء) درهم  (100.000
درهم للحصة) ( (100 حصة حن فئة)

الواحدة كلها حكحتبة كالحالي):
حصة،) (1000 (: الحبيب بوسترة)

أي)100.000)درهم.
أي) حصة،) (1000 (: املجتوع)

100.000)درهم
الحبيب) السيد  عين  (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  كتسير  بوسترة 

حمدودة.
إلى) يناير  فامت  حن  املالية:) السنة 

31)دجنار).
املدة):)99)سنة.

لدى) القانوني  اإليداع  مم  لقد 
املحكتة االبحدائية))بحارودانت بحاريخ)
 -  1784 3 ممت رقم) (12/08/2021

السجل الحجاري:)7997.
134 P

.IMMO SWAB - S.A.R.L. A.U
شركة حمدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد
رأستالها 10.000 درهم

 العنوان : عتارة افران 3 الطابق 
5 رقم 53 شارع الحسن الثاني  - 

اكادير
مأسيس

بحاريخ))29))يوليوز)2021))باكادير,)
مم مأسيس شركة حمدودة املسؤولية)

ذات شريك وحيد صفاتها كتا يلي):)
 IMMO SWAB (: التستية)

ش.3.3.)ذات الشريك الوحيد)
الهدف):))االنعاش العقاري

افران) عتارة  (: االجحتاعي) املقر 
الحسن) شارع  (53 رقم) (5 الطابق) (3

الثاني))-)اكادير
الرأستال):))حدد رأستال الشركة)
في)10000)درهم) عشرة أالف درهم(
حقستة إلى)100)حصة) حائة حصة()
في) كلها  للواحدة  درهم  (100 بقيتة)

حوزة السيد أضرضور لحسن.
حن ماريخ) سنة ابحداء) (99 (: املدة)
التسجيل بالسجل الحجاري باسحثناء)

حالة الحتديد أو الفسخ املسبق.
)حن فامت يناير إلى) (: السنة املالية)

31))دجنار حن كل سنة.)
السيد أضرضور) ( عين) (: التسيير)
لحسن حسيرا للشركة))و ذلك ملدة غير)

حمدودة.
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
غشت) (12 ( بحاريخ) ( الحجارية باكادير)

2021)ممت رقم)106032 .
135 P

 STE JBAL SOUSS TRAVAUX
SARL AU

مـأسـيـس شــركة
بحاريخ)) ( عرفي) عقد  بتقح�سى 
القانون) وضع  مم  (03/08/2021
الحاسي�سي لشركة حمدودة املسؤولية))

بشريك))ممتل الخصائص الحالية:

 STE JBAL SOUSS (: الـتـسـتيـــــــــــــــة)
  TRAVAUX   SARL AU

شركة ذات املسؤولية) ( (: الشكل)
املحدودة ذات الشريك الوحيد.

في جتيع) حقاول  (* ( (: الـتـوضـــــوع)
االشغال و البناء

):مجزئة الوكالة) الـتـقر االجـحـتاعــي)
1)بلوك)F)رقم)315)العيون)).

حــــــدة الشركــــــة):))99))سنة.)
 100.000 (: الشركـــة) رأستـــال 

درهم.
أحتد) (: السيد) الـتسـيـيــــــــــــــــــر:)
الوطنية) البطاقة  رقم  الارغيمي 

 .  J496547
فامت) حن  (: االجحتـاعيـة) ( السنة)

يناير إلى)31)دجنار حن نفس السنة.
لدى) القانوني  التسجيل  مم  لقد 
في) بحارودانت  االبحدائية  املحكتة 
   37681 السجل الحجاري ممت رقم)

بحاريخ)03/08/2021.
136 P

  STE JERRARI KHADAMAT
SARL AU

رأس حالها 100.000 درهم
املقر االجحتاعي : رقم 10 بعتارة 

السكار شارع ولي العهد الحي االداري 
اوالد مايتة 

 إعالن عن مأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد
بتقح�سى عقد عرفي حؤرخ بحاريخ)
القانون) إحداث  مم  (،07/07/2021
املسؤولية) ذات  للشركة  األسا�سي 
(، الوحيد) الشريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالحالي):
 JERRARI (: التستية)

KHADAMAT SARL AU
املقر اإلجحتاعي))):)رقم)10)بعتارة)
السكار شارع ولي العهد الحي االداري)

اوالد مايتة
الهدف اإلجحتاعي):)

واألشغال) البناء) في  حقاول  (-
املخحلفة.

-)نجارة الخشب الوحنيو3 والفوالذ)

املقاو3 للصدأ.
((: في) حدد  الشركة  حال  رأس 

 1000 على) حجزء) درهم  (100.000

)للحصة) 100))درهم) ( حصة حن فئة)

لواحدة كلها حكحتبة))كالحالي):

  1000 (: الجراري) حمتد  السيد 

حصة،)أي)100.000)درهم.

أي) حصة،) (1000 (: املجتوع)

100.000)درهم

حمتد) السيد  تعيين  (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  كتسير  ( الجراري)

حمدودة.

حن فامت يناير إلى) (: السنة املالية)

31)دجنار.

املدة):)99)سنة.

لدى) القانوني  اإليداع  مم  لقد 

املحكتة االبحدائية))بحارودانت بحاريخ))

 -  1785 )3 ممت رقم) (12/08/2021

السجل الحجاري:)7999.

137 P

 STE OXYGENE DE SOUSS

 SARL
اإلشهار القانوني

قرر بتوجب جتع حنعقد بحاريخ)

ذات) شركة  مأسيس  (25/05/2021

الخصائص الحالية.

لقد مم تستية الشركة)) التستية:)

ذات) شركة  سوس  اوكسجين 

املسؤولية املحدودة.

حقر:)حقر الشركة))عند رقم))272  

حي الهدى بايت حلول.)

  100.000 حدد في) رؤوس أحوال:)

1000)حصة حن) درهم حقسوحة إلى)

100)درهم للواحد وحوزعة كالحالي.))

   400 شفيق) بنشيخ  السيد  (-

حصة

-)السيد صنهاج أناس)600)حصة)))

املجتوع:)1000)))حصة

الشركة) أهداف  حن  املوضوع:)

شبه) و  األدوية  وممضير  مصنيع 

األدوية.
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بنشيخ) السيد  يعحار  التسيير:) ( ( (
غير) ملدة  لشركة  املسير  شفيق 

حمدودة.
املدة:)99)سنة ابحداء)حن مأسيسها)

حسب املحضر الحأسي�سي)
لقد مم اإليداع) اإليداع القانوني:)
االبحدائية) املحكتة  لدى  القانوني 
ممت) (12/08/2021 بحاريخ) بانزكان 
رقم) الحجاري  السجل  (,1703 رقم)

.24021
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FIDUCIAIRE NADIM

 STE  OUSTA TRANS .S.A.R.L
AU

مأسيس شركة حمدودة املسؤولية 
حؤرخ) عرفي  عقد  بتوجب 
وضع) مم  بأكادير28/07/2021)
ذات) لشركة  األسا�سي  النظا3 
املسؤولية املحدودة حن شريك واحد))

والتي مكتن حتيزاتها فيتا يلي)
 STE  OUSTA TRANS((((التستية

    .S.A.R.L AU
ICE 002890781000060

الشركة) غرض  يكتن  الغرض:)
لحساب) أو  الخاص  لحسابها  سواء)
أي دولة أخرى) وفي  املغرب  في  الغير 

فيتا يلي
النقل الوطني والدولي للبضائع) (*

لحساب الغير)
حقر الشركة:

بشارع عتر) ( يوجد حقر الشركة) (
املخحار رقم)17)حي املسيرة أكادير))

 99 املدة:)حددت حدة الشركة في)
سنة ابحداءا حن ماريخ مكوينها النهائي.

رأستال) يبلغ  الشركة:) رأستال 
 100.000 درهم) ألف  حائة  الشركة 
حقسم إلى ألف حصة ذات حائة)100 

درهم كقيتة لحصة الواحدة،)
السيد:)عتر اوسطا)1000)حصة.

السنة املالية:)م حدئ في فامت يناير)
ومنحهي في)31)دجنار)

السيد))) الشركة  يسير  التسيير:)
عتر اوسطا ملدة غير حمدودة).

كحابة) لدي  القانوني  اإليداع  مم 
بأكادير) الحجارية  باملحكتة  الضبط 
عدد)) ممت  (11/08/2021 بحاريخ)

106004/2021
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شركة  SALI-IT ش.م.م 
ذات الشريك الوحيد

وبحاريخ) عرفي  عقد   بتقح�سى 
مم مأسيس شركة) (2021 غشت) (02
حمدودة املسؤولية سجلها الحجاري)
رقم))24041))ذات املتيزات الحالية):)

ش.3.3) (» ( (SALI-IT« (: التستية)
ذات الشريك الوحيد

املقر االجحتاعي):))زنقة)3204)رقم)
6)حي اكي افرضن))الدشيرة.

الرأستال):)100.000))درهم.
مركيب) و  تسويق  (-: ( ( الهدف)
واصالح أجهزة الكتبيومر والشبكات.

-))أعتال البناء).
لواز3 أجهزة الكتبيومر واألثاث) (-

واللواز3 املكح ية.)
حمتد) سالي  السيد  (- (: الشركاء)

احين.
التسيير):))تسير الشركة حن طرف)

السيد سالي حمتد احين.
اإليداع) مم  (: القانوني) االيداع 
القانوني باملحكتة االبحدائية))انزكان)
رقم) ممت  (2021/08/13 بحاريخ)

.1741
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 » SERVIMARINE « شركة
  ش.3.3 ذات الشريك الوحيد

 06 ( بتقح�سى عقد عرفي و بحاريخ)
شركة) مأسيس  مم  ( (2021 غشت)
حمدودة املسؤولية سجلها الحجاري)
رقم))24057))ذات املتيزات الحالية):)

   »SERVIMARINE« (: التستية)
ش.3.3 ذات الشريك الوحيد

املقر االجحتاعي):))زنقة)1026)رقم)
20))حي اوشاح))مراست انزكان

الرأستال):)100.000))درهم.
الصيانة) و  اإلصالح  (-: ( الهدف)

البمرية.

-)الحراسة املهنية للقوارب

النقل) حعدات  وصيانة  إصالح  (-
األخرى

الشركاء):))))-)السيد نجيب بن عود

التسيير):))تسير الشركة حن طرف)

السيد نجيب بن عود.

اإليداع) مم  (: القانوني) االيداع 

القانوني باملحكتة االبحدائية))انزكان)

رقم) ممت  (17/08/2021 بحاريخ)

.1755
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 SOCIETE SMART PROFIL

S.A.R.L A.U
Au(capital(de(200.000(DH

 SIEGE(SOCIALE : BLOC(L(N.122

CITE AL HOUDA AGADIR

مـأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

بتقح�سى عقد عرفي بين الشركاء)

املسؤولية) ذات  شركة  مأسست 

املحدودة وعناصرها كالحالي:

اسم) ممتل  الشركة  (: التستية)

»ستارت بروفيــــل«)ش.3.3.

ماجر) (: االجحتاعي) الغرض 

املعادن) في  واالكسسوارات  املالحت 

املقاو3) الفوالذ  الحديد  األلوحينيو3 

للصدأ والبالستيكية.
املقر االجحتاعي):)بلوك)L)رقم)122  

حي الهدى اكادير.

في) حدد  (: االجحتاعي) الرأستال 

 2000 الى) حقسم  درهم  (200.000

درهم) (100 بقيتة) اجحتاعية  حصة 

للحصة).

حعا) مم مخويل التسيير واإلحضاء)

إلى للشريك الواحد:)

Mr. MUSTAPHA MAHNA

بكحابة) القانوني  اإليداع  مم  وقد 

املحكتة) هيئة  لدى  الضبط 

 106001 رقم) ممث  الحجاريةبأكادير 

بحاريخ)09/08/2021 .
حن أجل النسخة والبيان)

عـن الـتسـيـر
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MASS – RAZANE
مـــأسـيــس

بحاريخ) عرفي  عقد  بتقح�سى 
مأسيس) مم  بأكادير  (05/08/2021
بشريك) املسؤولية  حمدودة  شركة 

واحد صفاتها كتا يلي):
  : MASS(–(RAZANE(التستية

أساسا) الشركة  تهدف  ( الهــدف:)
إلى):

-املطعم.
 1 رقم) :املحجر  االجحتاعي) املقر 

عتارة بدر حي))الهدى اكادير
حن ماريخ) 99سنة ابحداء) ( ( (: املدة)

التسجيل بالسجل الحجاري.
الرأستال)):حدد رأستال الشركة)
في))100.000)درهم حقستة إلى)1000 

حصة بقيتة)100)درهم للواحدة.
 1000 رشدي) حمتد  السيد  (-

حصة
السيد حمتد رشدي,) (: ( التسيير)
و كدلك الحوقيع على جتيع الوثائق)
غير) ملدة  ذلك  و  واالدارية  البنكية 

حمدودة.
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
بحاريخ) ألكادير  الحجارية 
 106065 رقم) ممت  (16/08/2021

ورقم السجل الحجاري)48527.
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حكحب حسابات ابن عاحر

 MOUBARIK 
DISTRIBUTION  ش.م.م 
الحعريف املوحد للتقاولة    

: 002886691000007
إعالن بحأسيس شركة 

بحاريخ) عرفي  عقد  بتوجب 
بحاريخ07  املسجل  و  (23/07/2021
  00065931 عدد) ممت  (08/2021/
RE):،)مأسست شركة ذات املسؤولية)
مفاصيلها) وحيد،) شريك  ( املحدودة)

كالحالي:
 MOUBARIK (: التستية)

DISTRIBUTION))ش.3.3)
هدفها:)))بيع و موزيع حواد الحغذية)

العاحة.
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أو) بلوك  (55 (: الحجاري) العنوان 
ودادية شاطئ اكلو ميزنيت))

درهم)) (100.000 (: ( حالـــها) رأس 
 1000 حوزعة إلى)  حائة ألف درهم()
)قيتة كل حصة) 100)درهم() حصة)

حائة درهم.
مم تعيين السيد)) (: تسيير الشركة)
حباريك حوحن كتسير وحيد))للشركة)
كاحل) إعطائها  حع  ملدة غير حمدودة 
الصالحيات حسب القانون األسا�سي)

للشركة.)
 99 الشركة) عتر  حدة  املـــدة:)
ماريخ) حن  سنة() وتسعون   تسعة 

مأسيسها النهائي.
إيداع) مم  (: القانوني) اإليداع 
امللف القانوني بتكحب الضبط لدى)
عدد) بحيزنيت  االبحدائية  املحكتة 

516/2021)بحاريخ)17/08/2021.
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NADIRY-NÉGOCE ش.ذ.م.م
الحأسيس

بحاريخ) عرفي  عقد  بتقح�سى 
شركة) ( مأسيس) مم  (22/06/2021

ذات حسؤولية حمدودة
حتيزاتها كتا يلي):

Nadiry- ( شركة) (: التستية)
Négoce)ش.ذ.3.3

املوضوع):)االشغال)
حقرها االجحتاعي):)حي ايت املودن)

رقم)123)حكرر اكادير
حن ماريخ) سنة إبحداء) (99 (: املدة)

مأسيسها النهائي.
الشركة) حال  رأس  (: الرأستال)
 100.000 قدرها) قيتة  في  حمدد 

درهم).
السيد) (: الشركة) في  املساهتون 

لحسن النادري
اإلدارة):)السيد لحسن النادري

فامت) حن  م حدئ  (: املالية) السنة 
يناير الى)31)ديستار حن كل سنة).

كحابة) لدى  القانوني  اإليداع  مم 
باكادير)) الحجارية  باملحكتة  الضبط 
رقم) ممت  (11/08/2021 بحاريخ)

106011
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حسابات أدحيم ش.3.3

  TIMAR AGADIR شركة

إعالن عن مأسيس شركة ذات 
حسؤولية حمدودة وذات الشريك 

الوحيد 
بتوجب عقد عرفي حمرر بحاريخ)

القانون) وضع  ثم  (،2021/08/04

حمدودة) شركة  لحأسيس  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  وذات  املسؤولية 

باملتيزات الحالية:

 TIMAR شركة) التستية:)

    AGADIR

املسؤولية) ذات  شركة  الشكل:)

املحدودة وذات الشريك الوحيد

رأستال) حدد  الشركة:) رأستال 

درهم حقستة) (100.000 الشركة في)

بقيتة) اجحتاعية  حصة  (1000 إلى)

في) كلها  هي  و  للواحدة  دراهم  (100

حلكية السيد حاص حمتد السالك

رقم) االول  الطابق  الشركة:) حقر 

بلوك ا شارع اكادير حي اسايس) (08

ايت احلول.)

ومصدير) إنحاج  الشركة:) نشاط 

بيع،) والشجيرات؛) والزهور  النبامات 

الغذائية) املنحجات  اسحيراد ومصدير 

بجتيع أشكالها؛)االسحيراد و الحصدير

التسيير:)عين السيد حاص حمتد)

غير) ملدة  الشركة  كتسير  السالك 

حمدودة.

:)الشركة حلزحة بالحوقيع) الحوقيع)

الوحيد للسيد حاص حمتد السالك

الى يناير  (01 حن) (: املالية)  السنة 

 31)ديستار)

في حمددة  الشركة  حدة  (  املدة:)

 99)سنة

بكحابة) القانوني  اإليداع  مم 

الضبط باملحكتة االبحدائية إلنزكان)

 1722 ممت رقم) (2021/08/11 يو3)

ورقم السجل الحجاري)24019
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 SOCIETE  TOP BASSMA
 TRANSPORT  SARL

مأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحددة

في املؤرخ  العرفي  للعقد   طبقا 

شركة) مأسيس  (2021 أبريل) (15

بالخصائص) املسؤولية  حمدودة 

الحالية):

 Société TOP BASSMA

TRANSPORT SARL

أو) للحاجير  االفراد  نقل  (: الهدف)

املكافاة)
رأستال الشركة)100.000))درهم

التسيير..علي صابر)

املقر االجحتاعي..)حي العرب بلوك)
7)زنفة)27)رقم)13)ميكيوين اكادير

املدة):)99)سنة ابحدءا حن مأسيس)

الشركة

للشركة) القانوني  اإليداع  مم 

الحجارية) باملحكتة  الضبط  بكحابة 

بحاريخ) (102376 رقم) ممت  الكادير 

20/07/2021
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STE FIDUCIAIRE TEMSIA

  STE ZBAYGA TRANS
S.A.R.L

مأسيس شركة دات املسؤولية 
املحدودة 

بايت) حؤرخ  عرفي  عقد  بتوجب 

حلول))11/08/2021)مم وضع النظا3)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

فيتا) حتيزاتها  مكتن  والتي  املحدودة 

يلي)

  STE ZBAYGA TRANS(:(التستية

  S.A.R.L

الشركة) غرض  يتكن  الغرض:)

لحساب) أو  الخاص  لحسابها  سواء)
أي دولة أخرى) وفي  املغرب  في  الغير 

فيتا يلي

النقل الوطني والدولي للبضائع) (-

لحساب الغير.
 197 رقم) (2 ببلوك) (: حقر الشركة)

حكرر حي الجديدي ازرو ايت حلول.

املدة):)حددت حدة الشركة في)99 

سنة ابحداء)حن ماريخ مكوينها النهائي.
رأستال) الشركة:يبلغ  رأستال 

الشركة عشرة أالف درهم)100.000 

ذات) حصة  الف  إلى  حقسم 

للحصة) كقيتة  درهم  (100 حائة)

القيتة) وحدفوعة  الواحدة،حكحتبة 

كليا وحخصصة للشركاء)اآلمية):

السيد بيهي الحبيب)500)حصة.

 500 السيد الزحوط عبد الرزاق)

حصة.

فامت) في  م حدئ  (: املالية) السنة 

يناير ومنحهي في)31)دجنار).

السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

بيهي الحبيب ملدة غير حمدودة)).)))

كحابة) لدى  القانوني  اإليداع  مم 

الضبط باملحكتة االبحدائية بإنزكان))

عدد) ممت  (12/08/2021 بحاريخ)

.1730
للخالصة والبيان

املسير
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 SPARKY.MANAGEMENT ET

SERVICE ASSOCIES
مأسيس شركة

في) حؤرخ  عرفي  عقد  بتقح�سى 

شركة) مأسيس  ثم  (06/07/2021

ذات املسؤولية

املحدودة وخاصياتها كالحالي):

SPARKY. (: التستية)

 MANAGEMENT ET SERVICE

ASSOCIES

النهضة) حي  ( (: االجحتاعي) املقر 
بلوك))A)رقم)343)الدراركة اكادير.

:الحوجيه) االجحتاعي) الهدف 

املكح ية) اللواز3  .بيع  واإلدارة)

واملعدات
حبلغ)) في  حدد  الشركة:) رأستال 

 1000 درهم حقستة على) (100.000

درهم للواحدة) (100 حن فئة) ( حصة)

لصالح):

  1000 الزاهري:) رشيد  السيد  (-

حصة)100.000)درهم.
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تسيير الشركة):))يحم تسيير الشركة)

حن طرف السيد رشيد الزاهري

بكحابة) القانوني  اإليداع  مم 

الحجارية) ( املحكتة) ( لدى) الضبط 

يو3) (105456 رقم) ممت  باكادير 

.02/08/2021
إحضاء
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 SOCIETE SUSAN

 MENUISERIE  S.A.R.L A.U

إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــة
بحاريخ) عرفي  عقد  بتقح�سى 

شركة) مأسيس  مم  (04/07/2021

باملتيزات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الحالية:

 Société SUSAN (: التستية)

 MENUISERIE S.A.R.L A.U

الحسن) شارع  (: االجحتاعي) املقر 

االول رقم)165)كلتيم

درهم) (100.000 (: الرأستال)

فئة) حن  حصة  (1000 على) حقستة 

100)درهم.

نجارة) ( العاحة) النجارة  (: الهدف)

الخشب)

سوسان) -الحسين  الشركاء:)

املزدادة بحاريخ)1983/05/15)ب ثنين)

للبطاقة) الحاحل  افنيو  سيدي  احلو 

SH117346و الساكن) الوطنية رقم)

بلوك س رقم) حاليا بحي لال حسناء)

13)كلتيم.) 1000)حصة(

فامت) حن  م حدئ  (: املالية) السنة 

كل) حن  دجنار  (31 في) منحهي  و  يناير 

سنة

:)تسير الشركة حاليا حن) التسيير)

طرف السيد الحسين سوسان ملدة)

غير حمددة.

مم) (: الحجاري) السجل 

بحاريخ) كلتيم  االبحدائية  باملحكتة 

05/08/2021)ممت رقم)3601
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 STE TASSHILAT شركة

  .AMJOUD SARL AU
مأسيس شركة 3 3 

حؤرخ)) عرفي  عقد  بتقح�سى 

شركة) مأسيس  مم  في19/07/2021)

حمدودة املسؤولية ذات شريك وحيد)

ممتل الخصائص الحالية):

اسم) الشركة  ممتل  التستية:)

 STE TASSHILAT AMJOUD SARL

AU

ممدد رأستال) (: رأستال الشركة)

درهم) (100.000 حبلغ) في  الشركة 

 100 حصة بقيتة) (1000 حقسم الى)

كلية) حتلوكة  حصة  لكل  درهم 

هللا) عبد  السيد  الوحيد  للشريك 

الوطنية) البطاقة  رقم  احجوض 

JB73038

:)حي السوق ايت) املقر االجحتاعي)

باها اشحوكة ايت باها.

الهدف االجحتاعي):)ممويل االحوال)

-)اداء)الفامورات.

التسيير:)ممدد تسيير الشركة حن)

طرف السيد عبد هللا احجوض

JB73038((رقم البطاقة الوطنية

مم ايداع امللف القانوني للشركة)

لدى املحكتة االبحدائية النزكان ممت)
رقم)1749)بحاريخ)16/08/2021)رقم)

السجل الحجاري)24051.
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STE ABADILCOM  SARL AU
ICE : 002879780000073

إعالن عن مأسيس شركة حمدودة 
املسؤولية

بتقح�سى عقد عرفي حمرر بحاريخ))

شركة) مأسيس  مم  (14/07/2021

حمدودة املسؤولية ذات الخصائص)

الحالية):)

  STE ABADILCOM (: التستية)

 Sarl

علي) مين  دوار  االجحتاعي:) املقر 

حنصور سيدي بيبي بيوكرى).

حواد) وبيع  صناعة  (: الهدف)

الحنظيف.

 100.000 (: االجحتاعي) الرأستال 

درهم.

التسيير):)عادل اعباس.

املدة):)99)سنة.

السنة املالية):))فامت يناير حتى31 

دجنار).

بالسجل) الشركة  تسجيل  مم 

  1734 رقم) ممت  بانزكان  الحجاري 

السجل) رقم  ( (13/08/2021 بحاريخ)

الحجاري)24029.
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AGHIMA CAR
مـــأسـيــس

بحاريخ) عرفي  عقد  بتقح�سى 

مأسيس) مم  بأكادير  (02/08/2021

بشريك) املسؤولية  حمدودة  شركة 

واحد صفاتها كتا يلي):

AGHIMA CAR(:(التستية

أساسا) الشركة  تهدف  ( الهــدف:)

إلى):

-)مأجير السيارات بدون سائق.

الطابق) (03 رقم) املقر االجحتاعي:)

حكرر) (6 النخيل رقم) االر�سي عتارة 

خليج النخيل فونتي اكادير.

ماريخ) حن  ابحداء) 99سنة  (: املدة)

التسجيل بالسجل الحجاري.

:حدد رأستال الشركة) الرأستال)

في)500.000)درهم حقستة إلى)5000 

حصة بقيتة)100)درهم للواحدة.

-السيدة الها3 الزين)5000)حصة

و) السيدة الها3 الزين,) (: التسيير)

الوثائق) جتيع  على  الحوقيع  كذلك 

غير) ملدة  وذلك  واالدارية  البنكية 

حمدودة.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

بحاريخ) ألكادير  الحجارية 

 106083 رقم) ممت  (17/08/2021

ورقم السجل الحجاري)48533.
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 STE AM2R SERVICES SARL
AU

إعالن عن مأسيس شركة حمدودة 
املسؤولية

ICE : 002856260000054
بتقح�سى عقد عرفي حمرر بحاريخ)
شركة) مأسيس  مم  ( (17/06/2021
حمدودة املسؤولية ذات الخصائص)

الحالية):)
  STE AM2R SERVICES(:(التستية

 Sarl
املقر االجحتاعي:)مجزئة رقم)2594 

رقم))6)ميليال اكادير).
املسحخدحين)) نقل  الهدف:)

لحساب الغير.
 100.000 (: االجحتاعي) الرأستال 

درهم.
التسيير):)الحسين املخاص.

املدة:)99)سنة.
السنة املالية):))فامت يناير حتى31 

دجنار).
بالسجل) الشركة  تسجيل  مم 
  106055 الحجاري بأكادير ممت رقم)
السجل) رقم  (16/08/2021 بحاريخ)

الحجاري)48519.
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    ENJ MULTI SERVICES شركة
ش.م.م  

رأستالها 100.000 درهم
حقرها االجحتاعي: شقة رقم 04 

الطابق الثاني شارع أنزي رقم 11 حي 
السال3 أكادير.
مأسيس شركة

بتوجب عقد عرفي حمرر بحاريخ)
شركة) مأسيس  مم  ( (08/06/2021
املتيزات) ذات  املسؤولية  حمدودة 

الحالية):
 ENJ MULTI شركة) (: التستية)

SERVICES))ش.3.3.)
الهد ف):)-)الحراسة.)
-)اسحيراد و مصدير.

 04 رقم) شقة  (: االجحتاعي) املقر 
الطابق الثاني شارع أنزي رقم)11)حي)

السال3 أكادير.
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 100.000 (: رأس املال االجحتاعي)
1000)حصة حن فئة) درهم حجزأ إلى)
100)درهم للحصة على الشكل الحالي:
نسرين) للسيدة  حصة  (500  -

إدوجعا.
ارفيس) (: للسيد) حصة  (500  -

فوشا
نسرين) السيدة  تعيين  (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  حسيرة  إدوجعا 

حمدودة.)
املنفرد) واملالي  االداري  الحوقيع 

للتسيرة السيدة نسرين إدوجعا.
السنة االجحتاعية)):)م حدئ السنة)
االجحتاعية حن فامت يناير ومنحهي في)

آخر دجنار حن كل سنة.
لهذا) القانوني  اإليداع  ومم 
هيئة) لدى  الضبط  بكحابة  العقد 
املحكتة الحجارية بأكادير ممت رقم)))))
رقم) الحجاري  102425والسجل 

48353)بحاريخ)326/70/2021.
حن اجل النسخة والبيان

حرر بأكادير بحاريخ
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 ESPACE DU CENTRE SARL
 A.U

مأسيس شركة  ذات حسؤولية 
حمدودة   

بتقح�سى عقد عرفي حرر في أكادير)
مأسيس) مم  (29/04/2021 بحاريخ)
لها) حمدودة  حسؤولية  ذات  شركة 

املتيزات الحالية:
 ESPACE DU CENTRE((التستية

SARL A.U))ش.3.3
الهدف)):)حركز امصال))

املقر االجحتاعي):)رقم)513)الطابق)
227)فونتي)))) 2رقم) 5)عتارة املحاحيين)

أكادير.))))))
حوالي) اكناو  السيد  (: التسيير)

حسعود)-)ملدة غير حمدودة
رأستال الشركة)100.000)درهم)

لدى) القانوني  اإليداع  مم 
ماريخ) في  بأكادير  الحجارية  املحكتة 
 101219 رقم) ممت  (07/07/2021

سجل مجاري رقم)48179. 
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  FOMA PARTENAIRES  

 SARL
RC : 7991

مـأسـيـس شــركة
بحاريخ) ( عرفي) عقد  بتقح�سى 

القانون) وضع  مم  ( (16/07/2021

الـحأسي�سي لشركة حمدودة املسؤولية)

ممتل الخصائص الحالية:

الـتـسـتيـــــــــــــــة):)

 FOMA PARTENAIRES SARL

شركة ذات املسؤولية) ( (: الشكل)

املحدودة.)

الـتـوضـــــوع):))حقاول أشغال الراي)

جتيع) وبيع  مركيب  (/ الحنقيط) و 

حقاول) (/ الشتسية) الطاقة  حعدات 

أشغال البناء)و أشغال حخحلفة.

الـتـقر االجـحـتاعــي):)شقة بالطابق)

أوالد) الخاحس  حمتد  شارع  الثالث 

مايتة.

حــــــدة الشركــــــة):))99))سنة.)

 100.000 (: الشركـــة) رأستـــال 

درهم،)1000)حصة ب)100)درهم.

عبد السال3) السيد:) (: الـتسـيـيــــــــــــــــــر)

حا يفرس.

لقد مم اإليداع القانوني للسجل)

االبحدائية) املحكة  لدى  الحجاري 

الترميبي)))) الرقم  ممت  بحارودانت 

رقم) (09/08/2021 بحاريخ) (1779

سجلها الحجاري هو:)7991 .
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  FRIMACOOL  SARL AU
انشـاء شـركـة

بحاريخ) عرفي  عقد  بتقح�سى 

وضع) مم  بأڴادير  (08/07/2021

ذات) للشركة  االسا�سي  القانون 

وحيد) لشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات) (»FRIMACOOL  SARL AU («

املتيزات الحالية:

ذات) ( شركة) (: الشركة) شكل 

حسؤولية حمدودة.

 FRIMACOOL((:تستية الشركة
غرض))الشركة:

-)الحاريد الصناعي و الحجاري)
املقـر االجحـتـاعي للشركة:)حي ادرار)
 3181 47)شقة) 2)عتارة) اقاحة ادرار)

مكيوين اكادير)
99)سنة ابحـداء) :)حمـددة في) املدة)
عـدا) حـا  النهـائي  ماسيسهـا  ماريخ  حن 

االنمالل املسبق او الحتـديـد.
رأاستال الشركة):))حمدد في حبلـغ))

100.000)درهم.
املسير القانوني:)

القاطن ب:) ( رشيد) ( السيد حورو)
 47 عتارة) (2 ادرار) اقاحة  ادرار  حي 

شقة)3181)مكيوين
االيـداع) مـم  ( القـانــونــي:) االيـداع 
لــدى) الضبط  بكحـابـة  القـانـونـي 
بحـاريخ) ( بأكادير) الحجارية  املحكـتـة 

09/08/2021)ممت رقم)105991
الحجاري:) السجل  في  الحقيد  رقم 
الحجاري) السجل  في  التسجيل  مم 
للتمكتة الحجارية بأڭادير ممت رقم)

 48449
للخــــــالصــــــــــــة و الحـذ كيــــــــــر
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DIAMDIS الشركة
إعالن عن مأسيس

بتقح�سى عقد عرفي حؤرخ بحاريخ)
القوانين) وضع  مم  (05/08/2021
األساسية لشركة حمدودة املسؤولية)
املتيزات) ذات  وحيد  شريك  ذات 

الحالية:
    DIAMDIS(التستية

شركة حمدودة) الشكل القانوني:)
املسؤولية ذات شريك وحيد.)

مصدير) (/ بائع حجوهرات) لهدف:)
واالستراد))

شارع) (123 رقم) االجحتاعي  املقر 
مراست حي اسيس انزكان)

في) حدد  االجحتاعي  الرأستال 
 1000 إلى) حقسم  درهم  (100.000
املتثلة) هم  در  (100 فئة) حن  حصة 
السيد) حلكية  في  الواحدة  للحصة 

سليتان طرايم).

عين سليتان طرايم)))) التسيير:) ( ( (
حسير للشركة ملدة غير حمددة

املدة:)99)سنة
لدى) القانوني  اإليداع  مم  وقد 
االبحدائية) باملحكتة  الضبط  كحابة 
ممت) (05/08/2021 بحاريخ) بإنزكان 

رقم)24059
املسير))
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 SOCIETE DOFY FRUITS ET
LEGUMES SARL A AU

CONSTITUTION
مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات شريك وحيد رأستالها 
100.000 درهم .

املقر االجحتاعي دوار حيرا أسكا وجان 
ميزنيت .

حمرر) عرفي  عقد  بتقح�سى 
انجاز) مم  (2021 يوليوز) ( بحاريخ12)

القانون األسا�سي
حمدودة) حسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات الحالية):
التستية:

 SOCIÉTÉ  DOFY FRUITS ET
LEGUMES

الخضر) بيع  (: الشركة) غرض 
والفواكه)/)نقل البضائع

التي) العتليات  انجاز كل  وعتوحا 
حباشرة) غير  أو  حباشرة  عالقة  لها 
بالعتليات املذكورة والتي حن شانها)

أن تساهم في منتية الشركة).
 99 مأسست الشركة ملدة) (: املدة)
في) مقييدها  يو3  حن  ابحداءا  سنة 

السجل الحجاري)
رأستال) حدد  (: الشركة) رأستال 

الشركة في حبلغ)100.000))درهم))
1000)حصة حن فئة) ( )حقسم إلى)

100)درهم لفائدة):)
الحاضوفي) :الحسن  السيدة)

1000)حصة)
الحسن) السيد  تعيين  مم 
الحاضوفي كتسير للشركة))حع ممتلها)
القانون) حسب  الصالحيات  كاحل 

األسا�سي للشركة).
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مم انجاز اإليداع القانوني بكحابة)
االبحدائية) املحكتة  لدى  الضبط 
ممت) (13/08/2021 ( بحيزنيت بحاريخ)

رقم)514/2021
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 STE EL OUAD COLIS
EXPRESS   SARL AU

ICE : 002889237000038
إعالن عن مأسيس شركة حمدودة 

املسؤولية
بتقح�سى عقد عرفي حمرر بحاريخ)))
شركة) مأسيس  مم  ( (03/08/2021
حمدودة املسؤولية ذات الخصائص)

الحالية):)
 STE EL OUAD COLIS(:(التستية

 EXPRESS(((Sarl
املقر االجحتاعي:)مجزئة رياض رقم)

28)ايت حلول.
لحساب) البضائع  نقل  الهدف:)

الغير.
 100.000 (: االجحتاعي) الرأستال 

درهم.
التسيير):جتال الواد.

املدة:)99)سنة.
السنة املالية):))فامت يناير حتى31 

دجنار).
بالسجل) الشركة  تسجيل  مم 
  1753 رقم) ممت  بانزكان  الحجاري 
السجل) رقم  (17/08/2021 بحاريخ)

الحجاري)24055.
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   STE ELGO PROTECT SARL
مأسيس شركة

ICE 002849191000021
بتقح�سى عقد عرفي حؤرخ بحيزنيت)
وضع) مم  (2021 ( يونيو) (03 بحاريخ)

قانون أسا�سي)
لشركة حمدودة املسؤولية والتي)

ممتل الخصائص الحالية:
 STE ELGO PROTECT(((:التستية

   SARL
طفايات) بيع  االجحتاعي:) الهدف 

الحريق/)ماجر.

 100.000 في) حدد  املال:) رأس  (

حصة حن) (1000 إلى) درهم حقستة 

فئة)100)درهم حوزعة كالحالي:

الكتر)) الرحتان  عبد  السيد  (-

1000)حصة.

سنة ابحدءا حن ماريخ) (99 (: املدة)

مأسيسها.
زنقة) ( (506 رقم) املقر االجحتاعي:)

املرس اضلحى ميزنيت)

املسيرون:

الكتر)) الرحتان  عبد  السيد  (-

حسير للشركة وملدة غير حمدودة.

بكحابة) مم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط باملحكتة االبحدائية ميزنيت)

بحاريخ) (261/2021 رقم) ممت 

30/06/2021
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KIMA  LUXURY  S.A.R.L  A.U
كيتا لوكسيري  ش.3.3.

انشاء شركة حمدودة املسؤولية
بأكـادير) عرفـــي  عــقد  بتقح�سى 

مم مأسيس) (2021 غــشت) (12 بحاريخ)

شركة حمدودة املسؤولية)

االسم):))كـــــيتا لوكسيري))ش.3.3.)

الحصدير) (: الشركة) هدف 

واالسحيراد

حقر الشركة):)ا3)09/ا3)07)عتارة)

4)اقاحة أكادير باي))2)-)ار)20))فونتي))

-))أكـــادير.

املدة):)حمدودة في)99)سنة

حبلغ) في  حمدد  (: الرأستال)

 1000 الى) حقستة  درهم  (100.000

للواحدة) درهم  (100 حصة حن فئة)

حقستة كالحالي):

-)حكيتـــــة بوربوح))1000)حصة).

التسيير):)السيدة حكيتة بوربوح)

غير) وملدة  للشركة  الوحيدة  املسيرة 

حمدودة)

الصافية) االرباح  موزع  (: االرباح)

على) القانونية  االقحطاعات  بعد 

الشركاء.

بكحابة) القانوني  االيداع  مم 

الحجارية) املحكتة  لدى  الضبط 

باكادير بحاريخ)17)غشت)2021)ممت)

رقم)106088 .
الخالصة و الحذكير:)

163 P

FIDUCIAIRE AMIZA

 LAGFIFAT OPTIC  SARL a.u
رأستال الشركة :100.000 درهم

 - ICE : 222884790000021

RC : 7995 

مأسيس شركة
حؤرخ) عرفي  عقد  بتقح�سى 

غشت2021،) (04 باكاديربحاريخ)

املسؤولية) ذات  شركة  مأسيس  مم 

املحدودة

باملواصفات الحالية):

 LAGFIFAT OPTIC:(التستية

الهدف).)نضارتي)

الطريق) حركز  (: االجحتاعي) املقر 
املسحوى) ( املسحوصف) احا3  الكبير 

مايتة)) اوالد  ( الكفيفات) الحأني 

مارودانت)).

املدة:)99)سنة.

يناير) (01 :)حن) السنة االجحتاعية)

إلى)31)دجنار.

رأستال الشركة):)100.000)درهم)

اجحتاعية) حصة  (1000 إلى) حقسم 

بتقدار)100)درهم لكل))واحدة.

اغزر) السيدة  تعين  (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  كتسيرة  زينب،)

حمدود ة

الحوقيع) حهتة  :إسناد  الحوقيع)

واإلدارية) البنكية  الوثائق  جتيع 

للسيدة احنة بن االزرق

بكحابة) القانوني  اإليداع  مم 

االبحدائية) باملحكتة  الضبط 

 2021 11غشت) بحاريخ) بحارودانت 

ممت الـــرقم)1783و حسجلة بالسجل)

الحجاري في نفس اليو3 ممت الرقم)

.7995
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 GIGA ENTREPRISE  شركة
  SARL AU

إعالن عن مأسيس 
حمرر) عرفي  عقد  بتقح�سى 
2021)متت) 16)يوليوز) بأكادير بحاريخ)
األسا�سي) القانون  على  املصادقة 
ذات) املسؤولية  حمدودة  لشركة 

الخصائص الحالية:)
 STE GIGA (: التستية)

ENTREPRISE SARL AU
منظيم) (/ أعتال) وكيل  الهدف:)

الحفالت)/)الحفاوض.))
 BUREAU (: االجحتاعي) املقر 
 N°1 LOT N°18 RUE 709 DR

 .OUMOULOUD AGADIR
حدد الرأستال) رأستال الشركة:)
درهم) (100.000 حبلغ) في  االجحتاعي 
حصة اجحتاعية) (1000 حقستة إلى)
حن فئة)100)درهم للواحدة في حلك:

-)السيد):)خليد بشا3)1000)حصة)
اجحتاعية

املدة:)99)سنة.)
التسيير:)السيد خليد بشا3

يناير) (01 حن) السنة االجحتاعية:)
إلى)31)دجنار.

كحابة) لدى  القانوني  اإليداع  مم 
اكادير) الحجارية  باملحكتة  الضبط 
(: رقم) ممت  (11/08/2021 بحاريخ:)

 106005
165 P

STE GOAL STUDIO  ش.م.م
مأســـيـــــــس شركة

بحاريخ عرفي  عقد   بتوجب 
مم وضع) (، أكادير) (2021 غشت) (05  
القانون األسا�سي))للشركة))املحدودة)
املسؤولية ذات الخصا ئص الحالية):))))))))))))))))))))))))))))))))
 STE سحوديو) كول  (: التستية)

GOAL STUDIO))ش.3.3
الخدحات) ( (: عي) االجحتا  الهدف 

الرقتية).))))
 65 رقم) (C/O (: االجحتاعي) املقر 
 4 شارع غاندي الطابق الثاني شقة)

حي الداخلة اكادير)).
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الرأستال):)حمدد في حبلغ)40000 

 100 حصة) (400 إلى) حقسم  درهم 

درهم لكل حصة.

الحصص االجحتاعية:

 360 يوسف) حيارة  (: السيد) (•

حصة.))))

 40 عي�سى) بورزي  (: السيدة) (•

حصة.

املدة)):)تسعة وتسعون سنة.

حن) الشركة  ستسير  (: التسيير)

)يوسف ملدة غير) طرف السيد حيارة)

حمد ود ة.)

بكحابة) ( القانوني) اإليداع  مم 

الحجارية) املحكتة  لدى  الضبط 

باكادير))بحاريخ)16)غشت)2021)ممت)
رقم)106056.

166 P

CABEXCO

 Société  H&A COSMETICS

 SARL AU
 16 بحاريخ) عرفي  عقد  بتقح�سى 

شركة) إنشاء) مم  (،2021 يوليوز)

حمدودة املسؤولية ممتل الخصائص)

الحالية:

»H&A(COSMETICS«((((:(التستية

الشكل القانوني):)شركة حمدودة)

املسؤولية ذات الشريك الواحد.

املقراالجحتاعي):)7,شارع بئر انزران)

عتارة)A2)احسرنات-)اكادير.

عشرة أالف) (: الرأستاالالجحتاعي)

درهم حجزأ إلى)100)حصة اجحتاعية)

بقيتة)100)درهم للحصة.

املدة):)99)سنة.

املنحجات) وشراء) بيع  (: املوضوع)

الحجتيلية واألنشطة ذات الصلة.

أرخا) أستاء) السيدة  (: التسيير)

حسيرة وحيدة للشركة.

بكحابة) مم  (: القانوني) اإليداع 

بأكادير) الحجارية  باملحكتة  الضبط 
بحاريخ)11/08/2021)رقم)106013.

 48481 الحجاري) السجل  رقم 

بأكادير

167 P

 STE  HADI ATTI SARL شركة
 A.U

إعـالن عن إنشـــاء شركـــــة
بحاريخ) عرفي  عقد  بتقح�سى 
شركة)) مأسيس  مم  (23/07/2021
ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

املتيزات الحالية:
 STE HADI ATTI SARL(:(التستية

A.U
  578 بالرقم) (: االجحتاعي) املقر 

حكرر مجزئة بئرانزران)–)طانطان)))
درهم) (100.000 (: الرأستال)
فئة) حن  حصة  (1000 على) حقستة 

100)دراهم.
الهدف):)أعتال البناء)املحخصصة)

األخرى)،)
عطي،) الهادي  عبد  (- (: الشركاء)
(،11/05/1993 حغربي،)حزداد بحاريخ)

JF35440(ب.ت.و رقم
فامت) حن  م حدئ  (: املالية) السنة 
كل) حن  دجنار  (31 في) منحهي  و  يناير 

سنة
حاليا) الشركة  تسير  (: التسيير)
حن طرف عبد الهادي عطي ملدة غير)

حمددة.
باملحكتة) مم  (: الحجاري) السجل 
بحاريخ) بطانطان  االبحدائية 

13/08/2021)ممت رقم)5879
168 P

  STE INGECOLD SARL AU
يو3) حؤرخ  عرفي  عقد  بتقح�سى 
مم إنشاء)شركة ذات) (2021/07/27

الخصائص الحالية:
 STE  INGECOLD (: التستية)

  S.A.R.L AU
الشقة) السفلي  الطابق  املقر:)
رقم)110)حكرر حي السعادة))جـتـاعة)

الدراركة اكادير.))))))
و اصالح) :مركيب  الشركة) غـرض 

وصيانة اليات الحاريد)))
درهم) (100.000 ( الرأستال:)
حن) نقدية  حصة  (1000 إلى) حقسم 

فئة)100درهم):)

بلحاج عـزيز):)1000)حصة

التسيير في شخص بلحاج عـزيز)))))))))

باملحكتة) وضع  القانوني  اإليداع 

 /17/08 ( يو3) ( باكادير) الحجارية 

2021))ممت رقم))106092))والسجل)

الحجاري ممت رقم)48541 
حقحطف قصد اإلشهار.

169 P

هوليدايز تغازوت ش.م.م
مأسيس شركة هوليدايز تغازوت 

ش.3.3
املؤرخ) العرفي  العقد  بتوجب 

 2021 ( يوليوز) (02 بحاريخ) باكادير 

حسؤولية) ذات  شركة  مأسيس  مم 

حمدودة وباملواصفات الحالية):

تغازوت) هوليدايز  (: التستية)

ش.3.3

 23 شقة) (20 عتارة) (: الحوطين)

السعادة)2)حي املحتدي أكادير))

الهدف):)وكالة أسفار
 100.000 (: الشركة) حال  رأس 

درهم))حكون حن)1000)حصة ب)100 

درهم للحصة)

مم تعيين السيد عزيز) (: التسيير)

عادل كتسير وحيد للشركة ملدة غير)

حمدودة

بكحابة) القانوني  اإليداع  مم 

الحجارية) املحكتة  لدى  الضبط 

ممت) (2021 يوليوز) (14 ( باكادير يو3)
نفس) في  والتسجيل  (101750 رقم)

رقم) ممت  الحجاري  بالسجل  اليو3 

.48269
حقحطف حن أجل اإلشهار

170 P

اسماعيل فروي
مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة
في) املؤرخ  للعقد  طبقا 

شركة) مأسيس  مم  (26/07/2021

بالخصائص) حمدودة  املسؤولية 

الحالية):))

االسم):)استاعيل فروي).

مجارة الخضر و الفواكه) (: الهدف)

بالجتلة)
رأستال املجتوعة):)100000درهم

التسيير:)استاعيل بنتيكا)

بندنار) دوار  االجحتاعي:) املقر 
الحتسية ايت حلول)))

املدة):))99)سنة

للتجتوعة) القانوني  االيداع  مم 

باملحكتة) الحجاري  بالسجل 

  1733 ( االبحدائية بانزكان ممت رقم)

بحاريخ)13/08/2021

171 P

  SOCIETE TEKNA-EXPRESS

S.A.R.L
إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــة

بحاريخ) عرفي  عقد  بتقح�سى 

شركة) مأسيس  مم  (06/07/2120

باملتيزات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الحالية:

Société TEKNA- (: التستية)

  EXPRESS  S.A.R.L
زنقة) (51 رقم) (: االجحتاعي) املقر 

بوجدور كويرت ماحبلوت حي الوحدة)

كلتيم.

درهم) (100.000 ( (: الرأستال)

فئة)) حن  حصة  (1000 على) حقستة 

100)درهم.

للغير) البضائع  النقل  (: الهدف)

الوطني و الدوالي
ارقاوي) احتد  سيد  (- (: الشركاء)

 1977 أكحوبر) (5 ( بحاريخ) املزدادة 

الوطنية) للبطاقة  الحاحل  و  بكلتيم 
SH 93407و الساكن حاليا ب) ( رقم)
رقم)51)زنقة بوجدور كويرت ماحبلوت)

حي الوحدة كلتيم.)

 700)حصة(

املواهب)) بو  حمتد  السيد  (-

ب) (1986/02/07 بحاريخ) املزداد 

كلتيم الحاحل للبطاقة الوطنية رقم)

و الساكن حاليا ب حي) ( (JA118919
04)رقم) )بلوك ب زنقة) ميرت السفلى)

30)كلتيم.) 300)حصة(.
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فامت) حن  م حدئ  (: املالية) السنة 
يناير ومنحهي في31)دجنار حن كل سنة

:)تسير الشركة حاليا حن) التسيير)
طرف السيد سيد احتد الرقاوي ملدة)

غير حمددة.
مم) (: الحجاري) السجل 
بحاريخ)) كلتيم  االبحدائية  باملحكتة 

05/08/2021)ممت رقم)3603
172 P

  STE B2LM TRANS SUD
SARL AU

العا3) الجتع  حمضر  بتقح�سى 
والدي) بيوكرى  بتدينة  املنعقد 
ذات) شركة  مأسيس  بتوجبه  مم 
وحيد) شريك  حمدودة  حسؤولية 

حتيزاتها كالحالي:
 AU STE B2LM TRANS(:(اال سم

SUD SARL
حسؤولية) ذات  شركة  (: الصفة)

حمدودة شريك وحيد).
الرأستال):)100.000))درهم حوزع)

على الشكل الحالي:
املهدي)) حمتد  الحازي  السيد 

100.000))درهم)1000)حصة.)
الهدف):)-))نقل األفراد واألشخاص)

للغير)–)النقل السياحي.
ايت) الارشي�سي  حي  (: العنوان)

عتيرة بيوكرى ايت عتيرة.
فامت) حن  لحبدأ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)31)ديستار حن كل سنة.
التسيير):))تسير))الشركة حن طرف)

السيد الحازي حمتد املهدي.)
باملحكتة)) القانوني  االيداع  مم 
 13/08/2021 في) بإنزكان  اإلبحدائية 

ممت رقم))1736. 
173 P

شركة باري بروتيك
رأستالها : 100.000 درهم

مأسيس شركة حمددة املها3
بتقح�سى عقد عرفي حصادق عليه)
بحاريخ)28)يوليو)2021)قد مم مأسيس)
الشريك) ذات  املها3  حمددة  شركة 

الوحيد)»باري بروميك«.

التستية):)»باري بروميك«.

حمددة) شركة  (: القانوني) اإلطار 

املها3 ذات الشريك الوحيد.

إصالح) بيع  (: الشركة) حوضوع 

ومركيب آليات الحاريد.

رقم) ك  بلوك  (: االجحتاعي) املقر 

210)حي الهدى،)أكادير.
رأستال الشركة):)حدد رأس املال)

حوزعة) درهم،) (100.000 قدره) بتا 

على)100)حصة قيتة كل حصة)100 

درهم،)ورأس املال حقسم على الشكل)

الحالي):

 1000 له) حمتد  باري  السيد  (

حصة.

الشركة) يسير  (: الشركة) تسيير 

السيد باري حمتد.

السنة االجحتاعية):)حن فامت يناير)

إلى)31)أكحوبر.

املدة):)99)سنة.

العقد) لهذا  القانوني  اإليداع  مم 

بالسجل الحجاري باملحكتة الحجارية)

بحاريخ (105935 رقم) ممت   بأكادير 

4)أغسطس)2021.

174 P

صودتراج 
إنشـــــاء شـــــركة

مم وضع) (2021 يوليوز) (28 بحاريخ)

حمدودة) لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد)

التستية):)شركة صودمراج.

هدف الشركة):

•)حقاول أعتال حخحلفة.
الديكور) املنزل،) مأثيث  نسيج،) (•

الداخلي

أوخريب) إكي  دوار  الشركة:) حقر 

الدراركة مكوين آكادير.)

سنة) (99 في) حمدودة  (: املدة)

 ¬تسعة وتسعون سنة(.

حبلغ) في  حمدد  (: الرأستال)

 1000 إلى) حقسم  درهم  (100.000

للحصة) ( درهم) (100 ( حصة حن فئة)

للسيد:) ( كلها) اكححابها  ثم  ( الواحدة)

أجدور حصطفى.

السيد) تعيين  ثم  قد  (: التسيير)

وحيد) كتسير  حصطفى  أجدور 

االجحتاعي) الحوقيع  حع  للشركة 

والبنكي.

5)))%لحكوين) األرباح:)يحم اقحطاع)

عليه) املنصوص  االححياطي  الرصيد 

قانونا.

اإليداع) مم  ( (: القانوني) اإليداع 

لدى) الضبط  بكحابة  القانوني 

املحكتة الحجارية بآكادير ممت رقم)

106008)))بحاريخ)11)غشت2021

175 P

S.S TRADING ش.م.م

مأسيس
في) املؤرخ  عرفي  عقد  بتقح�سى 

بحاريخ) واملسجل  (2120/07/29

مأسيس) مم  بإنزكان  (30/07/2021

شركة)S.S TRADING)ش.3.3.)

هدفها):)-)االسحيراد و الحصدير.)

الرحل))) مجزئة  الحجاري:) العنوان 

02)رقم)235)مراست انزكان).

حوزعة) (100.000 ( رأستالها)

حصة) كل  قيتة  حصة  (1000 إلى)

الشكل) على  اكحح ت  درهم  (100

اآلتي:السيد اعبيد عبد الكبير:)1000 

حصة.

مم تعيين السيد اعبيد عبد الكبير)

كتسير للشركة ملدة غير حمدودة.)

اعبيد) السيد  موقيع  اعحتاد  مم 

عبد الكبير في جتيع العقود والوثائق)

اإلدارية.)

سنة) (99 :حدة عتر الشركة) املدة)

حن ماريخ مأسيسها النهائي.

رقم) اإليضاحي  الحجاري  السجل 

.24043

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

غشت) (13 بحاريخ) بإنزكان  االبحدائية 

2021)ممت رقم)1744.  

176 P

STE IKHWANISRAE TRANS
SARL AU

مأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة

بحاريخ عرفي  عقد   بتقح�سى 

9)أغسطس)2021،)مم مأسيس شركة)

ذات املسؤولية املحدودة الحالية):

 STE IKHWANISRAE (: التستية)

TRANS SARL AU

الهدف):

نقل املسحخدحين لحساب الغير.

النقل السياحي.

نقل البضائع لحساب الغير.

أجوان) حي  (: االجحتاعي) املقر 

بنعنفر لقليعة آيت حلول.

حن ماريخ) سنة ابحداء) (99 (: املدة)

الحأسيس.

الشركاء):

حصطفى قيروش)500)حصة.
رشيد الطاهري)500)حصة.

درهم) (100.000 (: الرأستال)

حقسم إلى)1000)حصة حن فئة)100 

درهم.

:)تسير الشركة حن طرف) التسيير)

السيد حصطفى قيروش.

فامت) حن  م حدئ  (: املالية) السنة 

كل) حن  ديستار  (31 في) ومنحهي  يناير 

سنة.

األرباح) حن  (%5 مخصم) (: األرباح)

لحكوين االححياط القانوني.

اإليداع) مم  (: القانوني) اإليداع 

االبحدائية) باملحكتة  القانوني 

بحاريخ (1758 رقم) ممت   بإنزكان 

17)أغسطس)2021.

177 P

أس-ستور دي بوا
ش.3.3

AS-STORE DES BOIS SARL

في) حؤرخ  عرفي  عقد  بتقح�سى 
القانون) وضع  مم  (2021 يونيو) (15

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

حمدودة ذات املواصفات الحالية):
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بوا) دي  أس-سحور  (: التستية)
 AS-STORE DES BOIS ش.3.3)
حسؤولية) ذات  لشركة  (SARL

حمدودة.
النجارة) (: االجحتاعي) الهدف 

العاحة.
 196 ححجر رقم) (: املقر االجحتاعي)
املحتدي) الحي  قاسم  سيدي  شارع 

أكادير.
املدة الزحنية):)99)سنة ابحداء)حن)
الحجاري) السجل  في  تسجيلها  ماريخ 

عدا إذا مم الحل املسبق أو الحتديد.
يحكون حن) (: الرأستال االجحتاعي)

10.000)درهم.
مم تعيين السيد) (: تسيير الشركة)

عنبي عبد الصتد.
الحقييد):)مم اإليداع القانوني لهذا)
هيئة) لدى  الضبط  بكحابة  العقد 
املحكتة الحجارية بأكادير ممت رقم)
رقم) الحجاري  والسجل  (101624

48237)بحاريخ)12)يوليو)2021.
178 P

حكحب حسابات سروا ش.3.3
عتارة داحو شارع حمتد السادس ايت حلول

الفاكس):)05.28.24.22.65
الهامف):)05.28.24.72.46

STE GREEN HAWK
SARL AU

رأستالها : 100.000 درهم
مأسيس شركة

 2021 أغسطس) (5 بحاريخ)
وبتوجب عقد عرفي مأسست شركة)
ذات املسؤولية املحدودة ممت اسم)

.GREEN HAWK SARL AU
هدفها):)

االسحغالل الفالحي.
املنحوجات) ومصدير  اسحيراد 

الفالحية.
العنوان الحجاري):)شقة)24)عتارة)

5)ديار أنزا مدارت أكادير.
رأستالها):)100.000)درهم حوزعة)
إلى)1000)حصة قيتة كل حصة)100 

درهم،)حوزعة كتا يلي):
 1000 (: السرغيني) كريم  السيد 

حصة.

مم تعيين السيد) (: تسيير الشركة)
للشركة) حسيرا  السرغيني  كريم 
كاحل) مخويله  حمدودة  غير  ملدة 
الصالحيات حسب القانون األسا�سي)

للشركة.
املدة):)99)سنة حن ماريخ مأسيسها.
بتكحب) مم  القانوني  اإليداع 
الحجارية) املحكتة  لدى  الضبط 
بأكادير ممت رقم)106035)بحاريخ)13 

أغسطس)2021.
 GREEN HAWK(سجلت الشركة
الحجاري) بالسجل  (SARL AU
بحاريخ (48499 رقم) ممت   بأكادير 

13)أغسطس)2021.
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 SAHARA WEB شركة
SERVICE

ش.3.3
مأسيس شركة

مبعا للعقد العرفي املؤرخ بأكادير)
في)3)يونيو)2021)مقرر مأسيس شركة)

ذات املتيزات الحالية):
 SAHARA (: التستية االجحتاعية)
ذات) شركة  (WEB SERVICE

املسؤولية املحدودة.
الهدف االجحتاعي):

البصري) الستعي  اإلنحاج 
والتسويق الرقمي.

العتليات) جتيع  عاحة  وبصفة 
أو) حباشر  بشكل  املرمبطة  الحجارية 
غير حباشر باألهداف املذكورة أعاله.

الطابق السفلي) (: املقر االجحتاعي)
ميكوين) زيحون  حي  (58 رقم) (E بلوك)

أكادير.
 10.000 (: االجحتاعي) الرأستال 
درهم حقستة إلى)100)حصة حن فئة)
100)درهم للحصة الواحدة،)حوزعة)

كالحالي):
ادحاشيش حصطفى)50)حصة.

ادحاشيش احتد)50)حصة.
عين السيد ادحاشيش) (: التسيير)
وادحاشيش) للشركة  حسير  حصطفى 
غير) ملدة  التسيير  في  حشارك  احتد 

حمدودة.

حن ماريخ) سنة ابحداء) (99 (: املدة)
التسجيل في السجل الحجاري.

حن) م حدئ  (: االجحتاعية) السنة 
ديستار حن) (31 ومنتهيفي) يناير  فامت 

كل سنة.
مم اإليداع القانوني لدى حصلحة)
الحجارية) باملحكتة  الضبط  كحابة 
ممت) (2021 يوليو) (20 بأكادير بحاريخ)

رقم)102371.
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 STE AUTO ECOLE
OUMARIR  SARL AU
رأس حالها 100.000 درهم

املقر االجحتاعي : الشقة رقم 5 عتارة 
سارة اكفاي مارودانت 

 إعالن عن مأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد
بتقح�سى عقد عرفي حؤرخ بحاريخ)
القانون) إحداث  مم  (،29/07/2021
املسؤولية) ذات  للشركة  األسا�سي 
(، الوحيد) الشريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالحالي):
 AUTO ECOLE (: التستية)

OUMARIR SARL AU
 5 رقم) الشقة  (: اإلجحتاعي) املقر 

عتارة سارة اكفاي مارودانت)
الهدف اإلجحتاعي):)

-)حدرسة لحعليم السياقة.
((: في) حدد  الشركة  حال  رأس 
 1000 على) حجزء) درهم  (100.000
)للحصة) 100))درهم) ( حصة حن فئة)

لواحدة كلها حكحتبة))كالحالي):
-)السيد حمتد بورحيلة):))))1000  

حصة،)أي)100.000)درهم.
أي) حصة،) (1000 (: املجتوع)

100.000)درهم
هشا3) السيد  تعيين  (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  كتسير  ( الزحوري)

حمدودة.
حن فامت يناير إلى) (: السنة املالية)

31)دجنار.
املدة):)99)سنة.

لدى) القانوني  اإليداع  مم  لقد 
املحكتة االبحدائية))بحارودانت بحاريخ))
 -  1789 )3 ممت رقم) (16/08/2021

السجل الحجاري):)8001
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.AXENORD S.A.R.L D’A.U 
مأسيس شركة

مأسيس) مم  عرفي  عقد  بتوجب 
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

املساهم الوحيد وحتيزاتها كالحالي):
 »AXENORD« (: التستية)

ش.3.3.3.و.
الصيدالنية) املسحلزحات  الهدف:)
الحجتيل) حسحمضرات  والطبية؛)

وحشحقاتهاء)موزيع حنحجات
-)الحنظيف الصناعي واملنهي.

عتارة) (472 شقة) املقراإلجحتاعي:)
بنسركاو) (2 الخير) طريق  اقاحة  (19

اكادير
درهم) (100.000 الرأستال:)
فئة) حن  حصة  (1000 إلى) حقستة 

100)درهم للحصة الواحدة.
تسير الشركة حاليا حن) التسيير:)
غير) ملدة  ايوب  ننيو  السيد  طرف 

حمددة.
حن) م حدئ  االجحتاعية:) السنة 
حن) دجنار  (31 في) ومنحهي  يناير  فامت 

كل سنة.
سنة حن ماريخ مقيدها) (99 املدة:)

بالسجل الحجاري).
اإليداع) مم  القانوني:) اإليداع 
الحجارية) باملحكتة  القانوني 
بحاريخ) (106022 رقم) ممت  بأكادير 

12/08/2021
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FIDUCIAIRE ZIAD

Sté AZUL BUREAU SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة
بحاريخ) عرفي  عقد  بتقح�سى 
شركة) مأسيس  مم  (، (24/06/2021
ذات املسؤولية املحدودة خصائصها)

كالحالي:
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 Sté AZUL BUREAU (: التستية)

  SARL AU

حواد) بيع  االجحتاعي:) الهدف 

واالجهزة املكح ية اسحيراد مصدير)

رقم) أزرو  د  الجديد  حي  (1 بلوك)

253)حكرر أيت حلول.

املدة):)99)سنة

درهم) (100.000 الرأستال:)

حصة اجحتاعية) (1000 حقستة إلى)

حن فئة)100)درهم للحصة الواحدة،)

أبراهيم)) اعشاري  كالحالي:) حقستة 

1000)حصة إجحتاعية)

التسيير:)يعهد بتسيير الشركة إلى)

اعشاري أبراهيم))ملدة غير حمددة).

رقم السجل الحجاري:24035 -

مم اإليداع القانوني بكحابة) ( وقد)

الحجارية) املحكتة  لدى  الضبط 

ممت)) (13/08/2021 بحاريخ) بأكادير 

رقم):)1738
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FIDUCIAIRE AMIZA

BAY OPTIQUE  SARL a.u
رأستال الشركة : 100.000 درهم

 ICE : 002891604000052

RC : 48501  

مأسيس شركة
بتقح�سى عقد عرفي حؤرخ باكادير)

مم مأسيس) (،2021 29)غشت) بحاريخ)

شركة ذات املسؤولية املحدودة

باملواصفات الحالية):

 BAY OPTIQUE:(التستية

الهدف).)نضارتي)

12)شقة) ):)عتارة) املقر االجحتاعي)

34)ديار انزا مجزئة انزا))الوليا مدارت))

انزا))اكادير).

املدة:)99)سنة.

يناير) (01 :)حن) السنة االجحتاعية)

إلى)31)دجنار.

رأستال الشركة):)100.000)درهم)

حصة اجحتاعية) ( (1000 إلى) حقسم 

بتقدار)100)درهم لكل))واحدة.

حوراد) السيدة  تعين  (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  ،كتسيرة  حنان)

حمدود ة

الحوقيع) حهتة  :إسناد  الحوقيع)

واإلدارية) البنكية  الوثائق  جتيع 

للسيدة حوراد حنان))))

بكحابة) القانوني  اإليداع  مم 

الحجارية) باملحكتة  الضبط 

ممت) (2021 13غشت) باكاديربحاريخ)

بالسجل) وحسجلة  (106036 الـــرقم)

الحجاري في نفس اليو3 ممت الرقم)

.48501
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 BROOKLYN  شركة

 STEAKHOUSE SARL AU
إعالن عن مأسيس 

حمرر) عرفي  عقد  بتقح�سى 

 2021 يوليوز) ( (16 بحاريخ) بأكادير 

متت املصادقة على القانون األسا�سي)

ذات) املسؤولية  حمدودة  لشركة 

الخصائص الحالية:)

 STE BROOKLYN (: التستية)

 STEAKHOUSE SARL AU

الهدف:)وجبات سريعة.))

 C/O 2EME ETG:املقر االجحتاعي

 IMM 01 APPT 27 PROG DYAR

 .ANZA AGADIR
حدد الرأستال) رأستال الشركة:)

درهم) (100.000 حبلغ) في  االجحتاعي 

حصة اجحتاعية) (1000 حقستة إلى)

حن فئة)100)درهم للواحدة في حلك:

-)السيد):)شابو لؤي حبيب)1000 

حصة اجحتاعية

املدة:)99)سنة.)

التسيير:)السيد شابو لؤي حبيب

يناير) (01 حن) السنة االجحتاعية:)

إلى)31)دجنار.

كحابة) لدى  القانوني  اإليداع  مم 

اكادير) الحجارية  باملحكتة  الضبط 

ممت رقم:) ( ( (16/08/2021 ( بحاريخ:)

 106057
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 STE ACHRAF ET IMRAN

SARL au
مأسيس شركة

في) حؤرخ  عرفي  عقد  بتقح�سي 

مأسيس) مم  باكادير  (08/10/2020

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الخصائص الحالية)

 STE ACHRAF ET (: التستية)

IMRAN(SARL(au

 HAY AIN SIDI االجحتاعي) املقر 

BELKACEM N° D/1081 TEMSIA

 MIEL OU CIR (: الهدف)

MARCHAND EN DETAIL

املدة):)99)سنة.

درهم) (100.000 الرأستال:)

فئة) حن  حصة  (1000 إلى) حقستة 

100)درهم لكل واحدة.)

100%)أي)1000)حصة اجحتاعية)

لفائد رشيد ايكوبيش.)

مم تعيين السيد رشيد) (: التسيير)

)غير) )ملدة) )كتسير للشركة) ايكوبيش)

حمدودة.)))))))))))

اإليداع) مم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحكتة االبحدائية بانزكان)

بحاريخ)26/02/2021)ممت رقم)))511 

و السجل الحجاري رقم)22581                                             
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 AGA BEST PRO TRADE

ش.ذ.م. م
الحأسيس

بحاريخ) عرفي  عقد  بتقح�سى 

شركة) ( مأسيس) مم  (15/07/2021

حتيزاتها حمدودة  حسؤولية   ذات 

)كتا يلي):

 AGA BEST شركة) (: التستية)

PRO TRADE)ش.ذ.3.)3

املوضوع):)االشغال)

حقرها أالجحتاعيي):)إقاحة الصفاء)

301)الحي املحتدي) 2)شقة) عتارة ج)

اكادير

حن ماريخ) سنة إبحداء) (99 (: املدة)

نأسيسها النهائي.

الشركة) حال  رأس  (: الرأستال)

 100.000 قدرها) قيتة  في  حمدد 

درهم).

السيد) (: الشركة) في  املساهتون 

سعيد عوا3

اإلدارة):)السيد سعيد عوا3

فامت) حن  م حدئ  (: املالية) السنة 

يناير الى)31)ديستار حن كل سنة).

كحابة) لدى  القانوني  اإليداع  مم 

باكادير)) الحجارية  باملحكتة  الضبط 

رقم) ممت  (13/08/2021 بحاريخ)

106041
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 ATELIER MECANIQUE

YOUSSEF  SARL AU

 ورشة امليكانيك يوسف  

ش.3.3.ش.و

حقرها االجحتاعي : رقم 772 حكرر، 

بناية ب الحي الصناعي ،ايت حلول 

بحاريخ) عرفي  عقد  بتقح�سى 

العا3) الجتع  انعقد  (،07/08/2021

االسحثنائي و مقرر حا يلي):

حائة) بتبلغ  حال  رأس  زيادة  (-

درهم) 190.000)  ألف  وتسعون 

درهم) ألف  حائحان  إلى  ( لرفعه) نقدا 

وخلق ألف وتسعتائة) (، ()200.000 

جديدة) اجحتاعية  حصة  ()1900 

بقيتة استية قدرها حائة درهم) 100 

درهم()لكل واحد حنها

قبول النظا3 األسا�سي الجديد) (-

للشركة.

بكحابة) القانوني  اإليداع  مم  وقد 

االبحدائية) املحكتة  لدى  الضبط 

ممت) ( (12/08/2021 بانزكان بحاريخ)

رقم)1729،
للخالصة و البيان

عن املسير

188 P
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 SOCIETE TRANSPORT

 INTERNATIONAL DU

MAROC SARL AU

تعديل

في) املؤرخ  عرفي  عقد  بتقح�سى 

بحاريخ) واملسجل  (2021/08/04

حا) مقرر  إنزكان،) ب  (2021/08/09

يلي):

رأس) في  زيادة  على  املصادقة  (-

100.000)درهم إلى)) حال الشركة حن)

1.000.000))درهم

األسا�سي) القانون  مميين  (-

للشركة.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

12غشت)) ( بحاريخ) بإنزكان  اإلبحدائية 

2021)ممت رقم)1724/2021 
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RIRUS TRANS SARL

شركة حمدودة املسؤولية

رأستالها  1.000.000 درهم

 APPT 205 IMM 3 ANNARJIS

AMSERNAT AGADIR

بتقح�سى الجتع العا3 االسحثنائي)

قرر) (14/07/2021 في) املؤرخ 

حساهتوا الشركة حا يلي):)

الرفع حن رأستال الشركة حن))) (-

 1.000.000 إلى) درهم  (100.000

درهم بإضافة)900.000.

االسا�سي) القانون  تعديل  (-

للشركة.

بكحابة) القانوني  اإليداع  مم 

الحجارية) املحكتة  لدى  الضبط 

)ممت) (11/08/2021 بحاريخ) ( باكادير)

رقم)106002. 
للخالصة و الحذكير)

قبال حسن
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STE ELBACHA ELIRQUI
SARL

 Marrakeche(Gueliz - Angle(av
Zerktouni(et(rue(Tarik(Ibn(Ziyad

Capital(social 100.000 Dhs
مفويت الحصص

االسحثنائي) العا3  للجتع  طبقا 
قرر) (2021 أبريل) (6 بحاريخ) املنعقد 

الشركاء)حا يلي):
 HOUMYA MOULAY السيد)
حصة بسوحة) (500 حالك) (RACHID
مم) الواحدة  للحصة  درهم  (100
مفويتها كاحلة لشريكه الوحيد السيد)
 GHAREEB ABBAS KWESHI
وهو) الوحيد  الشريك  (KAREEM
املسير الوحيد للشركة إلى أجل غير)

حمدود.
الحجارية) باملحكتة  اإليداع  مم 
 4898 رقم) ممت  وذلك  بتراكش 

بحاريخ)20)أبريل)2021. 
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 THREE STARS TRANS 
 SARLAU

ش.3.3َ  ذات الشريك الوحيد
رأستالها 100.000  درهم

رقم 19  شارع العيون قيسارية 
بوطالبي ايت حلول .

العا3) الجتع  حمضر  بتقح�سى 
 2021 يوليوز) (13 بحاريخ) اإلسحثنائي 
أعاله)) املذكورة  الشركة  شركاء) قرر 

حايلي):
اصفار) ابراهيم  السيد  مفويت  (•
  250 ( عددها) و  حصصه  ملجتوع 

حصة))للسيد حسن اشودان.
حسن) السيد  يصبت  بذلك  و 
الحصص) لجتيع  حالكا  اشودان 
حصة و يصبت) (1000 البالغ عددها)
شركة) الشكل القانوني للشركة هو:)

حمدودة املسؤولية))بشريك وحيد.
اإليداع) مم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني باملحكتة االبحدائية إنزكان)
رقم))) ممت  (2021 غشت) (13 بحاريخ)

.1742/ 2021
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  TOUZER TRANS شركـة

        SARL   AU
R.C 4411/TAROUDANT

حـؤرخ)) ( عرفي) عـقـد  بـتـقـح�سى 

مفويت)) متت  (05/07/2021 بحـاريـخ)

نصف حصص السيد حسن احشير)))

لصالح السيد احراح احتد))

                                                                           SARL(ممويل الشركة الى(•

حسن) (: الحوقيع) و  التسيير  (•

احشير))و احراح احتد

كحابة) لدى  القانوني  االيداع  مـم 

االبحدائية) باملـمكتة  الضبط 

بحارودانت بحاريخ)15/07/2021
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 TOBKAL SCHOOL شركة

PRIVEE
شارع الحسن 2 رقم 121 حي السال3 

الدشيرة انزكان

العادي) غير  العا3  الجتع  خالل 

25/06/2021)مم امخاذ) املنعقد يو3)

القرار بشان الحغييرات الحالية):))

-)مفويت الحصص:

مم مفويت الحصص كتا يلي:

مفويت السيد الحسين اشباح) (•

حصة التي يتلكها حن الشركة) (500

لصالح السيدة هدية بلتقد3

مفويت السيد الحسين اشباح) (•

حصة التي يتلكها حن الشركة) (500

لصالح السيد حسن بوسكسو

مبعا لحفويت الحصص هذا يصبت)

الشكل) على  الشركة  راستال  موزيع 

الحالي:

 500 ( بلتقد3) هدية  السيدة  (-

حصة

 500 بوسكسو) حسن  السيد  (-

حصة

-)تعيين حسير جديد لشركة:

اشباح) الحسين  السيد  اسحقالة 

حن الشركة وتعطيه إبراء)ذحة كاحلة)

كانا) التي  الفترة  كاحل  عن  ونهائية 

خاللها حسير.

بلتقد3) هدية  السيدة  ( تعين)

كتسيرة جديدة لشركة و لذلك ملدة)

غير حمدودة.

-)تغيير اسم الشركة:

قررت الجتعية العتوحية لشركة)

 TOBKAL SCHOOL PRIVEE«

وبذلك) االسم  تغيير  (»S.A.R.L

 STE« سحأخذ الشركة االسم الحالي:)

 ROUADALMAALI SCHOOL

»PRIVE S.A.R.L

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

بحاريخ) انزكان  االبحدائية 

12/07/2021)ممت رقم)1563.
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 MIDO PRESTIGE SARL
 شركة ذات حسؤلية حمدودة 

حقرها اإلجحتاعي  :  الرقم 16 

مجزئة السال3 سيدي الحاج بومابت  

مارودانت. 

السجل الحجاري رقم 7779 

مارودانت.

ملحضر) عرفي  عقد  بتقح�سى 

لشركة)) العادية  الغير  العاحة  الجتع 

بحاريخ) ( (MIDO PRESTIGE SARL

مم االمفاق والترا�سي) (09/08/2021

على حايلي):

)مفويت السيد حهدي ابواملكار3)) (-

15)حصة اجحتاعية حن أصل)1000 

حصة لفائدة السيد يونس املجدي.

على) ( ابواملكار3) حهدي  ( حفاظ) (-

حنصبه كتسير لشركة

املجدي) يونس  تعيين  (-

كتسيرجديد لشركة

حن) القانوني  الشكل  تغيير  (-

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

ذات الشريك الوحيد إلى شركة ذات)

املسؤولية املحدودة.

-))مميين النظا3 األسا�سي للشركة.

بكحابة) القانوني  اإليداع  مم 

االبحدائية) باملحكتة  الضبط 

ممت رقم) (2021/08/16 لحارودانت)

.1151

195 P
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 KADDOURI FRERES شركة

SARL AU
مفويت حصص اجحتاعية

بتقح�سى عقد عرفي حؤرخ بحاريخ))

باكادير) املسجل  ( (2020/07/22

الجتع) قرر  (2020/07/27 بحاريخ)

العا3 االسحثنائي حا يلي):

اجحتاعية) حصة  (600 مفويت) (-

السيد) درهم حن طرف  (100 بقيتة)

قدوري عبدهللا إلى السيد كريم رحيلي

-)ممويل الشكل القانوني للشركة)

حن شركة ذات املسؤولية املحدودة)

إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة)

بشريك وحيد.)

-)مميين القانون األسا�سي للشركة

باملحكتة) (: القانوني) االيداع  مم 

 99546 رقم) ممت  بأكادير  الحجارية 

بحاريخ)2021/05/12.

196 P

 SOCIETE » EURO

AGHAYOU « SARL
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

CAPITAL(SOCIAL : 100 000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : HAY(RABIAA

 RUE 765 N° 8 DCHEIRA(EL

.JIHADIA INEZGANE

RC: 19161 / INEZGANE

االسحثنائي) العا3  الجتع  قرر 

املنعقد بحاريخ))2021/07/08)حا يلي):

•)مفويت ل)500)حصة اجحتاعية)

اغايو) حصطفى  السيد  طرف  حن 

لفائدة السيد عتر اغايو.

حسير) وتعين  املسير  اسحقالة  (•

جديد للشركة.)

•)الحوقيع االجحتاعي.

•)تعيين حسؤول عن نشاط النقل)

للشركة.

•)تعديل الشكل القانوني للشركة)

حن شركة ذات حسؤولية حمدودة إلى)

حن) حمدودة  حسؤولية  ذات  شركة 

شريك واحد.

األسا�سي) القانون  تعديل  (•

للشركة.

لدى) القانوني  اإليداع  مم 

بحاريخ) بانزكان  االبحدائية  املحكتة 

2021/07/28)ممت رقم)1655 .

197 P

 Société: Sté EL ABOUDI

 CAR  SARL
شركة حمدودة املسؤولية

رأستالها 100.000 درهم

املقر االجحتاعي :باب املنصور 

الذهبي رقم 192 عتالة مارودانت

املعحار) الجتاعي  القرار  بتقح�سى 

للشركاء) اسحثنائي  عا3  بتثابة جتع 

بحاريخ27)يوليوز)2021

 EL  ABOUDI«(قرر شركاء)شركة

 100.000 ش.3.3 رأس حالها) (»CAR

درهم،)حا يلي:

-)نقل األسهم حن):)السيد):)جران)

هشا3 إلى السيد):حفيظ أيت حوالي.

-)اسحقالة السيد):)جران هشا3).

حوالي) أيت  (: السيدة) تعيين  ( (-

براهيم أستاء)حسيرة للشركة.

حمتد أيت الزين) (: موقيع السيد)

والسيد:حفيظ أيت حوالي).

-)وقد مم تعديل الفصول)06)و)07 

و)08)و)12)و)14حن القانون األسا�سي

بكحابة) مم  القانوني  اإليداع 

االبحدائية) باملحكتة  الضبط 

ممت) (2021 غشت) (11 بحارودانت)

رقم)1781
حخحصر لغاية النشر

198 P

 STE COUVOIR AL MASSIRA

 SARL
العناصر املحعلقة باإلشهار

بتقح�سى الجتع العا3 االسحثنائي)

قرر) (19/04/2021 بحاريخ) املؤرخ 

 COUVOIR AL شركة) شركاء)

MASSIRA))حا يلي):

الحصص) جتيع  وممويل  بيع  (-

االجحتاعية التي يتحلكها السيد بورو)

حصة) (1  500 سعيد والتي مقدر ب)

الحسين) بعزيز  للسيد  اجحتاعية 

رقم) الوطنية  للبطاقة  الحاحل 

.JE244922

الحصص) جتيع  وممويل  بيع  (-

االجحتاعية التي يتحلكها السيد أحرير)

حصة) (1  500 حمتد والتي مقدر ب)

إبراهيم) بعزيز  للسيد  اجحتاعية 

رقم) الوطنية  للبطاقة  الحاحل 

.JE231201

الحصص) جتيع  وممويل  بيع  (-

السيد) يتحلكها  التي  االجحتاعية 

حزيغي عتر والتي مقدر ب)1500)حصة)

اجحتاعية للسيد بعزيز صالح الحاحل)

.JE293100(للبطاقة الوطنية رقم

الحسين) بعزيز  السيد  تعيين  (-

حسيرا جديدا للشركة وموقيع جتيع)

وثائق الشركة باسته.

تعديل البند السادس والسابع) (-

حن القانون األسا�سي للشركة.

مم اإليداع القانوني لدى املحكتة)

االبحدائية بانزكان يو3)19/05/2021 

السجل) (2021/1116 الرقم) ممت 

الحجاري)17947.               

199 P

 STE MAGESTIC

ALUMINIUM SARL
RC: 48389

العرفي) العقد  بتقح�سى 

ثم) والدي  (13/07/2021 بحاريخ)

بشركة) تغييرات  إحداث  بتوجبه 

  »MAGESTIC ALUMINIUM«

حمدودة) حسؤولية  ذات  شركة 
وحقرها) (1.000.000 رأستالها)
االجحتاعي هو))رقم)E466)شارع جابر)

ابن حيان حي الهدى اكادير.

حيت امفق على حا يلي:

3300)حصة اجحتاعية) مفويت) (•

حن طرف السيد خالد عليان))لفائدة)
السيد))زاوك احتد).

زاوك احتد على) ( يحوفر السيد) (•
بشكل) الحوقيع  الصالحيات  جتيع 
حنفرد في الحسابات البنكية للشركة.
االسا�سي)) القانون  مميين  (•

للشركة.
باملحكتة)) القانوني  اإليداع  ( مم)
  12/08/2021 في) باكادير  الحجارية 

ممت رقم)106034.
200 P

»STEIN MOROCCO «  شركة
السجل الحجاري : 24159 / 3 ت 

اكادير
إعــــــــــــــالن عن مصفية

بحاريخ) حمرر  حمضر   بتقح�سى 
 16)يوليوز)2021)،قرر الشريك الوحيد)
  »STEIN MOROCCO («  لشركة)

حا يلي):))
-)قفل الحصفية النهائية للشركة.

فاخوري) السيد  ذحة  إبراء) (-
الحسين حن حهاحه كتصفي للشركة.))
بكحابة) القانوني  اإليداع  مم 
الحجارية) املحكتة  لدى  الضبط 
باكادير بحاريخ)16)غشت)2021))ممت)

الرقم)106063. 
للنشر و البيان

املصفـــــــــي

201 P

شركة AYOUR DAMIR  ش.م.م 
ورأستالها 80.000 درهم   

 حي الجديد زنقة 103 رقم 29 
الدشيرة انزكان 

 في طور الحصفية(
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

11401
بتقح�سى الجتع العا3 االسحثنائي)
املعقد بحاريخ)31)اكحوبر))2019)مقرر)

حا يلي):
ذات) للشركة  املبكر  الحل 
 AYOUR املحدودة) املسؤولية 

DAMIR
درهم) (80.000 راستالها) حبلغ 
وعنوان حقرها االجحتاعي حي الجديد)

زنقة)103)رقم)29)الدشيرة))انزكان.
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النشاط) موقف  (: ل) نتيجة  (
الحجاري.

رضوان)) الداحير  السيد  (: وعين)
رقم) (109 حي الجديد زنقة) ( وعنوانه)
01)الدشيرة انزكان كتصفي للشركة.)
ولقد مم اإليداع القانوني بتكحب)
الضبط باملحكتة االبحدائية بإنزكان)
ممت رقم) (2021 غشت) (13 ( بحاريخ)

1742/2021
202 P

 STE COMPTOIR
 COMMERCIAL

 D’IMMOBILIER ET
 DE CONSTRUCTION

 SARL AU
)الجتع العا3 اإلسثنائي) بتقح�سى)
 STE COMPTOIR لشركة)
 COMMERCIAL D’IMMOBILIER
 ET DE CONSTRUCTION SARL
أغسطس) (3 بحاريخ) املنعقد  (AU

.2021
ذات) املسؤولية  حمدودة  شركة 
 100.000 الشريك الوحيد رأستالها)

درهم
رقم) (2 بلوك) االجحتاعي:) حقرها 
حي الحرش قصبة الطاهر ايت) (189

حلول))قرر حا يلي)):
-))الحصفية املسبقة للشركة.

العزيز) عبد  افرا  السيد  تعيين  (-
كتصفي للشركة.

-)إلغاء)عقد الشركة.))
باملحكتة) وضع  القانوني  اإليداع 
 1750 رقم) ممت  بإنزكان  االبحدائية 

بحاريخ)2021/08/16   
203 P

 MAISON شركة
  SOULAYMANE 1

عتارة رقم E-56 الحي الصناعي 
ماسيال الدشيرة انزكان

مـــصفية 
بتقح�سى عقد عرفي حؤرخ باكادير)
املوافقة) مم  (، ((12/06/2021 بحاريخ))

على حا يلي)):

-)مصفية ووقف نشاط الشركة

حمسين) السيد  السيد  تعيين  (-

بوزيد حصفي قانوني للشركة

باملقر) الحصفية  حقر  ممديد  (-

الرئي�سي للشركة)

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

بحاريخ) انزكان  االبحدائية 

 16/06/2021)ممت رقم)1562.

204 P

ATLANTICA PARC
عقد تسيير حر ألصل مجاري

 االشخاص املعنويون(
عقد تسيير حر ألصل مجاري

 ATLANTICA (: الشركة) تستية 

. PARC

الشكل القانوني للشركة)):)شركة)

ذات حسؤولية حمدودة ذات الشريك)

الوحيد

 15.000.000 (: الشركة) رأستال 

درهم

طريق) (27 كلم) (: االجحتاعي) املقر 

الصويرة ايمي ودار لجتاعة القروية)

ماحري.

 6859 الحجاري) السجل  رقم 

باملحكتة الحجارية اكادير

حؤرخ) عرفي  عقد  بتقح�سى 

السيد)) اعطى  (18/06/2018 في)

الحاحل) (Abdelaaziz( HOUAYS

J رقم124492  الوطنية  للبطاقة 

  »ATLANTIC PARC« حسير للشركة)

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات)

بالسجل) ( املسجل) الوحيد  الشريك 

باملحكتة) (6859 رقم) الحجاري 

الحر) التسيير  حق  باكادير  الحجارية 

حقهى) عن  عبارة  الحجاري  لألصل 

 RESTAURANT BEACH (« باسم)

باكادير))) الكائن  (» (EXTENSION

ايمي ودار) الصويرة  طريق  ( (27 كلم)

للشركة)) ( ماحري) القروية  الجتاعة 

شركة ذات حسؤولية) (»EB FOOD«

)املسجلة بالسجل الحجاري حمدودة)

الحجارية) باملحكتة  (37649 رقم) (

 100.000 الشركة) راستال  باكادير 

السيد) طرف  حن  حسيرة  درهم 

للبطاقة) الحاحل  عزيز  الروي�سي 

والسيد) (J323147 رقم) الوطنية 

بوسكري عبد املالك الحاحل للبطاقة)

J350646(الوطنية رقم

م حدئ) سنوات  (5 ملدة)

في) ومنحهي  (01/06/2018 حن)

01/06/2023

205 P

STE PROBAT RENOV
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة

ذات شريك وحيد

رأستالها : 100.000 درهم

حقرها : حي بير انزران بلوك 12

شارع 12 رقم 7، مكيوين، أكادير

س.ت : 32499

بتقح�سى حشاورات الجتع العا3)

االسحثنائي املنعقد بحاريخ)2)أغسطس)

2021،)مقرر حا يلي):

والشريك) املسير  وفاة  إعالن 

الوحيد السيدة فاطتة وهابي ومنازل)

جتيع ورثتها حن حصتهم في الحصص)

سعاد) السيدة  لصالح  االجحتاعية 

العتالوي.

العتالوي) سعاد  السيد  تعيين 

 STE لشركة) جديدة  كتسيرة 

ذات) شركة  (PROBAT RENOV

حسؤولية حمدودة ذات شريك وحيد)

ملدة غير حمدودة.

الوحيد) بالحوقيع  الشركة  إلتزا3 

للتسيرة السيدة سعاد العتالوي.

األسا�سي) النظا3  ومنسيق  تعديل 

للشركة.

باملحكتة) مم  القانوني  اإليداع 

12)أغسطس) الحجارية بأكادير بحاريخ)

2021)ممت الرقم)106026.

206 P

Sté LOCALUB SARL AU
انشاء فروع مابعة للشركة

رقم الحقيد في السجل الحجاري / 

انزكان6671

الوحيد) الشريك  قرار  بتقح�سى 

 07/06/2021 املؤرخ بإنزكان بحاريخ)

فروع) انشاء) مقرر  و20/05/2021)

التستية) ممت  لشركة  مابعة 

بالعناوين) والكائنة  (LOCALUB

الحالية:)

•)جتاعة سيدي بورجا،)مازحورت)

اقليم مارودانت.

دوار الفيد جتاعة الفيد إقليم) (•

أوالد برحيل مارودانت.

•)دوار أوالد عالك جتاعة سيدي)

عبد هللا اوحو�سى املنابهة إقليم أوالد)

برحيل مارودانت.

احتر) جتاعة  البيض  دوار  (•

الكاللشة إقليم مارودانت.

واد) جتاعة  الس ت  طريق  (•

الصفاء)بيوكرى اشحوكة ايت باها.

•)طريق الوطني رقم1)طانطان في)

إقليم) الوطيا  العيون جتاعة  امجاه 

طانطان.

إقليم) آقا  القبابة جتاعة  دوار  (•

طاطا.

اشيبي) الحسن  السيد  تعين  مم 

كتسير الوحيد لهده الفروع.

بكحابة) القانوني  اإليداع  مم 

االبحدائية) املحكتة  لدى  الضبط 

ممت) (،17/08/2021 بإنزكان بحاريخ)
رقم)1754/2021.

احضاء

207 P

STE SAMIFISC

STE KMB DIGITAL
بحاريخ) عرفي  عقد  بتقح�سى 

27/07/2021،)مم إقرار حا يلي:

)تغيير االسم الحجاري للشركة):

»STE KMB DESIGN«(حن(•

»STE KMB DIGITAL«(الى((•

كرنة) بشرى  السيدة  تعيين  ( (-

كتسيرة للشركة.
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-))الحوقيع للسيدة بشرى كرنة.
مم) القانوني  اإليداع  (-
بحاريخ) ألكادير  الحجارية  باملحكتة 
16/08/2021)ممت رقم106052.      
208 P

 STE BLUE SHIPYARDS
اسحدراك خطا وقع في الجريدة 

الرستية عدد5678 
 MR. OTHMANE– حن) بدال  (•

MECHATTE
 M. BENZINE ب) يعوض  (-

SAMIRA
بكحابة) القانوني  اإليداع  ثم  وقد 
الضبط لدى هيئة املحكتة الحجارية)
105961)بحاريخ))) ( ( باكادير ممث))عدد)

06)غشت)2021   
209 P

 STE IT FRESH SARL AU
اسحدراك خطا وقع في الجريدة 

الرستية عدد5678 
•)بدال حن)

-)مفويت)1000)حصة احينوطراس)
موفيق للسيد احينوطراس الحسن

•)يعوض ب)
-)مفويت)1000)حصة احينوطراس)

الحسن للسيد احينوطراس موفيق
بالسجل) القانوني  اإليداع  مم 
بأكادير) الحجارية  باملحكتة  الحجاري 
رقم) ممت  (2021/08/06 بحاريخ)

105958
210 P

 STE REDMED MAROC
 BUSINESS

اسحدراك خطا وقع في الجريدة 
الرستية عدد5595 

•)بدال حن)
يسير الشركة وملدة غير حمدودة) (

السيد الياس أحزيل
-)يعوض ب)

يسير الشركة وملدة غير حمدودة) (
السيد ن يل لحرش.

لدى كحابة) ( القانوني) مم اإليداع 
بأكادير) الحجارية  باملحكتة  الضبط 
يو3)27/11/2019))ممت رقم:89069
211 P

MORROCO DIALYSIS شركة
عا3) جتع  حمضر  بتقح�سى 
 2021 اسحثنائي حؤرخ في فامت يونيو)

مم مقرير حا يلي):
إضافة األنشطة الحالية):

األجهزة) وموزيع  ومصدير  اسحيراد 
الطبية.

وموزيع) ومصدير  اسحيراد 
وحنحجات) الحجتيل  حسحمضرات 

النظافة الشخصية.
وموزيع) ومصدير  اسحيراد 
التشخي�سي) لالسحخدا3  الكواشف 

في املخحار.
اسحيراد ومصدير وموزيع املكتالت)

الغذائية.
تعديل موقيع الشركة):

 MOROCCO شركة) سحلتز3 
األعتال) بجتيع  (DIALYSIS SARL
املحعلقة بها حن خالل موقيع حشترك)
أقديم) والسيد  حمتد  بارك  للسيد 
بالعتليات) املحعلقة  باسحثناء) حنير 
فهي) االئحتانية،) واملؤسسة  البنكية 
حخولة بقبول موقيع حنفصل للسيد)

بارك حمتد أو السيد أقديم حنير.
وقد مم اإليداع القانوني باملحكتة)
13)أغسطس) الحجارية بأكادير بحاريخ)

2021)ممت رقم)106040.
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STE SOCOGRIM SARL AU
 RC N°727

بحاريخ) عرفي  عقد  بتقح�سى 
حمضر) وضع  مم  (02/08/2021
الخصائص) يمتل  العا3  الجتع 

الحالية):
في) الحجارة  (: النشاط) اضافة  (•

اآلالت الزراعية.
لدى) القانوني  اإليداع  مم  لقد 
يـو3) بالستارة  االبحدائية  املحكتة 
05/08/2021)ممت رقم163/2021.
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 CABINET D’ETUDES

 TECHNIQUE TIZNIT

 SARL(au(capital(de 100.000

DHS

 Siège(sociale : 3EME(ETAGE,

 N° 13 LOT(EL(OUAHDA(HAY

 ELYOUSSOUFIA– TIZNIT

زيادة بعض األنشطة املحعلقة 
بالشركة 

الجتعية) اجحتاع  على  بناءا 

للشركة) العادية  غير  العتوحية 

بحاريخ) واملنعقد  أعاله،) املذكورة 

   10 بحاريخ) واملسجل  (،06/07/2021

(،58921 عدد) ممت  (2021 ( يوليوز)

مقرر حا يلي:

*)مميين القانون األسا�سي للشركة)

املحعلقة) األنشطة  بعض  زيادة  حع 

إلى) بالشركة حجتوعة حن األنشطة 

الشركة:

-)حكحب املراقبة الفنية واملساعدة.

-)حكحب الدراسات الفنية.

-)ممقيق وبناء)املشاريع.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

بحاريخ) بحيزنيت  االبحدائية 

09/08/2021))ممت عدد)512.
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FIDICIAIRE BIOU COMPTA FISC

GAMZIL 

  تعــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
السجل الحجاري : 34262

العا3) الجتع  ملقحضيات  طبقا 

   GAMZIL شركة) االسحثنائي ألعضاء)

بحاريخ)03/02/2021))مقرر حا يلي:)

-)إضافة النشاط الثاني للشركة:)-)

نقل املسحخدحين لحساب الغير)).

اإليداع) مم  (: القانوني) اإليداع  (-

بانزكان) االبحدائية  املحكتة  لدى 

رقم) ممت  (15/04/2021 بحاريخ)

889/2021
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STE GALICIA TRANS SARL
RC: 21207

بحاريخ) العرفي  العقد  بتقح�سى 

بتوجبه) مم  والذي  (09/07/2021

 GALICIA« بشركة) تغييرات  إحداث 

حسؤولية) ذات  شركة  (»TRANS

حمدودة رأستالها)100.000)و حقرها)

حركز) الارشي�سي  حي  هو  االجحتاعي 

ايت عتيرة بيوكرى ايت عتيرة..

حيت امفق على حايالي):

مأجير) (: الحالي) النشاط  إضافة  (•

املعدات واآلالت املحمركة.

تسير الشركة حن طرف السيد) (•

هنا جتيل) والسيد  حنير  بن رحتون 

حع صالحيات الحوقيع بشكل حنفرد)

في جتيع العقود والحسابات البنكية)

للشركة.

باملحكتة)) القانوني  اإليداع  مم  (-

  13/08/2021 في) بانزكان  الحجارية 

ممت رقم)1725 .  
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 ECOLE PRIVEE ARIJ شركة

AL MAARIFA
العا3) الجتع  حمضر  بتقح�سى 

أغسطس) (5 في) املؤرخ  االسحثنائي 

2021،)قرر الجتع العا3 غير العادي)

 ECOLE PRIVEE ARIJ للشركة)

AL MAARIFA)شركة ذات املسؤولية)

املحدودة ذات الرأستال)1.000.000 

حركز) بيبي  سيدي  (: حقرها) درهم،)

سيدي بيبي شحوكة أيت باها.

حيث مقرر حا يلي):

املنهي):) النشاط  عناصر  مصحيت 

املعاش) بدل  الخاص  الحعليم 

املؤسسة،) رئيس  أو  الحقاعدي 

في املؤرخ  االسحثنائي  العا3   للجتع 

5)أغسطس)2021.

بتكحب) القانوني  اإليداع  مم 

بحاريخ) بإنزكان  االبحدائية   املحكتة 

12)أغسطس)2021)ممت رقم)1726.
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 YASMINE ENGINS شركة

  SRL
تغيير غرض الشركة 

على حمضر قرارات الشركاء) بناًء)

بحاريخ)11/02/2021،)مقرر حا يلي)))

تعديل) العاحة  الجتعية  قررت 

الغرض الرئي�سي للشركة على النمو)

الحالي)

*)النقل الوطني و الدولي للبضائع)

لصالح الغير))

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

يوحه) البيضاء) بالدار  الحجارية 

05/08/2021)ممت رقم)789 16  
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 SOCIETE AJDIRIF شركة

COMPANY
SARL AU

الوحيد) الشريك  قرار  بتقح�سى 

(،2021 يونيو) (23 بحاريخ) االسحثنائي 

مقرر حا يلي):

للشركة) االجحتاعي  املقر  ممويل 

إلى العنوان الحالي):)مجزئة النسيم رقم)

79)الطابق)1)كلتيم.
تعديل البند الثالث حن القانون)

ومتديد) بإضافة  وذلك  األسا�سي 

األنشطة الحجارية للشركة.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

يوليو) (15 بحاريخ) بكلتيم  االبحدائية 

2021)ممت رقم)2021/267.
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حكحب حسابات سروا ش.3.3
عتارة داحو شارع حمتد السادس ايت حلول

الفاكس):)05.28.24.22.65

الهامف):)05.28.24.72.46

MARBAS
SARL

بتقح�سى الجتع العا3 غير العادي)

لشركة) (،2021 يوليو) (15 في) املؤرخ 

MARBAS SARL)مقرر حا يلي):

حي) (: إلى) االجحتاعي  املقر  ممويل 
مكوين) (362 رقم) (E بلوك) الزيحون 

أكادير.

مميين القانون األسا�سي للشركة.
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
في البيضاء،) بالدار   الحجارية 
رقم) ممت  (2021 أغسطس) (16

.789924
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شركة نوفالوم ش.م.م ش.و
تعديل

في) املؤرخ  عرفي  عقد  بتقح�سى 
03/ 06/2021)مقرر حا يلي:)

ممويل املقر االجحتاعي للشركة) (-
إلى حمل سفلي باملنطقة)4)زنقة)541 

املسدورة إنزكان.
األسا�سي) القانون  مميين  (–

للشركة.
بكحابة) القانوني  اإليداع  مم 
الضبط باملحكتة االبحدائية بانزكان)

بحاريخ)13/08/2021
ممت رقم)1746.
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شركة – ج.ه  كرين –ش.م.م
الجتع) حمضر  بتقح�سى 
بحاريخ) املنعقد  االسحثنائي  العا3 
حساهتوا)) قرر  (25/05/2021

الشركة)))حا يلي):
إلى) االجحتاعي  ( املقر) ممويل 
حكرر-بلوك) (17 رقم) الحالي  العنوان 
3)-)زنقة)11)–)حي اسايس-)مكوين)–)

اكادير.
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
الحجارية باكادير بحاريخ)19/07/2021  

ممت رقم))102333.
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    AGA-TAMOUNTE  شـــركـــة
السـجــل الـحـجــاري رقـــم :  28463  - 

أكـــاديـــــر
أكادير) في  عرفي  عقد  بتقح�سى 
قررت) (،2021 حاي) (10 بحاريخ)
بتثابة) املنعقدة  العاحة  الجتعية 
للشركة) اإلشحثنائي  العا3  الجتع 
 »AGA -TAMOUNTE (« املستاة)
حمدودة،) حسؤولية  ذات  شركة 
الكائن) درهم،) (100.000 برأستال)
حقرها بأكادير،)الطابق)1،)رقم)287،))

شارع الحسن الثاني،)حا يلي):

ممويل املقر اإلجحتاعي للشركة) (-
رقم) كربيض،) عتارة  أكادير،) (: حن)
287،)الطابق)1،)شارع الحسن الثاني.
بلوك) أكادير،) (: إلى العنوان الحالي)
علي،) املعلم  شارع  (،314 رقم) ب،)

بنسركاو.
-)إضافة األنشطة الحالية للهدف)

اإلجحتاعي للشركة):
والحغدية) مجارة  بيع،) شراء،) (*

العاحة)؛
*)مقديم الخدحات والقيا3 بجتيع)

األشغال)؛
*)متوين ومزويد الفنادق واملطاعم)
البضائع) أنواع  ومجتيع ونقل جتيع 

والسلع)؛
في) العروض  وطلب  مقديم  (*
الوطنية) العتوحية،) املشاريع 

والدولية.)
األسا�سي) القانون  تعديل  (-

للشركة.
بكحابة) القانوني  اإليداع  مم 
الضبط باملحكتة الحجارية بأكادير،)
ممت عدد)) (،2021 غشت) (09 بحاريخ)

.105989
للخــــالصة والبيـــــان
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 OIL MILL
MEDITERRANEAN SARL

شركة حمدودة املسؤولية
رأستالها : 3.000.000 درهم

العا3) الجتع  بتقح�سى 
 12/07/2021 في) املؤرخ  االسحثنائي 

قررحساهتوا الشركة حا يلي):)
يونس) السيد  املسير  اسحقالة  (-

هكاك وابراء)ذححه.
-)تعين السيد حتزة هكاك كتسير))
وحده صالحية) إعطائه  حع  للشركة 

االحضاء)االداري والبنكي.
االسا�سي) القانون  تعديل  (-

للشركة.
بكحابة) القانوني  اإليداع  مم 
االبحدائية) املحكتة  لدى  الضبط 
)ممت) (09/08/2021 بحاريخ) ( بانزكان)

رقم)1718. 
للخالصة و الحذكير

قبال حسن
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UNIDRIP PROJECTS SARL
رأستالها 3.000.000 درهم

حقرها االجحتاعي : حكحب رقم 1 

الطابق الثاني 22 ب ماسيال الدشيرة 

انزكان. 

بحاريخ) عرفي  عقد  بتقح�سى 

02/07/2021)باكادير.)قرر حساهتو)

الشركة حا يلي:)

السابقين) املسيرين  اسحقالة  (-

السيد عبد هللا سالحه و السيد خالد)

اكر3 عبد الفحاح فارس.

سالحه) هللا  عبد  السيد  تعيين  (-

حمدودة) غير  ملدة  للشركة  كتسير 
االجحتاعي واالداري) حع حق االحضاء)

الوحيد),)واشتراكه في االحضاء)البنكي)

الفحاح) عبد  اكر3  خالد  السيد  حع 

فارس.

بكحابة) القانوني  االيداع  مم 

االبحدائية) املحكتة  لدى  الضبط 

ممت) (12/08/2021 بحاريخ) بانزكان 

رقم))2021/732.
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STE SAMIFISC

STE VASCO TOURS
بحاريخ) عرفي  عقد  بتقح�سى 

05/08/2021،)مم إقرار حا يلي:

-)اسحقالة السيد حسن زكري حن)

تسيير الشركة.

سعيد) الذهبي  السيد  تعيين  (-

حسيرا جديدا للشركة.

-)الحوقيع للسيد الذهبي سعيد.

باملحكتة) مم  القانوني  اإليداع 

بحاريخ) ألكادير  الحجارية 

16/08/2021)ممت رقم)106051.
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UNSTUDIO
SARL AU

بتقح�سى عقد عرفي حسجل بسال)

في)19)يوليو)2021)مم إنشاء)حؤسسة)

ذات حسؤولية حمدودة بالخصائص)

الحالية):
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UNSTUDIO SARL AU

 100.000 (: الشركة) رأستال 

درهم.

زنقة) (54 (: الشركة) عنوان 

مانسيفت شقة رقم)1)أكدال الرباط.

أعتال حخحلفة) (: هدف املؤسسة)

والبناء.

ياسين) احتد  السيد  املسير 

الشوباني.

الضريبة املهنية رقم)25708716.

 154189 رقم) الحجاري  السجل 

باملحكتة الحجارية الرباط.
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ديوان األسحاذ خليل ححمد

حوثق بوجدة

شارع حمتد الخاحس إقاحة الاركة

الطابق األول رقم)6

شركة فراح ايموبيلييغ
ش.ذ.3.3

رأستالها االجحتاعي : 12.000 درهم

حقرها االجحتاعي : 94، زنقة اوريكة

مجزئة املوقف طريق سيدي يميى

السجل الحجاري : 23883

مفويت حصص اجحتاعية
حن) حرر  موثيقي  عقد  بتقح�سى 

حوثق) ححمد  خليل  األسحاذ  طرف 

 2021 يوليو) فامت  بحاريخ  بوجدة 

حسجل بحاريخ)16)يوليو)2021،)سجل)

السيد) فوت  (،18719 رقم) اإليداع 

الحصص) حجتوع  الطيبي  العربي 

االجحتاعية قدرها)120)حصة،)وكذا)

التي) الشركة  في  الجاري  الحساب 

ايتوبيلييغ«) »فراح  املستاة) يتحلكها 

ش.ذ.3.3 لفائدة السيد عبد الرحيم)

بدي والسيد عبد الرحتان الناصري.

الحصص) أصبمت  وبذلك 

االجحتاعية على الشكل الحالي):

 60 بدي) الرحيم  عبد  السيد 

حصة اجحتاعية.

السيد عبد الرحتان الناصري)60 

حصة اجحتاعية.

املجتوع):)120)حصة اجحتاعية.

العا3) الجتع  حمضر  بتقح�سى 
االسحثنائي لشركة)»فراح ايتوبيلييغ«)
 2021 يوليو) فامت  بحاريخ  ش.ذ.3.3 
يوليو) (12 بحاريخ) بوجدة  حسجل 
(،18720 رقم) اإليداع  سجل  (2021

األحر باسحخالص)16848.
مفويت) على  املصادقة  متت 
الذكر) اآلنفة  االجحتاعية  الحصص 
والحساب) اجحتاعية  حصة  (120
العربي) السيد  طرف  حن  الجاري 
الرحيم) عبد  السيد  لفائدة  الطيبي 
بدي والسيد عبد الرحتان الناصري.
تغيير الشكل القانوني للشركة حن)
شركة ذات حسؤولية حمدودة حسير)
ذات) شركة  إلى  ش.ذ.3.3.و  وحيد 

حسؤولية حمدودة ش.ذ.3.3.
للشركة) االجحتاعي  املقر  انحقال 
الثناء) حي األندلس زنقة  (5 حن رقم)
مجزئة) أوريكة  زنقة  (94 إلى) وجدة 

املوقف طريق سيدي يميى.
الطيبي) العربي  السيد  اسحقالة 
حن حها3 التسيير وتعيين السيد عبد)
الرحتان) عبد  والسيد  بدي  الرحيم 
الناصري كتسيرين جديدين للشركة)

باإلحضاء)الحكافئي والغير حنفصل.
الفصل) تعديل  مم  ذلك  إثر  على 
األسا�سي) القانون  حن  و13) و8) (7

للشركة.
مم اإليداع القانوني بكحابة ضبط)
بحاريخ بوجدة  الحجارية   املحكتة 
6)أغسطس)2021)ممت رقم)2862.

نسخة قصد النشر والبيان
األسحاذ خليل ححمد
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COOPER MANAGEMENT
SLIMANI SADOUK

LAMAGLO شركة
ش.ذ.3.3

املقر االجحتاعي : طريق حشرع 
بلقصيري - سوق أربعاء الغرب

العا3) الجتع  حمضر  بتقح�سى 
 LAMAGLO لشريك) االسحثنائي 
أربعاء) بسوق  املنعقد  ش.ذ.3.3،)
(،2021 أغسطس) (3 بحاريخ) الغرب،)

مقرر حا يلي):

تعيين حسيرين للشركة:

الحاحلة) ملياء،) الحجوي  السيدة 

رقم) الوطنية  الحعريف  لبطاقة 

.A338536

و

الحاحل) السيد الحجوي بوشحة،)

رقم) الوطنية  الحعريف  لبطاقة 

.A211795

نشاط) حذف  العا3  الجتع  قرر 

بالضريبة) املسجل  الطوب  صنع 

الكائنة) (21916004 رقم) املهنية 

حشرع) طريق  الغرب،) أربعاء) بسوق 

بلقصيري.

حن) و16) (2 الفصلين) تعديل 

النظا3 األسا�سي.

مميين النظا3 األسا�سي للشركة.

لهذا) القانوني  اإليداع  مم  وقد 
بسوق) االبحدائية  باملحكتة  املحضر 

أغسطس) (11 بحاريخ) الغرب،) أربعاء)

بتلف) (433/21 رقم) ممت  (،2021

السجل الحجاري رقم)24489.
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COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

JG SERVICES شركة
ش.ذ.3.3 ذات الشريك الوحيد

املقر االجحتاعي : بلوك س، رقم 28

حكحب رقم 2، املغرب العربي

القنيطرة

القرار) حمضر  بتقح�سى 

لشركة) الوحيد  للشريك  االسحثنائي 

ذات) ش.ذ.3.3  (،JG SERVICES

الشريك الوحيد،)املنعقد بالقنيطرة،)

مقرر (،2021 أغسطس) (2  بحاريخ)

حا يلي):

 JG لشركة) حسبقة  مصفية 

ش.ذ.3.3 ذات الشريك) (،SERVICES

الوحيد.

السيد) الشرك  حسير  ذحة  إبراء)

بلغوش عصا3.

تستية حصفي للشركة في شخص)

السيد بلغوش عصا3.

رقم) بلوك س،) (: عنوان الحصفية)
العربي،) املغرب  (،2 حكحب رقم) (،28

القنيطرة.
لهذا) القانوني  اإليداع  مم  وقد 
االبحدائية) باملحكتة  املحضر 
أغسطس) (11 بحاريخ) بالقنيطرة،)
 2021/4207 رقم) ممت  (،2021

بتلف السجل الحجاري رقم)52167.
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KARAVELI
SARL AU

بتقح�سى جتع عا3 اسحثنائي حرر)
قرر) (2021 يوليو) (19 في الرباط يو3)
 KARAVELI(الشريك الوحيد للشركة

SARL AU)حا يلي):
ممويل املقر االجحتاعي):)12)حكرر)
زنقة لبان شقة رقم)3)املحيط الرباط)
إلى سكحور)17)ك رقم)10)زنقة بورنيا)
اليسار) على  الثاني  املكحب  (1 رقم)

الطابق األول حي الرياض الرباط.
القانون) حن  (4 املادة) تعديل 

األسا�سي للشركة.
بكحابة) القانوني  اإليداع  مم 
الحجارية) باملحكتة  الضبط 
بحاريخ (116914 رقم) ممت   بالرباط 

19)أغسطس)2021.
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AHM(Insights(SARL
Cabinet(d’Audit(et(de(Conseil

 55Im.(Chakir,(Av(Mohamed(V,(3ème(étage,
Bureau(n°6(Témara

Fixe(/(Fax(:(05.37.41.33.13
ahm@ahm-insights.ma

MARCHICA MED AFRICA
S.A

شركة املساهتة بتجلس اإلدارة
رأستال الشركة : 1.000.000 درهم

 CFC : عنوان حقرها االجحتاعي
 Tower(Lot 57, Avenue(Main

 Street, Casa(Anfa, Hay(Hassani,
CASABLANCA

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 
513071

مأسيس شركة املساهتة بتجلس 
إدارة
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في) حؤرخ  عرفي  عقد  بتقح�سى 
القانون) إعداد  مم  (2021 يونيو) (11

بتجلس) املساهتة  لشركة  األسا�سي 

إدارة باملتيزات الحالية):

شركة املساهتة) (: شكل الشركة)

بتجلس إدارة.

 MARCHICA (: الشركة) تستية 

.MED AFRICA SA

غرض الشركة بإيجاز):

املساعدة في إدارة حشاريع إعادة)

الحأهيل البيئي خاصة):

واملجاالت) املناطق  ومطهير  منقية 

املائية)؛

الفضاءات) ومثتين  مأهيل  إعادة 

الطبيعية الرطبة)؛

مأهيل املناظر الطبيعية)؛

إنجاز) في  الشركاء) حساعدة 

الدراسات الحقنية واملالية وحواكبتها)

للحصول على الحتويالت الالزحة.

عنوان املقر االجحتاعي):

 CFV(TOWER(LOT(57,(Avenue

 Main( Street,( Casa( Anfa,( Hay

Hassani,(CASABLANCA

(: الشركة) رأستال  حبلغ 

حن) حكون  درهم،) (1.000.000

درهم) (100 بقيتة) سهم  (10.000

ودفعها) فيها  االكححاب  مم  للسهم 

بالكاحل نقدا حن قبل املساهتين على)

النمو الحالي):

شركة حارشيكاحيد يتثلها السيد)

املدير) الرئيس  بصفحه  زرو  سعيد 

 999.400 9.994)سهم بتبلغ) (: العا3)

درهم.

الدولي) للحعاون  املغربية  الوكالة 

السيد حمتد حثقال بصفحه) يتثلها 

سهم واحد بتبلغ) (: سفير حدير عا3)

100)درهم.

واحد) سهم  (: زرو) سعيد  السيد 

بتبلغ)100)درهم.

السيد ناصر بوريطة):)سهم واحد)

بتبلغ)100)درهم.

(: الصتار) الرحتان  عبد  السيد 

سهم واحد بتبلغ)100)درهم.

السيد حمتد احباركي):)سهم واحد)

بتبلغ)100)درهم.

سهم) (: السيد عبد السال3 بنعبو)

واحد بتبلغ)100)درهم.

:)حجلس إدارة حكون حن) التسيير)

7)أعضاء)يترأسهم السيد سعيد زرو)

بصفة الرئيس املدير العا3 للشركة.

شركة حارشيكا حيد يتثلها السيد)

املدير) الرئيس  بصفحه  زرو  سعيد 

العا3.

الدولي) للحعاون  املغربية  الوكالة 

السيد حمتد حثقال بصفحه) يتثلها 

سفير حدير عا3.

السيد سعيد زرو.

السيد ناصر بوريطة.

السيد عبد الرحتان الصتار.

السيد حمتد احباركي.

السيد عبد السال3 بنعبو.

:)حكحب الفيزازي) املدقق القانوني)

وشركاؤه يتثله السيد خالد الفيزازي)

بصفحه شريك حسير.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

السنة االجحتاعية):)حن فامت يناير)

إلى)31)ديستار.

األسا�سي) النظا3  حقحضيات 

وموزيع) االححياطي  بحكوين  املحعلقة 

األرباح):

قانون) عليها  ينص  ملا  حتاثلة 

مم) كتا  (95-17 املساهتة) الشركات 

تعديله ومحتيته.

بقبول) ححعلقة  حقحضيات 

مفويت) لهم  املخول  األشخاص 

االسهم.

تعحار جتيع عتليات نقل األسهم)

حن قبل املساهم االعحباري إلى شركة)

حن) (%50 يتحلك فيها حا ال يقل عن)

األسهم وحقوق الحصويت حرة.)تعحار)

الحمويالت) أو  األسهم  نقل  عتليات 

لصالح الشخص املعين كإداري حرة)

واحد) 1)  أقصاه سهم  بمد  أيضا،)

ضروري ملتارسة وظيفحه كإداري.

نقل) عتليات  إجراء) اليتكن 

بعد) إال  الحرة  ملك  بخالف  األسهم 

حوافقة املساهتين باإلجتاع.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
رقم) البيضاء،) بالدار  الحجارية 

السجل الحجاري):)513071.
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ORBIS OLIVE OIL شركة
شركة حجهولة االسم

مأسيس
في) حسجل  عرفي  عقد  بتقح�سى 

قد) (2021 يوليو) (12 بحاريخ) الرباط 

االسم) حجهولة  شركة  مأسيس  مم 

باملتيزات الحالية):

ORBIS OLIVE OIL(:(التستية

الهدف االجحتاعي):)إنحاج وتسويق)
زيت الزيحون.

سحق وحعالجة زيت الزيحون.

ممويل جتيع املنحوجات الزراعية.

إنحاج حخحلف حنحوجات الزيحون.

عليها) املحصل  املنحوجات  بيع 

داخل املغرب وخارجه.

االسحيراد والحصدير.

وبشكل عا3،)جتيع العتليات التي)

تساهم في ممقيق هذا الهدف.
في) حدد  (: الشركة) رأستال 

2.000.000)درهم حوزعة إلى)20.000 

درهم،) (100 واحد) كل  قيتة  سهم 

قد مم الحمرير الربع حن قيتتها عند)

االشتراك.

حن) ابحداء) سنة  (99 (: املدة)

الحأسيس النهائي أي حن ماريخ وضع)

السجل الحجاري.

يناير) فامت  حن  (: املالية) السنة 

ديستار حن كل سنة حا عدا) (31 إلى)

ماريخ) حن  م حدئ  األولى  السنة 

التسجيل.
املقر االجحتاعي):)24،)زنقة حمتد)

الغازي،)سوي�سي،)الرباط.
باملحكتة) الحجاري  السجل  رقم 

الحجارية للرباط):)154183.
حقحطف حن أجل اإلشهار
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حانجتنت كونسيلحين اند أكاونت ش 3 3

شركة موبسيط انطيرفود
ش 3 3 3 و

رأستالها : 100.000 درهم

املقر االجحتاعي :طابق أر�سي

حي شتاعو، رقم 470، سال

يو3) خاص  امفاق  عقد  بتوجب 

قرر املساهم الوحيد) (2021 يوليو) (5

انطيرفود«) »حوبسيط  لشركة)

ش.3.3.3.و.

لشركة) العرف  العقد  تسجيل 

ممتل) املسؤولية  حمدودة 

الخصائص الحالية):

حوبسيط) شركة  (: التستية)

انطيرفود ش.3.3.3.و.

الرأستال):)10.000)درهم.

النشاط االجحتاعي):)نيكس عاليم)

مجارة بيع شراء)موزيع ايراد واسحيراد)

حواد الزراعة الغدائية.

:)طابق أر�سي حي) املقر االجحتاعي)

شتاعو رقم)470)سال.

السيدة) تعيين  مم  (: التسيير)

حوبسيط فحيت حسيرة للشركة.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 2021 يوليو) (5 االبحدائية بسال يو3)

ممت رقم التسجيل)781.
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SOCOGESTION SARL

 ETUDES - COMPTABILITE - FISCALITE -

CONSEILS

حكحب الدارسات،)والحسابات واالستشارة
1،)زنقة أفغانسحان رقم)4)حي املحيط الرباط

شركة كاما اكسبرونس كار
GAMA EXPERONCE CAR

SARL AU

بحاريخ عرفي  عقد   بتقح�سى 

مم مأسيس) بالرباط،) (2021 يوليو) (7

 GAMA شركة كاحا اكسارونس كار)

(،EXPERONCE CAR SARL AU

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

وخصائصها كالحالي):

اكسارونس) كاحا  (: الشركة) اسم 

 GAMA EXPERONCE CAR كار)

.SARL AU
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حضتون الشركة):)كراء)السيارات)
بدون سائق.

56،)الطابق األول،) (: حقر الشركة)
رقم)2،)حي جديد،)القاحرة الشتالية،)

ح.ي.3 الرباط.
رأستال الشركة):)100.000)درهم)
حقستة إلى)1000)حصة بقيتة)100 
كلها بموزة السيدة ايت علي) درهم،)

يسرى.
تسيير الشركة):)مم تعيين السيدة)
وحيدة) كتسيرة  يسرى  علي  ايت 

للشركة.
أرباح الشركة):)بعد خصم)5%)حن)
األرباح يودع الباقي في مصرف الشريك)

الوحيد.
التسجيل) مم  (: الحجاري) السجل 
بحاريخ) (154169 الحجاري ممت رقم)
الحجارية) باملحكتة  أغسطس  (17

بالرباط.
للبيان واالستشارة
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STE ADRARBANI IMPORT
SARL AU

RC : 37731
مأسيس شركة

أغسطس) (6 بحاريخ) بالعيون  مم 
شركة ذات املسؤولية) إنشاء) (2021
املحدودة بشريك وحيد بالخصائص)

الحالية):
 ADRARBANI (: التستية)

.IMPORT
أنواع) جتيع  اسحيراد  (: النشاط)

األلعاب،)بيع وشراء)اللعب.
حدينة) مجزئة  (: االجحتاعي) املقر 

الوفاق بلوك)G)الرقم)546)العيون.
حن ماريخ) سنة ابحداء) (99 (: املدة)

الحأسيس.
درهم) (100.000 (: املال) رأس 
حوزعة) حصة  (1.000 على) حقستة 

كالحالي):
السيد رشيد حزيك):)1000)حصة.
مم تعيين السيد رشيد) (: التسيير)
حزيك كتسير وحيد للشركة ملدة غير)

حمدودة.)

اإليداع) مم  (: القانوني) اإليداع 

بحاريخ) بالعيون  االبحدائية  باملحكتة 

رقم) ممت  (2021 أغسطس) (6

.2021/2667
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 SOCIETE ZAPATOS

MEDICAL
SARL AU

تغيير بشركة
بحاريخ) عرفي  عقد  بتوجب 

إحداث) مم  (2021 أغسطس) (16

الحغييرات الحالية بالشركة):

تغيير املقر االجحتاعي للشركة إلى)
 23 رقم) (32 مجزئة) الحالي  العنوان 

العيون.

إضافة حواد جديدة إلى املوضوع)

االجحتاعي للشركة.

التسيير):)السيد عالي حرزوق.

باملحكتة) مم  القانوني  اإليداع 

أغسطس) (18 بالعيون) االبحدائية 

2021)ممت رقم)2021/2737.
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SOCOGESTION SARL

 ETUDES - COMPTABILITE - FISCALITE -

CONSEILS

حكحب الدارسات،)والحسابات واالستشارة

1،)زنقة أفغانسحان رقم)4)حي املحيط الرباط

شركة أوناسا لوكسوري كار
ONASA LUXURY CAR SARL

بحاريخ عرفي  عقد   بتقح�سى 

23)يونيو)2021)بالرباط،)مم مأسيس)

 ONASA(شركة أوناسا لوكسوري كار

LUXURY CAR SARL، شركة ذات)

وخصائصها) املحدودة  املسؤولية 

كالحالي):

أوناسا لوكسوري) (: اسم الشركة)

.ONASA LUXURY CAR SARL(كار

حضتون الشركة):)كراء)السيارات)

بدون سائق.

6)شقة رقم) عتارة) (: حقر الشركة)
زنقة الرايس حارسيل العكاري،) (،16

الرباط.

رأستال الشركة):)100.000)درهم)
حقستة إلى)1000)حصة بقيتة)100 
السيد) بموزة  وكلها  للحصة  درهم 

الزاهي عبد القادر.
مم تعيين السيد) (: تسيير الشركة)
املغناوي حتزة كتسير وحيد للشركة.
أرباح الشركة):)بعد خصم)5%)حن)
األرباح يودع الباقي في مصرف الشريك)

الوحيد.
التسجيل) مم  (: الحجاري) السجل 
بحاريخ) (154195 الحجاري ممت رقم)
باملحكتة) (2021 أغسطس) (18

الحجارية بالرباط.
للبيان واالستشارة
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حكحب حمتد بوزبع
متارة

PAPETERIE AL AYAM
س.ت الرباط : 53091

فحت حلحقة
بتقح�سى عقد عرفي حرر بالرباط)
2021،)قرر شركاء)شركة) 24)حاي) في)
ش.ذ.3.3،) (PAPETERIE AL AYAM
حقرها) درهم،) (100.000 رأستالها)
املوحن، عبد  شارع  (،39  بالرباط،)

حا يلي):
بالرباط،) جديدة  حلحقة  فحت 
علي،) سيدي  أكلتان  زنقة  أكدال،)

رقم)38.
كحابة) لدى  القانوني  اإليداع  مم 
الضبط باملحكتة الحجارية بالرباط،)
بحاريخ)17)أغسطس)2021)ممت رقم)

.116887
حن أجل االسحخالص والبيان
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S.3C INGENIERIE
SARLAU

رأستالها : 100.000 درهم
االسحثنائي) العا3  الجتع  إن 
شركة) (S.3C INGENIERIE ( لشركة)
ذات حسؤولية حمدودة ذات شريك)
درهم) (100.000 رأستالها) وحيد،)
2021)قرر) 2)أغسطس) واملنعقد يو3)

حا يلي):

حن) (: االجحتاعي) حقرها  ممويل 

وشارع األول  الحسن  شارع   زاوية 

عبد الكريم الخطابي إقاحة النصر)2 

مجزئة) (88 متارة إلى) (4 4)شقة) عتارة)

الخير شقة)4)حرس الخير متارة.

مم اإليداع القانوني لدى املحكتة)

أغسطس) (12 بالرباط يو3) الحجارية 

2021)ممت رقم)116821.
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TRANSPORT MARKET شركة

ش.3.3 بشريك وحيد

حركز قاسيطة تسافت، الدريوش

مأسيس شركة
بالناضور) عرفي  عقد  بتقح�سى 

وضع) مم  (2021 يونيو) (15 بحاريخ)

حمدودة) لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية):

 TRANSPORT شركة) (: التستية)

MARKET)ش.3.3 بشريك وحيد.

الغرض االجحتاعي):)نقل البضائع)

نقل) (- ودولي) وطني  الغير  لحساب 

البضائع غير املسحوبة.

العتليات) جتيع  عاحة  وبصفة 

الحجارية والعقارية التي مرمبط بصفة)

حباشرة بهدف الشركة.

قاسيطة) حركز  (: االجحتاعي) املقر 

تسافت،)الدريوش.

رأستال الشركة):)100.000)درهم)

حقسم إلى)1000)حصة حن فئة)100 

درهم.

:)تسير الشركة حن طرف) التسيير)

السيد حمتد الوراكي.

الشريك):)

حمتد الوراكي):)1000)حصة.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

بحاريخ بالدريوش   االبحدائية 

21)أغسطس)2021)ممت رقم)105.
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 TRANS BMRIF شركة

SERVICE
ش.3.3

دوار افرني جتاعة افرني

 الدريوش

مأسيس شركة
بالناضور) عرفي  عقد  بتقح�سى 

وضع) مم  (2021 يوليو) (6 بحاريخ)

حمدودة) لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية):

 TRANS BMRIF(التستية):)شركة

SERVICE)ش.3.3.

الغرض االجحتاعي):)نقل البضائع)

الدولي لحساب الغير.

العتليات) جتيع  عاحة  وبصفة 

الحجارية والعقارية التي مرمبط بصفة)

حباشرة بهدف الشركة.

افرني) دوار  (: االجحتاعي) املقر 

جتاعة افرني،)الدريوش.

رأستال الشركة):)100.000)درهم)

حقسم إلى)1000)حصة حن فئة)100 

درهم.

:)تسير الشركة حن طرف) التسيير)

والسيد) حمتد  بلخريف  السيد 

البلخريفي إبراهيم.

الشريك):)

البلخريفي إبراهيم)):)500)حصة.

بلخريف حمتد):)500)حصة.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

بحاريخ بالدريوش   االبحدائية 

2)أغسطس)2021)ممت رقم)107.

242 P

LA CARACOLA شركة
ش.3.3

رقم 82 شارع الجنرال احزيان

شقة رقم 2 الناضور

مأسيس شركة
بالناضور) عرفي  عقد  بتقح�سى 

وضع) مم  (2021 يوليو) (6 بحاريخ)

حمدودة) لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية):

 LA CARACOLA(التستية):)شركة

ش.3.3.

الغرض االجحتاعي):)حقهى.

العتليات) جتيع  عاحة  وبصفة 

الحجارية والعقارية التي مرمبط بصفة)

حباشرة بهدف الشركة.
شارع) (82 رقم) (: االجحتاعي) املقر 

الجنرال احزيان شقة رقم)2)الناضور.
رأستال الشركة):)100.000)درهم)

حقسم إلى)1000)حصة حن فئة)100 

درهم.

:)تسير الشركة حن طرف) التسيير)

السيد اجواو علي.

الشريك):)

اجواو علي):)500)حصة.

اجواو سليتان)):)500)حصة.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

بحاريخ بالناضور   االبحدائية 

9)أغسطس)2021)ممت رقم)3665.
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 BENDENOUN شركة

NEGOCE
ش.3.3

مجزئة املدينة الجديدة رقم 238

الدريوش

بتقح�سى حمضر الجتعية العاحة)

 2021 حاي) (17 بحاريخ) االسحثنائية 

 BENDENOUN(صادق شركاء)شركة

مفويت) قرار  ش.3.3 على  (NEGOCE

ياسين) اكرور  للسيد  حصة  (500

الياس) اكرور  للسيد  حصة  و500)

حقستا الشركة  رأستال   ليصبت 

كتا يلي):

اكرور ياسين)500)حصة.

اكرور الياس)500)حصة.

قرار) على  الشركاء) صادق  كتا 

واليد) احتد  اكرور  السيد  اسحقالة 

الشركة) تسيير  حن  حمتد  اكرور 

ياسين واكرور) السيد اكرور  وتعيين 

الياس كتسيرين للشركة.
القانون) مميين  قرروا  كتا 

األسا�سي للشركة.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

بحاريخ بالدريوش   االبحدائية 

2)أغسطس)2021)ممت رقم)106.
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TAHA HUSSEIN شركة
ش.3.3

املحل الحجاري شارع حمتد السادس
حي جعدار، زغنغان، الناضور

الجتعية) حمضر  بتقح�سى 

حاي) (27 بحاريخ) االسحثنائية  العاحة 

 TAHA شركة) شركاء) صادق  (2021

ش.3.3 على قرار مفويت) (HUSSEIN

الياس) حجلة  للسيد  حصة  (500

حقستا الشركة  رأستال   ليصبت 

كتا يلي):

حجلة الياس)1000)حصة.

قرار) على  الشركاء) صادق  كتا 

اسحقالة السيد الطاهري يوسف حن)

تسيير الشركة وتعيين السيد حجلة)

الياس كتسير وحيد للشركة.

قرار) على  الشركاء) صادق  كتا 

مميين القانون األسا�سي للشركة.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

11)يونيو) االبحدائية بالناضور بحاريخ)

2021)ممت رقم)1248.

245 P

ALTO MARE شركة
ش.3.3

حيناء بني انصار، الناضور

الجتعية) حمضر  بتقح�سى 

يوليو) (6 بحاريخ) االسحثنائية  العاحة 

 ATLO شركة) شركاء) صادق  (2021

 600 مفويت) على  ش.3.3  (MARE

حصة للسيد حشوش حمتد ليصبت)
رأستال الشركة حقستا كتا يلي):

حشوش حمتد)1000)حصة.
القانون) مميين  قرروا  كتا 

األسا�سي للشركة.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

بحاريخ بالناضور   االبحدائية 

12)أغسطس)2021)ممت رقم)3692.
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MONDE CHANGE شركة
ش.3.3

شارع الحسن الثاني رقم 295

الدريوش

بتقح�سى حمضر الجتعية العاحة)

 2021 يوليو) (6 بحاريخ) االسحثنائية 

 MONDE شركة) شركاء) صادق 

حن) الرفع  على  ش.3.3  (CHANGE

إلى) (500.000 حن) الشركة  رأستال 

2.000.000)ليصبت رأستال الشركة)

حقستا كتا يلي):

اعراب علي)8000)حصة.

اعراب عبد هللا)5000)حصة.

اعراب اساحة)2000)حصة.

اعراب حمتد)5000)حصة.

القانون) مميين  قرروا  كتا 

األسا�سي للشركة.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

14)يوليو) االبحدائية بالناضور بحاريخ)

2021)ممت رقم)2387.

247 P

DILIGOR

NADILI
مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة
بتقح�سى عقد عرفي حؤرخ في سال)

قد مم وضع القانون األسا�سي لشركة)

ممتل الخصائص الحالية):

.NADILI(:(التستية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.

حطعم) ( (: االجحتاعي) الهدف 

وحجزرة بالجتلة.

املشاركة املباشرة وغير املباشرة في)

جتيع العتليات املالية واملنقولة وفي)

جتيع املنشآت الحجارية والصناعية.

درهم) (100.000 (: املال) رأس 

فئة) حن  حصة  (1000 إلى) حقستة 

100)درهم للحصة.

حن ماريخ) سنة ابحداء) (99 (: املدة)

التسجيل في السجل الحجاري.



17695 الجريدة الرسميةعدد)5679 - 23)حمر3)1443  فامت س حتار)2021) 

حن فامت يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديستار حن كل سنة حا عدا السنة)

األولى م حدئ حن ماريخ التسجيل.

حوالي) شارع  (: االجحتاعي) املقر 
رشيد ححجر س2)سال الجديدة سال.

التسيير):)السيد عتاري إلياس.
الحجاري) بالسجل  الحقييد  رقم 

.34093

248 P

BCP TECHNOLOGIES
شركة حجهولة االسم ذات حجلس 

إدارة
رأستالها : 300.000 درهم

حقرها االجحتاعي : الدار البيضاء

101 شارع حمتد الزرقطوني

السجل الحجاري الدار البيضاء
رقم 441295

إن املجلس اإلداري املنعقد بحاريخ)

القرارات) امخذ  (2021 أبريل) (30

الحالية):

فصل حها3 رئيس حجلس اإلدارة)

واإلدارة العاحة للشركة،)وبه يمحفظ)

بتنصب) حنير  كريم  حمتد  السيد 
رئيس حجلس اإلدارة للشركة.

كتدير) قا�سي  طارق  السيد  عين 

الحوقيع) كيفية  وحدد  للشركة  عا3 

االجحتاعي.

مم اإليداع القانوني لدى املحكتة)

بحاريخ البيضاء،) بالدار   الحجارية 

19)يوليو)2021)ممت رقم)787561.
حقحطف حن أجل اإلشهار

249 P

GREEN VIEW VILLA’S
S.A.R.L AU

كرين فيو فيالز ش.3.3 ذات ش.و

مأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

طرف) حن  حمرر  عقد  بتقح�سى 

حوثقة) العوفي،) صونية  األسحاذة 

مم) (19/07/2021 بحاريخ) بالرباط 
مأسيس شركة ذات السجل الحجاري)

رقم)154105/)الرباط.

 GREEN VIEW (: التستية)

VILLA’S S.A.R.L AU

ذات) ش.3.3  فيالز  فيو  كرين 

ش.و.

حكرر) (8 الرباط) (: املقر االجحتاعي)

ساحة العلويين شقة)19.

الهدف):)الغرض حن الشركة هو):

ومأجير) والبناء) العقاري  االنعاش 

املباني.)

املشاركة املباشرة أو غير املباشرة)

للشركة في جتيع املعاحالت الحجارية)

التي قد محعلق بأحد األشياء)املذكورة)

املساهتة) طريق  عن  أو   أعاله 

أو االكححاب أو شراء)األسهم أو حقوق)

املشروع) أو  االندحاج  أو  الشركة 

املشترك أو غيرها.)

العتليات) جتيع  عا3،) وبشكل 

الصناعية أو  املالية  أو   الحجارية 

حرمبطة) العقارية  أو  املنقولة  أو  (

بشكل حباشر أو غير حباشر بالنشاط)

املذكور أو حن املححتل أن تعزز مطوير)

الشركة.)

املدة):)99)سنة.

رأس املال):)حدد رأستال الشركة)

إلى) حقستة  درهم  (9.345.000 في)

9345)حصة إجحتاعية بقيتة)1.000 

درهم للواحدة كالحالي):

للسيدة) إجحتاعية  حصة  (9345

لبطاقة) الحاحلة  جسوس  خديجة 

.A4912(الحعريف الوطنية رقم

التسيير):)عين كتسير))للشركة):

الحاحلة) بنعترو  زينب  السيدة 

رقم) الوطنية  الحعريف  لبطاقة 

.A630671

الحاحل) الهاللي  عتاد  السيد 

رقم) الوطنية  الحعريف  لبطاقة 

.A264190

السنة اإلجحتاعية):)حن فامت يناير)

إلى)31)ديستار.
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صوفاديكو3

حكحب الحسابات والجبايات

واستشارة املقاوالت

رشيد الرياحي

عضو في الفيدرالية املغربية للتهنيين في)

الحسابات

I.F.A(وعضو الجتعية الدولية للجبايات

25)زنقة أبي شعيب الدكالي حي الليتون الرباط

الهامف):)05.37.70.15.60/05.37.73.79.76

الفاكس):)05.37.72.81.44

شركة ريما ساف

شركة ذات حسؤولية حمدودة

يقدر رأستالها ب 10.000 درهم

العنوان : 6 زنقة ضاية عوة

الطابق 4 رقم 16 الرباط

إنهاء مصفية
بتقح�سى عقد عرفي حؤرخ بحاريخ)

امفق) بالرباط  (2019 ديستار) (20

ساف«) »ريتا  لشركة) العا3  الجتع 

شركة ذات حسؤولية حمدودة،)يقدر)

ويوجد) درهم  (10.000 ب) رأستالها 

(: الحالي) بالعنوان  االجحتاعي  حقرها 

 16 4)رقم) 6)زنقة ضاية عوة الطابق)

الرباط على حا يلي):

حصادقة مقرير املصفي):

متت املصادقة على مقرير املصفي)

»ريتا ساف«) الذي يوضح أن شركة)

مجاه) قانونية  حالية  وضعية  في 

مجاه) دين  أي  لها  وليس  اآلخرين 

حتوليها والخواص.

صالحية املصفي

قرر الجتع العا3 إعطاء)الصالحية)

الكاحلة للسيد البدري سعيد بصفحه)

املصفي لشركة)»ريتا ساف«.

إغالق الحصفية

قرر الجتع العا3 اإلغالق النهائي)

لشركة)»ريتا ساف«.

بكحابة) القانوني  اإليداع  مم 

الضبط باملحكتة االبحدائية بالرباط)

بحاريخ)18)أغسطس)2021)ممت رقم)

.116904

251 P

ECO-VERT
بحاريخ الجتع  ملحضر   وفقا 
2021)واملسجل بالقنيطرة) 12)يوليو)

مقرر باإلجتاع):
إلى) االجحتاعي  املقر  ممويل 
شارع) (،148 حن) (: اآلتي) العنوان 
حوالي عبد هللا،)سكن الفحت،)الطابق)
إلى) القنيطرة.) (1 رقم) حكحب  األول،)
فامو3-) -احباس  ( أحتد شوقي) شارع 
 6 رقم) حاري،ن شقة  روزاريو  إقاحة 

القنيطرة.
تعيين السيد أحوزي حمتد حدير)

حع السيد حمتد اليزيدي.
الشركة) ملتز3  (: الحوقيع) تعديل 
العتليات) لجتيع  صحيت  بشكل 
بالحوقيع) بها  املحعلقة  املصرفية 
حمتد) السيد  (: للتديرين) املشترك 

اليزيدي والسيد حمتد أحوزي.
األعتال) ومجتيع  تعديل 
زراعي) أعتال  رائد  (: االجحتاعية)
والنبامات) البذور  تسويق  (-  حشحل()

املعحتدة واملعيارية.
حن) (16  -  13  -  4 املادة) تعديل 

القانون األسا�سي للشركة.
اإليداع القانوني الذي مم إحرازه)
بالقنيطرة) االبحدائية  املحكتة  في 
بحاريخ)17)أغسطس)2021)ممت رقم)

.4279
252 P

BCV

حكحب االستشارة القانونية بالرباط

الهامف):)05.37.29.54.01

TRANS-INT-ISSAM
RC(N° : 512543

برأستال : 100.000 درهم
مأسيس شركة

بتقح�سى القانون األسا�سي املؤرخ)
مأسيس) مم  قد  (2021 يوليو) (13 في)

شركة ممتل الخصائص الحالية):
TRANS-INT-ISSAM(:(التستية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
حسؤولية حمدودة بشريك وحيد.

نقل البضائع) (: الهدف االجحتاعي)
لآلخرين.



عدد)5679 - 23)حمر3)1443  فامت س حتار)2021)الجريدة الرسمية   17696

رأس املال):)100.000)درهم.
حن) ابحداء) سنة  (99 (: املدة)

الحأسيس النهائي.
حن فامت يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديستار حن كل سنة حا عدا السنة)

األولى م حدئ حن ماريخ التسجيل.
البيضاء) الدار  (: االجحتاعي) املقر 
سيدي برنو�سي مجزئة حباركة عتارة)

24)حخزن)41.
:)تسير الشركة حن طرف) التسيير)

السيد ازروال عصا3.
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
يو3 البيضاء) بالدار   الحجارية 
السجل) رقم  (2021 أغسطس) (4

الحجاري)512543.
253 P

 INDUSTRIEL PROLOQUE
MAROC

SARL
رأستالها : 600.000 درهم

املقر االجحتاعي : حي العكاري شارع 
حمتد بن عبد هللا رقم 263

الرباط
بالرباط،) عرفي  عقد  بتقح�سى 
شركاء) قرر  (2021 يونيو) (24 بحاريخ)
شركة)»أنديستريال برولوك حاروك«)

ش.ذ.3.3،)حا يلي):
إضافة) (: الشركة) رأستال  رفع 
 600.000 إلى) درهم  (400.000
بالحساب) الحعويض  طريق  عن 
الجاري.)ليصبت رأستال الشركة هو)

1.000.000)درهم.
تعديل القانون األسا�سي.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
الحجارية بالرباط ممت رقم)116890 

في)17)أغسطس)2021.
254 P

BITDYNE
SARL

الذي) العا3  الجتع  ملحضر  وفقا 
يوليو) (19 في) الشركة،) حقر  في  عقد 

2021)قرر الشركاء)حا يلي):

زيادة في رأس املال):)يقرر الشركاء)

 BITDYNE الشركة) رأستال  زيادة 

 1.000.000 درهم إلى) (100.000 حن)

نقدا) املساهتة  خالل  حن  درهم 

100)درهم) 9.000)سهم،)حن) وإنشاء)

يحم اإلفراج عن كل حنها بالكاحل عن)

للسيد) السائل  الدين  ممويل  طريق 

حعين) (900.000 أيتن بونجوع بتبلغ)

حقابل) به  يمحفظ  الدفع  وحسحمق 

الشركة) الحساب الجاري املرمبط(.

عن) الريت  حامم  السيد  مخلى 

الزيادة في رأس الريت عن الزيادة في)

والسلطة) الحق،) ويتنت  املال  رأس 

للسيد) السلطة  ومخفيف  الكاحلة 

أيتن بونجوع لالكححاب واإلفراج عن)

رأس املال الذي متت زيادمه بالكاحل)

900.000)درهم.

قررت) (: الرئي�سي) املكحب  نقل 

الجتعية العاحة غير العادية للشركة)

حاليا) املحدد  الرئي�سي  املكحب  أن 

أكدال) (9 أطلس شقة) شارع  (30 في)

شارع) (،12 إلى) نقله  سيحم  الرباط،)

حيشليفين،)الطابق الرابع،)شقة رقم)

9،)أكدال،)الرباط.

قا3 الشركاء) (: تعيين حدير جديد)

حديرا) بونجوع  أيتن  السيد  بحعيين 

حنفردا للشركة لفترة غير حمددة.

مقبل) (: املشارك) املدير  اسحقالة 

الجتعية العاحة غير العادية للشركة)

اسحقالة املدير املشارك السيد حامم)

الريت.

مم اإليداع القانوني لدى املحكتة)

الحجارية بالرباط بحاريخ)18)أغسطس)

2021)ممت رقم)116911.
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 STE VOGUE CLOTHING

MOROCCO
في حسجل  عرفي  عقد   بتقح�سى 

2020)بالرباط،)قد مم وضع) 2)يوليو)

ممتل) لشركة  األسا�سي  القانون 

الخصائص الحالية):

 STE VOGUE (: التستية)

CLOTHING MOROCCO

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

حسؤولية حمدودة.

اسحغالل) (: االجحتاعي) الهدف 

املالبس) إلنحاج  صناعية  وحدة 

الحجارة) (- والحصدير) االسحيراد  (-

الدولية وتسويق املنحوجات املصنعة.
درهم) (100.000 (: املال) رأس 

فئة) حن  حصة  (1000 إلى) حقستة 

100)درهم للحصة الواحدة حقستة)

كتا يلي):

 400 علوكي) ر�سى  حمتد  السيد 

حصة.

السيد ادريس صبير)400)حصة.

السيد باميل حمتد موسيف)200 

حصة.

حن ماريخ) سنة ابحداء) (99 (: املدة)

الحأسيس.

حن فامت يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديستار حن كل سنة حا عدا السنة)

األولى م حدئ حن ماريخ التسجيل.

الصناعي) الحي  (: االجحتاعي) املقر 

حي رحتة سكحور د رقم)1245)سال.

ر�سى) حمتد  السيد  (: التسيير)

علوكي)-)ادريس صبير.

بكحابة) القانوني  اإليداع  مم 

الضبط لدى املحكتة االبحدائية بسال)

بحاريخ)16)أغسطس)2021)ممت رقم)

801)ورقم السجل الحجاري)34205.

256 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 05 28 81 96 40

FAX : 05 28 81 96 41

STE SOUS GRAVETTE
SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة

تغيير نشاط الشركة
بتقح�سى عقد عرفي للجتع العا3)

الشركة) في  للتساهتين  عادي  الغير 

بحاريخ املحدودة  املسؤولية   ذات 

6)أغسطس)2021)قرر حا يلي):

تغيير نشاط الشركة):
للشركة) الحجاري  النشاط  تغيير 
إلى حقاول) حن بيع وشراء)حواد البناء)

في األشغال البناء.
اإليداع) مم  (: القانوني) اإليداع 
باملحكتة) الضبط  بكحابة  القانوني 
بحاريخ بإنزكان   االبحدائية 
17)أغسطس)2021ممت رقم)1762.
257 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 05 28 81 96 40

FAX : 05 28 81 96 41

STE ASSURANCES GRICH
SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة
تغيير

بتقح�سى عقد عرفي للجتع العا3)
الشركة) في  للتساهتين  عادي  الغير 
بحاريخ املحدودة  املسؤولية   ذات 

7)أغسطس)2021)قرر حا يلي):
السيد) تعيين  (: التسيير) تغيير 
وحيد) كتسير  كريش  إستاعيل 

للشركة.
مكون اإلحضاءات) (: تغيير اإلحضاء)
للسيد) فقط  واالجحتاعية  البنكية 

إستاعيل كريش.
اإليداع) مم  (: القانوني) اإليداع 
باملحكتة) الضبط  بكحابة  القانوني 
بحاريخ بإنزكان   االبحدائية 
17)أغسطس)2021ممت رقم)1763.
258 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 05 28 81 96 40

FAX : 05 28 81 96 41

STE ASSURANCES GRICH
SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة
تغيير

بتقح�سى عقد عرفي للجتع العا3)
الشركة) في  للتساهتين  عادي  الغير 
بحاريخ املحدودة  املسؤولية   ذات 

7)أغسطس)2021)قرر حا يلي):
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 30 مفويت) (: الحصص) مفويت 

لفائدة) املين  نجاة  السيدة  حصة 

السيد إستاعيل كريش.

في) حدد  (: االجحتاعي) الرأستال 

إلى) حقسم  درهم  (100.000 حبلغ)

1000)حصة بثتن)100)درهم للواحد)

حوزع كالحالي):

 930 كريش) إستاعيل  السيد 

حصة.

السيدة هند ايت ابا)70)حصة.

املجتوع):)1000)حصة.

اإليداع) مم  (: القانوني) اإليداع 

باملحكتة) الضبط  بكحابة  القانوني 

بحاريخ بإنزكان   االبحدائية 

17)أغسطس)2021ممت رقم)1763.

259 P

شركة افيس دودوحي
ش.3.3 / ش.و

الحي اإلداري شارع خريبكة رقم 37 

بن طيب الدريوش

مأسيس شركة
بحاريخ حوقع  عقد   بتمضر 

شركة) مأسست  (2021 يوليو) (14

وحيد) بشريك  املسؤولية  حمدودة 

ذات األوصاف الحالية):

»افيس) شركة) (: الكاحل) االسم 

دودوحي«)ش.3.3)/)ش.و.

وحعدات) لواز3  (+ حكحبة) (: املهنة)

املكامب.

حي اإلداري شارع) (: املقر الرئي�سي)

خريبكة رقم)37)بن طيب الدريوش.

املدة):)99)سنة حن ماريخ مأسيسها.

رأستال الشركة):)100.000)درهم)

حقسم على)1000)سهم ب قيتة)100 

درهم للسهم.

املساهتين):

دودوحي عزيز):1000)سهم.

:)تسير الشركة حن طرف) التسيير)

دودوحي عزيز) رقم البطاقة الوطنية)

642453س(.

:)مم اإليداع لدى سكرمير) اإليداع)
بتمكتة) والتسجيل  الضبط  حكحب 
 2021 11)أغسطس) الدريوش بحاريخ)

ممت رقم)109.
اإلحضاء

260 P

شركة ايرينة
ش.3.3

SOCIETE AYRINA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأستالها : 2.420.000 درهم

املقر االجحتاعي : رقم 2، زنقة 
اسطانبول، شقة رقم 7، حسان

الرباط
ممويل املقر االجحتاعي للشركة

العا3) الجتع  حمضر  بتقح�سى 
يونيو) (14 غير العادي املنعقد بحاريخ)
»ايرينة«) قرر حشتركو شركة) (،2021
 2.420.000 (: رأستالها) (- ش.ذ.3.3)
القانون) ملقحضيات  وطبقا  درهم 

املحعلق بالشركات):
للشركة) االجحتاعي  املقر  ممويل 
العنوان إلى  القديم  العنوان   حن 
حي) سال،) عرصة  إقاحة  (: اآلتي)
عتارة) القنيطرة،) طريق  اشتاعو،)

13،)الشقة رقم)2،)سال.
على) العا3  الجتع  صادق  وقد 

القانون األسا�سي للشركة.
باملحكتة) القانوني  اإليداع  ومم 
الحجارية بالرباط بحاريخ)11)أغسطس)
2021)ممت رقم):)116767،)السجل)

الحجاري رقم)134059.
للنشر والبيان

261 P

TRANSPORT SAID DZ
دوار املعاكلة سيدي يميى زعير متارة

مأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة بشريك وحيد

حسجل) عرفي  عقد  بتقح�سى 
بالرباط مم) (2021 بحاريخ فامت يونيو)
وضع القانون األسا�سي لشركة ممتل)

الخصائص الحالية):
 TRANSPORT SAID (: التستية)

.DZ

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
حسؤولية حمدودة بشريك وحيد.

الهدف االجحتاعي):
النقل للسلع لحساب الغير.

والخدحات) النقل  أنواع  حخحلف 
اللوجستية.

وحخحلف) البناء) حواد  بيع 
الخدحات.

رأستال الشركة):)100.000)درهم)
فئة) حن  حصة  (1000 إلى) حقستة 
اسم) في  للحصة حمررة  درهم  (100

السيد سعيد دزوزي.
 1000 دزوزي) سعيد  السيد 

حصة.
املعاكلة) دوار  (: االجحتاعي) املقر 

سيدي يميى زعير متارة.
الشركة) بتسيير  عهد  (: التسيير)
غير) ملدة  دزوزي  سعيد  السيد  إلى 

حمدودة.
حن فامت يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديستار حن كل سنة.
حن ماريخ) سنة ابحداء) (99 (: املدة)

الحأسيس النهائي.
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
أغسطس) (16 يو3) بحتارة  االبحدائية 

2021)ممت رقم)6300.
الحجاري) بالسجل  الحقييد  رقم 
باملحكتة االبحدائية بحتارة))133969.
262 P

STE CAFE BELGHAZI
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأستال الشركة : 100.000 درهم

رقم 7 زنقة داليا حي الشيخ املفضل
سال

يو3 حرر  عرفي  عقد   بتقح�سى 
مأسيس) مم  بسال  (2021 يونيو) (28
حمدودة) حسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد بالخصائص الحالية):
STE CAFE BELGHAZI(:(التستية
إنشاءات) أو  أعتال  (: الهدف)

ححنوعة.
رأستال الشركة):)100.000)درهم)
فئة) حن  حصة  (1000 إلى) حقستة 

100)درهم للحصة الواحدة.

 1000 فاطتة) فاطن  السيدة 
حصة.

املقر االجحتاعي):)رقم)7)زنقة داليا)
حي الشيخ املفضل سال.

التسيير):)فاطن فاطتة.
املدة):)حدة الشركة)99)سنة.

الحجاري) بالسجل  الحقييد  مم 
باملحكتة االبحدائية بسال ممت رقم)

.34191
بتثابة حقحطف وبيان

263 P

املركز الجهوي لالستثتار)
جهة الدار البيضاء-)سطات

 حلحقة برشيد(

 HOLDING MARBRE
SARL AU

عليه) حصادق  عقد  بتقح�سى 
مم) بارشيد  (02/08/2021 بحاريخ)
ذات) لشركة  األسا�سي  النظا3  وضع 
وحيد) لشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي ممتل الخصائص الحالية):
 HOLDING (: التستية)

.MARBRES SARL AU
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة لشريك وحيد.
تشكيل) قطع  االجحتاعي:) الهدف 

وتشطيب الحجارة والرخا3)
رأس املال):)حدد رأستال الشركة)
طارق) يد  في  درهم  (100000 بتبلغ)

بوعواد))100000)درهم.
حن) ابحداء) سنة  (99 (: املدة)

الحأسيس النهائي.
 31 يناير إلى) (1 :)حن) السنة املالية)

ديستار حن كل عا3.
املسمى) امللك  (: االجحتاعي) املقر 
الخاليف) دوار  (»2 الحسن) »املحنبه 

السوالم برشيد.
التسيير) حق  أعطي  (: التسيير)
للسيد:)طارق بوعواد ملدة غير حمددة.
اإليداع) مم  القانوني:) اإليداع 
القانوني باملحكتة االبحدائية بارشيد)
مم) كتا  (1033/1202 رقم) ممت 
الحجاري) بالسجل  الشركة  تسجيل 
عدد))) ممت  (09/08/2021 بحاريخ)

.15561
1 C
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FIDUCIA-MID

KHMID SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة

 ذات الشريك الوحيد
مأسيس شركة

FIDUCIA-MID

رقم 98 الطابق االول طريق حكناس 

حيتالل حيدلت ، 54350، حيدلت 

حيدلت

KHMID SARL AU شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 15 زنقة 

املحنبي 1 ايت الربع  - 54350 حيدلت 

املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

2889

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (26

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.KHMID SARL AU

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املخحلفة أو البناء)و املفاوضة.

زنقة) (15 (: عنوان املقر االجحتاعي)

املحنبي)1)ايت الربع))-)54350)حيدلت)

املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

 1.000 ( (: ياسين) الكيمل  السيد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

ياسين عنوانه ا() الكيمل  السيد 
الربع))) ايت  املحنبي  زنقة  (15 رقم)

54350))حيدلت املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

ياسين عنوانه ا() الكيمل  السيد 
الربع))) ايت  املحنبي  زنقة  (15 رقم)

54350))حيدلت املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

االبحدائية بتيدلت))بحاريخ)04)غشت)

2021)ممت رقم)233/2021.

1I

NORD FINANCE

STE AYARAY
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

NORD FINANCE

 RUE MBAREK EL BEKKAY - 26

 1ER(ETAGE ، 32000، AL

HOCEIMA MAROC

STE AYARAY شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي شارع 14 

غشت رقم 14 - 32000 الحسيتة 

املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

3413

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 يونيو) (08

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

 STE (: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.AYARAY

غرض الشركة بإيجاز):

)*)شراء٬)بيع٬)تسويق وموزيع حواد)

أو) الجتلة  نصف  بالجتلة٬) البناء٬)

بالحقسيط.)

*)مصدير وتسويق جتيع املواد٬  ( (

املعدات وآالت البناء.

األثاث) وتسويق  بيع  شراء٬) (* ( (

بجتيع أنواعه.
)*)زخرفة ومجهيز املباني لالسحخدا3)

السكني٬)املنهي و/أو الحجاري.

واملنحجات) املواد  تسويق  (*

املسحخدحة في الديكور.

ستسرة٬  بيع٬) شراء٬) مجارة٬) (* (

نصف) بالجتلة٬) وتسويق  موزيع 

الجتلة أو بالحقسيط جتيع املنحجات))))))))))))))))))))))

واملواد.

)))*)منفيذ جتيع األشغال املحعلقة)

املدنية٬  الهندسة  املباني٬) بتشييد 

الصباغة٬                       الزجاج٬) الحمريج٬) ٳعادة 
الصرف) والجسور٬) الطرق  بناء)

حعدات) املياه٬) ٳحدادات  الصحي٬)
الطرق٬)املاء٬)الكهرباء)وجتيع)))أعتال)

الطرق واملرافق.

مركيب وإصالح) بيع٬) مصدير٬) (* (

لوحات الطاقة الشتسية.))

))*)أشغال التركيبات الكهربائية.

))*)أشغال السباكة.

الخشب) حن  النجارة  أشغال  (* (

واأللوحنيو3.

)*)وضع الخشب واأللوحنيو3.

)*)تسويق الرخا3 بجتيع أنواعه.)))))

))*)أشغال مركيب الرخا3.

)*)اإلنعاش العقاري بصفة عاحة.))

أو) السكنية  العقارات  مطوير  (* (

الترويج الصناعي.

وبيع األرا�سي العارية أو) شراء) (* (

املبنية٬)األرا�سي الزراعية واملباني حن)

جتيع الفئات.)

)*)الحجارة في العقار.

))*)مجهيز الحجزئات وبيعها.

و/أو) العارية  األرا�سي  كراء) (* (

الزراعي) املباني لالسحخدا3 السكني٬)

أو الحجاري.)

)*)بيع و/أو مأجير الآلالت واملعدات)

الالزحة لحنفيذ األشغال العاحة.

*)النقل الوطني للبضائع.)

*)نقل البضائع عن طريق الار.)

بصفة) واالسحيراد  الحصدير  (*

عاحة.))

جتيع) وبيع  شراء) تشغيل٬) (*

التراخيص) اإلختراع٬) براءات 

والعالحات الحجارية املحعلقة بتوضوع)))))))))))))))))))))))

الشركة داخل املغرب والخارج.)))))))))))))))

الصناعية٬  العتليات  جتيع  (*

الحجارية واملالية ذات صلة حباشرة ٲو)

غير حباشرة حع حوضوع الشركة.)

الغير) ٲو  املباشرة  املشاركة  (*

ٲو) الشركات  حن  ٲي  في  املباشرة 

وال)))))))))))))))))))) حتاثل  حوضوع  ذات  املقاوالت 

سيتا حن خالل ٳنشاء)شركات جديدة)

أو حساهتات أو عتليات اندحاج أو)

ممالفات أو حشاريع حشتركة.

 14 عنوان املقر االجحتاعي):)شارع)

الحسيتة) (32000  -  14 غشت رقم)

املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

 1.000 ( (: طارق) الحوزاني  السيد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه ا() طارق  الحوزاني  السيد 

 32000  12 شارع األحم املحمدة رقم)

الحسيتة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه ا() طارق  الحوزاني  السيد 

 32000  12 شارع األحم املحمدة رقم)

الحسيتة املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 22 بحاريخ) ( بالحسيتة) االبحدائية 

يونيو)2021)ممت رقم)219 .

2I
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NORD FINANCE

STE BRISTON CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

NORD FINANCE

 RUE MBAREK EL BEKKAY - 26

 1ER(ETAGE ، 32000، AL

HOCEIMA MAROC

STE BRISTON CAR  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي شارع 

الداخلة رقم 59 حكرر - 32000 

الحسيتة املغرب

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

3459

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (08

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

 STE (: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

. BRISTON CAR

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.).

شارع) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

 32000 (- حكرر) (59 رقم) الداخلة 

الحسيتة املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

500)حصة) ( (: السيد أكوح حتزة)

بقيتة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: حمتد) اليعقوبي  السيد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه ا() حتزة  أكوح  السيد 

إقليم) (32003 العليا) أجدير  حي 

الحسيتة٬)املغرب.

السيد اليعقوبي حمتد عنوانه ا()

إقليم) (32003 العليا) أجدير  حي 

الحسيتة٬)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه ا() أحتد  حساني  السيد 
زنقة فلسطين) (04 الشقة) (08 عتارة)

حي موريزحو)32000)الحسيتة املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 29 بحاريخ) ( بالحسيتة) االبحدائية 

يوليوز)2021)ممت رقم)528.
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NORD FINANCE

STE DORKA CONFECTION
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

NORD FINANCE

 RUE MBAREK EL BEKKAY - 26

 1ER(ETAGE ، 32000، AL

HOCEIMA MAROC

  STE DORKA CONFECTION

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي إقاحة 

الحتد رقم 3  – شارع سجلتاسة 

- الطابق األول - 90000 طنجة 

املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

118327

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 يونيو) (10

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

 STE (: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

. DORKA CONFECTION

صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

جتيع أنواع املالبس.

الجاهزة) املالبس  تشكيل  (* ( ( (

واملنسوجات.

)*)الحعاقد حن الباطن والوساطة)

في املالبس.

)*)بيع أي قطعة حن املالبس.

))*)بيع لواز٬3)حواد وإكسسوارات)

أخرى لصناعة املالبس.

صناعة) بشأن  اإلستشارة  (* ( (

املالبس وصناعة النسيج.

*)النقل الوطني والدولي للبضائع.)

بصفة) والحصدير  االسحيراد  (* ( (

عاحة.

شراء٬  تشغيل٬) دراسة٬) (* (

وبيع) منازل  اسحغالل٬) مبادل٬)

التراخيص))))))))))))))))))))))))))))))) اإلختراع٬) براءات  جتيع 

والعالحات الحجارية املحعلقة بتوضوع)

الشركة داخل املغرب والخارج.))))))))))))))))))))

))*)جتيع العتليات الصناعية٬  ( ( (

واملالية ذات صلة حباشرة)  الحجارية 

ٲو غير حباشرة حع حوضوع الشركة.)

الغير) ٲو  املباشرة  املشاركة  (* (

الشركات حن  ٲي  في   املباشرة 

)ٲو املقاوالت ذات حوضوع حتاثل وال))))))))))))))))))))

سيتا حن خالل ٳنشاء)شركات جديدة)

اندحاج عتليات  أو  حساهتات   أو 

)أو ممالفات أو حشاريع حشتركة.

إقاحة) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

(- –)شارع سجلتاسة) ( (3 الحتد رقم)

الطابق األول)-)90000)طنجة املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

 1.000 ( (: السيدة أهواري ياحينة)

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

السيدة أهواري ياحينة عنوانه ا()

الناظور) (62030 ( حي مرقاع الغربية)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء)

وحواطن حسيري الشركة:

السيدة أهواري ياحينة عنوانه ا()

الناظور) (62030 ( حي مرقاع الغربية)

املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

يوليوز) (09 بحاريخ) ( الحجارية بطنجة)

2021)ممت رقم)244390 .
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NORD FINANCE

STE EL HATTACH TRAVAUX

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأستال الشركة

NORD FINANCE

 RUE MBAREK EL BEKKAY - 26

 1ER(ETAGE ، 32000، AL

HOCEIMA MAROC

  STE EL HATTACH TRAVAUX

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي شارع 

املوحدين رقم 23   - 32000 

الحسيتة املغرب.

رفع رأستال الشركة

رقم الحقييد في السجل الحجاري 

. 2093

الوحيد) الشريك  قرار  بتقح�سى 

مم) (2021 يونيو) (02 في) املؤرخ 

قدره) بتبلغ  الشركة  رأستال  رفع 

حن) أي  درهم«) (1.900.000«

 2.000.000« إلى) درهم«) (100.000«

حقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم«)

حع ديون الشركة املحددة املقدار و)

املسحمقة.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 20 بحاريخ) ( بالحسيتة) االبحدائية 

يوليوز)2021)ممت رقم)389 .

5I
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NORD FINANCE

Sté CLINIQUE BADES
إعالن ححعدد القرارات

NORD FINANCE
 RUE MBAREK EL BEKKAY - 26

 1ER(ETAGE ، 32000، AL
HOCEIMA MAROC

Sté CLINIQUE BADES »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان حقرها االجحتاعي: مجزئة 
بوجيبار  حي كالبونيطا - 32000 

الحسيتة املغرب.
»إعالن ححعدد القرارات«

رقم الحقييد في السجل الحجاري: 
.3397

بتقح�سى الجتع العا3 االسحثنائي)
مم امخاذ) (2021 فاراير) (20 املؤرخ في)

القرارات الحالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
العا3) بتوجب حمضر الجتع  حايلي:)
 20/02/2021 بحاريخ) العادي  الغير 
حايلي:)))))))))))))))) الشركاء) قرر  (٬ بالحسيتة) (٬
حصص) ( (600 املصادقة على بيع) (*
حن أصل)1500)حصص بقيتة)100 
درهم للواحدة)٬)أي بقيتة إجتالية):)
60.000)))))))درهم التي كانت في حلك))
السيد الصالحي حمتد لصالح السيد)
الحنكوري حكي٬)وفقا للعقود املنجزة)

بالحسيتة بحاريخ)20/02/2021.   
قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)
حن) (60 الفصل) أحكا3  بتوجب  (-/
في) املنشور  (131_13 رقم) القانون 
بحاريخ) (6344 الجريدة الرستية رقم)
املحعلق بتتارسة) ( ( ( ( ( (19/03/2015
وال سيتا تشغيل العيادات) (، الطب)
واملؤسسات املتاثلة.)رخص بأن مكون)
املصحة حتلوكة لشركة))))))))مجارية.)))))))))))))
للشركاء) العا3  الجتع  قرر  بالحالي٬)
ممويل الشكل) (20/02/2021 بحاريخ)
حهنية) حدنية  شركة  حن  القانوني 
إلى شركة ذات) بادس«) ( ( ( ( »حصحة)
هذا) ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( حسؤولية حمدودة.)
يترمب عنه خلق شخص) الحمول ال 
الشركة) ويترك  (، جديد) حعنوي 
البدائية تسحتر دون انقطاع أو ابحكار)

في شكلها)))))))الجديد.)))))

ومبعا لذلك مم تعديل حقحضيات)

النظا3 األسا�سي الحالية:)
القانون) حن  (7 و) (6 رقم) بند 

(* ( الذي ينص على حايلي:) األسا�سي.:)

املصادقة على بيع)600))حصص حن)

 100 بقيتة) حصص  (1500 أصل)

درهم للواحدة)٬)أي بقيتة إجتالية):)

60.000)))))))درهم التي كانت في حلك))

السيد الصالحي حمتد لصالح السيد)

الحنكوري حكي٬)وفقا للعقود املنجزة)

بالحسيتة بحاريخ)20/02/2021.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 09 بحاريخ) ( بالحسيتة) االبحدائية 

يونيو)2021)ممت رقم)188.
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FIGET SARL

MAWAD BINAE HALTOUT
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

FIGET SARL

 AV.DES(FAR(IMM(HANIAA 1,3

 EME(ETAGE(APP(N 9 TETOUAN

، 93000، TETOUAN(MAROC

 MAWAD BINAE HALTOUT

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي حدية 2 

حدشر بوريان جتاعة عين الحصن 

كراج رقم 2 مطوان  -  93000 

مطوان املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الحقييد في السجل الحجاري :   

30019

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (05

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.MAWAD BINAE HALTOUT

بيع حواد) (: غرض الشركة بإيجاز)

البناء)بالحقسيط.

 2 حدية) (: عنوان املقر االجحتاعي)

حدشر بوريان جتاعة عين الحصن)

كراج رقم)2)مطوان))-))93000)مطوان)

املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

 100 ( (: حلحوت) حمتد  السيد 

حصة بقيتة)1.000)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه ا() حلحوت  حمتد  السيد 

عين) وقيادة  جتاعه  (2 بوريان) دوار 

مطوان) (93000 مطوان) لحصن 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه ا() حلحوت  حمتد  السيد 

عين) وقيادة  جتاعه  (2 بوريان) دوار 

لحصن مطوان)93000)مطوان املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
19)يوليوز) االبحدائية بحطوان))بحاريخ)

2021)ممت رقم)3100.
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CABINET DES EXPERTS

 MABCHOUR ATLAS
LUBRIFIANTS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
مأسيس شركة

CABINET DES EXPERTS

 RUE AL KHAWARIZMI APPT

 8 ETAGE 1 UNITE 2 HAY

 MOHAMMADI MARRAKECH

 Res.essaada(marjane، 40000،

Marrakech(MAROC

 MABCHOUR ATLAS

 LUBRIFIANTS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي الطابق 
السفلي رقم 266 مجزئة كنون 

حنطقة النخيل الشتالي حراكش - 

40000 حراكش املغرب

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

117399

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 يونيو) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

 MABCHOUR ATLAS  :

.LUBRIFIANTS SARL

غرض الشركة بإيجاز):)شراء)وبيع)
زيوت و أجزاء)السيارات بالحقسيط.

الطابق) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 
كنون) مجزئة  (266 رقم) السفلي 

(- حراكش) الشتالي  النخيل  حنطقة 

40000)حراكش املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

السيد ح شور غبد الجليل):))500 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

السيد ح شور أحتد):))500)حصة)

بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

الجليل) غبد  ح شور  السيد 
كنون) مجزئة  (238 رقم) عنوانه ا()

حراكش) (40000 الشتالي) النخيل 

املغرب.

عنوانه ا() أحتد  ح شور  السيد 
رقم الدار)453)املسيرة)2)س))40000 

حراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
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الجليل) غبد  ح شور  السيد 
كنون) مجزئة  (238 رقم) عنوانه ا()

حراكش) (40000 الشتالي) النخيل 

املغرب

عنوانه ا() أحتد  ح شور  السيد 
رقم الدار)453)املسيرة)2)س))40000 

حراكش املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
يوليوز) (28 بحاريخ) ( الحجارية بتراكش)

2021)ممت رقم)126414.
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FITARCO

SETRASOUSS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

FITARCO

 CITE(YOUSSOUFIA(TIZNIT ،

85000، TIZNIT(MAROC

SETRASOUSS شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي رقم 1 

الطابق 1 قيسارية اكوسال  حي 

اليوسفية  85000 ميزنيت املغرب 

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

4911

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 أبريل) (26

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.SETRASOUSS

حكحب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدراسات)

االشغال املخحلفة)

حفاوض).
 1 رقم) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

حي) ( اكوسال) قيسارية  (1 الطابق)

اليوسفية))85000)ميزنيت املغرب).

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

((: ( ارجدال) عبدالرحيم  السيد 

درهم) (100 بقيتة) حصة  (1.000

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

ارجدال)) عبدالرحيم  السيد 

 85000 ( شارع بئرنزران) (3 عنوانه ا()

ميزنيت املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

ارجدال)) عبدالرحيم  السيد 

 85000 ( 3)شارع بئرنزران) ( عنوانه ا()

ميزنيت املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
08)يوليوز) )بحاريخ) االبحدائية بحيزنيت)

2021)ممت رقم)325.

9I

FITARCO

MAR CHANGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مفويت حصص

FITARCO

 CITE(YOUSSOUFIA(TIZNIT ،

85000، TIZNIT(MAROC

MAR CHANGE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي  رقم 116 

عتارة 117   اقاحة االحل 2 80000 

اكادير  املغرب.

مفويت حصص
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.29745

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)

متت) (2021 حاي) (04 في) املؤرخ 

املصادقة على):

مفويت السيد) ة()حسن))جضهيم))

أصل) حن  اجحتاعية  حصة  (5.000

السيد) ة() ( لفائدة) حصة  (10.000

حاي) (04 بحاريخ) ( جضهيم) ( حمتد)

.2021

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم  (

حاي) (26 بحاريخ) ( باكادير) الحجارية 

2021)ممت رقم)99787.

10I

ASMAA MEDIA GROUP

MFK GROUP

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP

شارع صهيب الروحي بلوك 39 الرقم 

20 الارنو�سي البيضاء، 20000، 

البيضاء املغرب

MFK GROUP شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور الحصفية(

وعنوان حقرها اإلجحتاعي شكير 

2 الرقم 78 زنقة حدارس كارميي 

املعارف  - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة

رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.300505

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)

مقرر حل) (2021 أبريل) (30 املؤرخ في)

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات)

  MFK GROUP الوحيد) الشريك 

درهم) (1.000.000 رأستالها) حبلغ 

 2 شكير) اإلجحتاعي  حقرها  وعنوان 

الرقم)78)زنقة حدارس كارميي املعارف))

- 20000)الدار البيضاء)املغرب نتيجة)

ل):)عد3 االشحغال.

 2 و حدد حقر الحصفية ب شكير)

الرقم)78)زنقة حدارس كارميي املعارف))

- 20000)البيضاء)املغرب.)

و عين):

السيد ة()فاطتة الزهراء))بقاري و)

40)شارع واد حلوية االلفة) عنوانه ا()

20000)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب كتصفي) ة()للشركة.

وعند اإلقحضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  مبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املحعلقة بالحصفية):)شكير)2 
الرقم)78)زنقة حدارس كارميي املعارف

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 09 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

غشت)2021)ممت رقم)789252.

11I

FIDUSCAL

ج ب 9
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUSCAL

 BD OUED DAOURA LOT 321

 CHAHDIA(EL(OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC

ج ب 9  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة في طور الحصفية(

وعنوان حقرها اإلجحتاعي شارع 

روداني 13 زنقة احتد املجاطي 

مجزئة االلب الطابق االول رقم 8 حي 

املعاريف. -  20370 الدارالبيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.427189

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)

املؤرخ في)07)يوليوز)2021)مقرر حل)

ج) املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 100.000,00 حبلغ رأستالها) ( ( (9 ب)

اإلجحتاعي) حقرها  وعنوان  درهم 
شارع روداني)13)زنقة احتد املجاطي)

مجزئة االلب الطابق االول رقم)8)حي)

الدارالبيضاء) (20370 ( (- املعاريف.)

:)قرار ا لجتع العا3) املغرب نتيجة ل)

للشركة) املبكر  الحل  االسحثنائي 

ومصفيتها اعحباًرا حن هذا اليو3..
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شارع) ب  الحصفية  حقر  حدد  و 

املجاطي) احتد  زنقة  (13 روداني)

مجزئة االلب الطابق االول رقم)8)حي)

الدارالبيضاء) (20370 ( (- املعاريف.)

املغرب.)

و عين:

السيد ة()احين))فارس و عنوانه ا()

شقة) (1 ا) عتارة  (11 املولد) اقاحة 

الدار) (20520 ( ( سيدي حعروف) (36

البيضاء)املغرب كتصفي) ة()للشركة.

وعند اإلقحضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  مبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املحعلقة بالحصفية):)-

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 13 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

غشت)2021)ممت رقم)789813.

12I

DARAA AUDIT

ARZAAK CAPITAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ممويل املقر االجحتاعي للشركة

DARAA AUDIT

 ROUTE(BOUSKOURA  PROJET

 GREEN(WORK(IMM(A(N°7،

20000، الدار البيضاء املغرب

ARZAAK CAPITAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 10 زنقة 

الحرية الطابق 3 شقة 6  - 20000 

الدار البيضاء املغرب.

ممويل  املقر االجحتاعي للشركة
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.361197

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)

املؤرخ في)01)يونيو)2021)مم))ممويل))

حن) للشركة  الحالي  االجحتاعي  املقر 

شقة) (3 الطابق) الحرية  زنقة  (10«

املغرب«) الدار البيضاء) (20000  -   6

 1 كاليا) عتارة  بنينسيال  »إقاحة  إلى)

20000)الدار) (- ( 3)دار بوعزة) الطابق)

البيضاء))املغرب«.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 12 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

غشت)2021)ممت رقم)789720.

13I

DARAA AUDIT

DIGITAL MIND
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

DARAA AUDIT

 ROUTE(BOUSKOURA  PROJET

 GREEN(WORK(IMM(A(N°7،

20000، الدار البيضاء املغرب

DIGITAL MIND شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور الحصفية(

وعنوان حقرها اإلجحتاعي زنقة 

ستية إقاحة شهرزاد 3 الطابق 5 
رقم 22 حي النخيل - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.320945

الوحيد) الشريك  قرار  بتقح�سى 
مقرر) (2021 يوليوز) (12 في) املؤرخ 

ذات حسؤولية حمدودة) حل شركة 

 DIGITAL الوحيد) الشريك  ذات 

MIND))حبلغ رأستالها)10.000)درهم)

وعنوان حقرها اإلجحتاعي زنقة ستية)
 22 رقم) (5 الطابق) (3 إقاحة شهرزاد)

الدار البيضاء) (20000 (- حي النخيل)

املنافسة) بس ب  (: ل) نتيجة  املغرب 

اضافة إلى حوجة كوفيد)19.

زنقة) ب  الحصفية  حقر  حدد  و 

 5 الطابق) (3 شهرزاد) إقاحة  ستية 
الدار) (20000 (- حي النخيل) (22 رقم)

البيضاء)املغرب.)

و عين:

و) ( خشو) ( حمتد) السيد ة()
پاسحور) لويس  ساحة  عنوانه ا()

حي) (17 شقة) (5 طابق) النور  إقاحة 

البيضاء) الدار  (20000 املستشفيات)

املغرب كتصفي) ة()للشركة.

الحدود) اإلقحضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

مبليغ) حمل  و  املخابرة  حمل  لهم 

العقود و الوثائق املحعلقة بالحصفية)

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 12 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

غشت)2021)ممت رقم)789714.

14I

oriental(conseils(et(services(expresse

LA VIER SUPERLAVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسير جديد للشركة

LA VIER SUPERLAVE

شركة املسؤولية املحدودة 

ذات رأستال 30.000 درهم

 وعنوان حقرها اإلجحتاعي شارع بني 

حرين عاحرة لعلج الطابق الثاني رقم 

18 وجدة 

السجل الحجاري 32419

تغيير املسير 

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)

املؤرخ في)21)أكحوبر)2020)مم حا يلي):

وهو) ( تعيين حسير جديد للشركة)
السيد عبد الحق عبيدي مبعا لقبول)

حدو�سي)) السيد  املسير  اسحقالة 

حمتد

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

يونيو) (02 بحاريخ) بوجدة  الحجارية 

2021)ممت رقم)2040.

15I

oriental(conseils(et(services(expresse

LAVIER SUPERLAVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مفويت حصص

LA VIER SUPERLAVE

شركة املسؤولية املحدودة 

ذات رأستال 30.000 درهم

 وعنوان حقرها اإلجحتاعي شارع بني 

حرين عاحرة لعلج الطابق الثاني رقم 

18 وجدة 

السجل الحجاري 32419

مفويت حصص

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)

املؤرخ في)21)أكحوبر)2020)مم حا يلي):

اجحتاعية) 150حصة  مفويت) ()2

حمتد) حدو�سي  السيد  طرف  حن 

لفائدة السيد عبيدي عبد الحق)

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

يونيو) (02 بحاريخ) بوجدة  الحجارية 

2021)ممت رقم)2040.

16I

 ALOUI(CONSULTING(SARL(AU(-(Comptable

Agréé

سيليبريتي إكسطنشن ش.ذ.م.م. 
 CELEBRITY »ذات شريك وحيد«

EXTENSIONS SARL A.U
إعالن ححعدد القرارات

 ALOUI CONSULTING SARL AU

- Comptable(Agréé

13 شارع ولي العهد٬ الطابق الثاني٬ 

رقم 2 ص.ب. 35 ، 93000، مطوان 

املغرب

سيلياريتي إكسطنشن ش.ذ.3.3. 

 CELEBRITY »ذات شريك وحيد«

EXTENSIONS SARL A.U »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان حقرها االجحتاعي: شارع 

القصر الكبير، بقعة رقم 83، 

الطابق األر�سي، رقم 1 - 93150 

حرميل املغرب.

»إعالن ححعدد القرارات«

رقم الحقييد في السجل الحجاري: 

.28175

بتقح�سى الجتع العا3 االسحثنائي)

2021)مم امخاذ) 03)غشت) املؤرخ في)

القرارات الحالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)

40)حصة حن) املصادقة على مفويت)

لفائدة) الخراز  السال3  عبد  السيد 

وبه) الفا�سي  ابن  الزهرة  السيدة 

املكونة) الحصص  جتيع  أصبمت 

ملساهم) حتلوكة  الشركة  لرأستال 

واحد.)
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قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)
القانوني) الشكل  في  الحمديد  مم 
وحيد«) شريك  »ذات  للشركة)
ذات) القانوني:) الشكل  أصبت  وبه 
الشريك) وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.)
قرار رقم)3:)الذي ينص على حايلي:)
مبعا للقرار األول مم ممديد حدة تسيير)
وبه) حمدودة  غير  حدة  في  الشركة 
أصبمت السيدة الزهرة ابن الفا�سي)
حمدودة) غير  ملدة  للشركة  حسيرة 

وملتز3 الشركة بإحضائها.)
قرار رقم)4:)الذي ينص على حايلي:)
حن) للشركة  االجحتاعي  املقر  ممويل 
حركب) (،3 طابولة) مجزئة  مطوان 
إلى) الطابق الثالث،) (،24 رقم) (16-30
بقعة) الكبير،) القصر  شارع  حرميل،)

رقم)83،)الطابق األر�سي،)رقم)1.
ومبعا لذلك مم تعديل حقحضيات)

النظا3 األسا�سي الحالية:)
بند رقم)5:)الذي ينص على حايلي:)

املقر اإلجحتاعي
بند رقم)6:)الذي ينص على حايلي:)

املساهتات
بند رقم)7:)الذي ينص على حايلي:)

رأستال
على) ينص  الذي  (:12 رقم) بند 

حايلي:)تعيين و صالحيات املسيرين
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
06)غشت) )بحاريخ) االبحدائية بحطوان)

2021)ممت رقم)2507.
17I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

ANTI AGE PARIS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE(SALAM(NR 38 -
 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY(ABDELLAH - GUELIZ ،
40000، MARRAKECH(MAROC

ANTI AGE PARIS شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور الحصفية(

وعنوان حقرها اإلجحتاعي حكحب رقم 
26 الطابق الرابع - املركز الحجاري 

كيليز - مقاطع شارع عبد الكريم 

الخطابي و شارع حوالي رشيد - 

40000 حراكش املغرب.

حل شركة
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.99713

الوحيد) الشريك  قرار  بتقح�سى 

مقرر) (2021 يوليوز) (05 في) املؤرخ 

ذات حسؤولية حمدودة) حل شركة 

 ANTI AGE الوحيد) الشريك  ذات 

 100.000 رأستالها) حبلغ  ( (PARIS

اإلجحتاعي) حقرها  وعنوان  درهم 

حكحب رقم)26)الطابق الرابع)-)املركز)

عبد) شارع  مقاطع  (- كيليز) الحجاري 

الكريم الخطابي و شارع حوالي رشيد)

(: حراكش املغرب نتيجة ل) (40000  -

-صعوبة في متويل الشركة.)

-صعوبة الحصول على اسواق..

حكحب) ب  الحصفية  حقر  حدد  و 
املركز) (- الرابع) الطابق  (26 رقم)

عبد) شارع  مقاطع  (- كيليز) الحجاري 

الكريم الخطابي و شارع حوالي رشيد)

- 40000)حراكش املغرب.)

و عين:

السيد ة()ملياء)))نبوت و عنوانه ا()
4)زنقة حمتد الغازي الطابق)6)حلعب)

الخيل)30000)فاس املغرب كتصفي)

 ة()للشركة.

الحدود) اإلقحضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

مبليغ) حمل  و  املخابرة  حمل  لهم 

العقود و الوثائق املحعلقة بالحصفية)

:)حكحب رقم)26)الطابق الرابع)-)املركز)

عبد) شارع  مقاطع  (- كيليز) الحجاري 

الكريم الخطابي و شارع حوالي رشيد

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

09)غشت) بحاريخ) ( الحجارية بتراكش)

2021)ممت رقم)126677.

18I

BATITEAM

HYATT INTERIM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ممويل املقر االجحتاعي للشركة

HYATT INTERIM SARL
رياض األندلس حجتوعة ف ب 5 
شقة رقم 54 حي الرياض الرباط ، 

10000، الرباط املغرب
HYATT INTERIM SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجحتاعي رياض 
األندلس حجتوعة ف ب 5 شقة 

رقم 54 حي الرياض الرباط - 10000 
الرباط املغرب.

ممويل  املقر االجحتاعي للشركة
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.102825
بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)
املؤرخ في)18)يونيو)2021)مم))ممويل))
حن) للشركة  الحالي  االجحتاعي  املقر 
 5 األندلس حجتوعة ف ب) »رياض 
(- حي الرياض الرباط) (54 شقة رقم)
10000)الرباط املغرب«)إلى)»مجزئة ز)
ك)2)رقم)46)و47)الطابق الثاني الحي)
 12000 (- الصناعي عين عحيق متارة)

متارة))املغرب«.
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
غشت) (09 بحاريخ) ( الحجارية بالرباط)

2021)ممت رقم)116720.

19I

ISTIHLAL

ISTIHLAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل الحصفية

ISTIHLAL
ساحة املدينة إقاحة النهضة الطابق 
1 رقم ب1 طنجة ، 90000، طنجة 

املغرب
ISTIHLAL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجحتاعي : ساحة 

املدينة إقاحة النهضة الطابق 1 رقم 
ب1 طنجة  - 90000 طنجة  املغرب.

قفل الحصفية

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

.18681

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)

مقرر حل) (2011 حاي) (10 في) املؤرخ 

املسؤولية) ذات  شركة  (ISTIHLAL

 100.000 رأستالها) حبلغ  املحدودة 

اإلجحتاعي) حقرها  وعنوان  درهم 

ساحة املدينة إقاحة النهضة الطابق)

طنجة)) (90000 (- ( طنجة) رقم ب1) (1

املغرب نتيجة لحوقف النشاط.

و عين:

خراز) ( ( ( السال3) عبد  السيد ة()

تغراحت) بليونش  دوار  عنوانه ا() و 

املغرب كتصفي) ة() ( طنجة) (90000

للشركة.

و قد مم انعقاد الجتعية الخحاحية)

ساحة) وفي  (2011 حاي) (10 بحاريخ)

رقم) (1 املدينة إقاحة النهضة الطابق)

ب1)طنجة)-)90000)طنجة املغرب.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

يونيو) (17 بحاريخ) ( بطنجة) الحجارية 

2011)ممت رقم)2216.

20I

IB PARTNERS

SOPHIACO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسير جديد للشركة

IB PARTNERS

 BD(LA(CORNICHE ، 20040، 47

CASABLANCA MAROC

SOPHIACO  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 48 حكرر 

زنقة بن حلقة بوركون - 20050 

الدار البيضاء املغرب.

تعيين حسير جديد للشركة
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.127845

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)

2021)مم تعيين) 15)يوليوز) املؤرخ في)

السيد ة() للشركة  جديد  حسير 

بلتعا�سي حاد))كتسير وحيد
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مبعا لقبول اسحقالة املسير.
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 16 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

غشت)2021)ممت رقم)789874.
21I

HYATT ENVIRONNEMENT SARL

HYATT ENVIRONNEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ممويل املقر االجحتاعي للشركة

 HYATT ENVIRONNEMENT
SARL

الرباط ، 10100، الرباط املغرب
  HYATT ENVIRONNEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي  12، شارع 
الدالية ، قطاع 20 ، بلوك ل ، حي 
الرياض - الرباط الرباط 10100 

الرباط املغرب.
ممويل  املقر االجحتاعي للشركة

رقم الحقييد في السجل الحجاري 
.113361

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)
املؤرخ في)18)يونيو)2021)مم))ممويل))
حن) للشركة  الحالي  االجحتاعي  املقر 
(، (20 قطاع) (، الدالية) شارع  (،12 («
بلوك ل)،)حي الرياض)-)الرباط الرباط)
»مجزئة) إلى) الرباط املغرب«) (10100
مجزئة) الطابق الثاني،) و47،) (46 رقم)
ز ك)2،)املنطقة الصناعية عين عحيق)

متارة)-)12040)عين عحيق))املغرب«.
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
غشت) (09 بحاريخ) ( الحجارية بالرباط)

2021)ممت رقم)116718.
22I

FICAS

 PARTERNSHIP INVEST
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FICAS
 CITE(SAADA(RUE 10 N°189
EL ALIA MOHAMMEDIA حي 

السعادة 10 رقم 189 

العالية املحتدية، 28830، 

MOHAMMEDIA MAROC

 PARTERNSHIP INVEST SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد في طور الحصفية(

وعنوان حقرها اإلجحتاعي رقم 10 

زنقة 02 الطابق االول السعادة 

العالية  - 28830 املحتدية املغرب.

حل شركة

رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.17757

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)

املؤرخ في)15)يوليوز)2021)مقرر حل)

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات)

 PARTERNSHIP الوحيد) الشريك 

حبلغ رأستالها) ( (INVEST SARL AU

حقرها) وعنوان  درهم  (100.000,00

الطابق) (02 زنقة) (10 اإلجحتاعي رقم)

 28830 (- ( العالية) السعادة  االول 

ركود) (: ل) نتيجة  املغرب  املحتدية 

الشركة.

رقم) ب  الحصفية  حقر  حدد  و 

الطابق االول السعادة) (02 زنقة) (10

العالية))-)28830)املحتدية املغرب.)

و عين:

و) كمكاحي  ( ( وائل) السيد ة()

د) بلوك  السال3  رياض  عنوانه ا()

املغرب) املحتدية  ( (28820  14 رقم)

كتصفي) ة()للشركة.

الحدود) اإلقحضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

مبليغ) حمل  و  املخابرة  حمل  لهم 

العقود و الوثائق املحعلقة بالحصفية)

االول) الطابق  (02 زنقة) (10 رقم) (:

السعادة العالية املحتدية.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 27 بحاريخ) ( باملحتدية) االبحدائية 

يوليوز)2021)ممت رقم)1685.

23I

NJ BUSINESS

EMINENCE BUSINESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

NJ BUSINESS

 BUREAUX(MARINA 3EME

 ETAGE(BUREAU 19 AVENUE

 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE(NOUVELLE(FES، 30000،

FES(maroc

EMINENCE BUSINESS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي شقة 6 

الطابق الثاني 25 مجزئة الارج طريق 

عين الشقف فاس املغرب - 30000 

فاس املغرب

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

69099

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (26

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.EMINENCE BUSINESS

غرض الشركة بإيجاز):)استيدار و)

مصدير

)بيع أجزاء)السيارات.

 6 شقة) (: عنوان املقر االجحتاعي)

25)مجزئة الارج طريق) الطابق الثاني)

 30000 (- عين الشقف فاس املغرب)

فاس املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

السيد ايوب بوغاللة):))500)حصة)

بقيتة)100)درهم للحصة).

السيد حاجد ستيت):))500)حصة)

بقيتة)100)درهم للحصة).

السيد ايوب بوغاللة):)500)بقيتة)

100)درهم.

500)بقيتة) (: السيد حاجد ستيت)

100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه ا()) بوغاللة  ايوب  السيد 

فرنسا)30000)فاس املغرب.

السيد حاجد ستيت عنوانه ا()24 

الشقف) عين  طريق  املقريزي  إقاحة 

فاس)30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه ا()) بوغاللة  ايوب  السيد 

فرنسا)30000)فاس املغرب

السيد حاجد ستيت عنوانه ا()24 

الشقف) عين  طريق  املقريزي  إقاحة 

فاس)30000)فاس املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

غشت) (16 بحاريخ) ( بفاس) الحجارية 

2021)ممت رقم)3714.

24I

SOCIETE CONSULTING

 SOCIETE P.S.J PIECES

AUTOS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

مأسيس شركة

SOCIETE CONSULTING

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 SOCIETE P.S.J PIECES AUTOS

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي املحل 

الحجاري زنقة 1 رقم 7 حي الوحدة 

3 - 50000 حكناس املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

53595
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في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 حاي) (19
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.SOCIETE P.S.J PIECES AUTOS
بيع) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اجزاء)السيارات
-)الحجارة.

املحل) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 
الحجاري زنقة)1)رقم)7)حي الوحدة)3 - 

50000)حكناس املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
السيد ايول يميى):))1.000)حصة)

بقيتة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):
رقم) السيد ايول يميى عنوانه ا()
 50000  7 ال سامين) مجزئة  (1393

حكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
رقم) السيد ايول يميى عنوانه ا()
 50000 ( ال سامين) مجزئة  (1393

حكناس املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
يونيو) (17 بحاريخ) ( الحجارية بتكناس)

2021)ممت رقم)3010.
25I

fiduciaireborjcompta

prive املعهد املغربي للصحة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

fiduciaireborjcompta
 n98(ter(rue(de(fes(qi(agadir(،

80000،(AGADIR(MAROC

املعهد املغربي للصحة prive شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي رقم 2 

خيا3 2 زنقة أحكاال  - 80000 أكادير 

املغرب

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

48513

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 حاي) (25

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

املعهد) (: بتخحصر تستيتها) اإلقحضاء)

.prive(املغربي للصحة

مأهيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أطر الصحة)،)الحكوين املسحتر لحقني)

الصحة)،)منضيم امللحقيات الدراسية)

الصحية. الهياكل  لفائدة  والعلتية 

الدراسة والهندسة في حيدان الصحة)

وحاشابه) الحكوي  حسالك  جتيع  (،

ذلك..
 2 رقم) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 
خيا3)2)زنقة أحكاال))-)80000)أكادير)

املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

 500 ( (: السيد الحسين أجغاوي)

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: بومباوشت) ( السيد حمتد)

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

بومباوشت) ( حمتد) السيد 

أكادير) (80000 ( حي ميليال) عنوانه ا()

املغرب.

السيد الحسين أجغاوي عنوانه ا()

أد3) إسل  (20000 فرنسا) أد3  إسل 

فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األستاء)

وحواطن حسيري الشركة:

بومباوشت) ( حمتد) السيد 

أكادير) (80000 ( حي ميليال) عنوانه ا()

املغرب

السيد الحسين أجغاوي عنوانه ا()

أد3) إسل  (20000 فرنسا) أد3  إسل 

فرنسا

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

غشت) (16 بحاريخ) ( باكادير) الحجارية 

2021)ممت رقم)106049.

26I

OUARCHI CONSULTING

EL MAR DISTRANS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

OUARCHI CONSULTING

 Rue(Khalid(Ibn(Oualid ,12

 ,3éme(Etage(Appt(N°6-TANGER

، 90000، MAROC

EL MAR DISTRANS شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي افاحة 

العزيزية شارع املتلكة العربية 

السعودية الطابق 3 رقم 20 طنجة 

طنجة 90000 طنجة املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

118861

في) حؤرخ  عرفي  عقد  بتقح�سى 
مم إعداد القانون) (2021 غشت) (07

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

 EL (: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.MAR DISTRANS

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
و) للبضائع  الدولي  و  الوطني 

االشخاص.
افاحة) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 
العربية) املتلكة  شارع  العزيزية 
طنجة) (20 رقم) (3 السعودية الطابق)

طنجة)90000)طنجة املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
 1.000 (: حروان) الخلوي  السيد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه ا() حروان  الخلوي  السيد 
 14 زنقة رقم) درب حوالي بوشعيب 

20000)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه ا() حروان  الخلوي  السيد 
 14 زنقة رقم) درب حوالي بوشعيب 

20000)الدار البيضاء)املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
يوليوز) (28 بحاريخ) بطنجة  الحجارية 

2021)ممت رقم)244878.
27I

OUARCHI CONSULTING

FRIENDLY EVENT
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

 Rue(Khalid(Ibn(Oualid ,12
 ,3éme(Etage(Appt(N°6-TANGER

، 90000، MAROC
FRIENDLY EVENT شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجحتاعي العرفان 

حجتوعة 6 عتارة 4 الطابق 2 رقم 9 
طنجة - 90000 طنجة املغرب
مأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 
115461
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في) حؤرخ  عرفي  عقد  بتقح�سى 

مم إعداد القانون) (2021 حارس) (11

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.FRIENDLY EVENT

منظيم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الخدحات) املناسبات  الحفالت 

املحعلقة باملناسبات ممضير انحاج و)

موزيع انواع الحلويات و فوالب حلوى)

العرفان) (: عنوان املقر االجحتاعي)

حجتوعة)6)عتارة)4)الطابق)2)رقم)9 

طنجة)-)90000)طنجة املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

 1.000 (: حريم) حترادي  السيدة 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه ا() حريم  حترادي  السيدة 

 4 عتارة) (6 حجتوعة) (1 العرفان)

طنجة) الجاحعي  (9 رقم) (2 الطابق)

90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه ا() حريم  حترادي  السيدة 

 4 عتارة) (6 حجتوعة) (1 العرفان)

طنجة) الجاحعي  (9 رقم) (2 الطابق)

90000)طنجة املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

أبريل) (19 بحاريخ) بطنجة  الحجارية 

2021)ممت رقم)241469.نجة بحاريخ)

28)يوليوز)2021)ممت رقم)244878.

28I

ديوان االسحاذة نادية عطبهي حوثقة

»K.LINE INTERNATIONAL«
إعالن ححعدد القرارات

ديوان االسحاذة نادية عطبهي حوثقة

310, زنقة عتر الريفي الطابق االول 

رقم 11 الدارالبيضاء ، 20330، 

الدار البيضاء املغرب

  »K.LINE INTERNATIONAL«

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان حقرها االجحتاعي: حي القرية 

زنقة الحدي ية رقم 92 سيدي حوحن 

- - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن ححعدد القرارات«

رقم الحقييد في السجل الحجاري: 

.106351

بتقح�سى الجتع العا3 االسحثنائي)

مم امخاذ) (2021 يونيو) (17 املؤرخ في)

القرارات الحالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)

على) املنصبة  الهبة  على  املصادقة 

الحصص) حجتوع  رقبة  حق  كافة 

االجحتاعية املكونة لرأستال الشركة)

وكذا) يونيو2021) في17) املؤرخة 

املن ثق) للرأستال  الجديد  الحقسيم 

عنها.

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

حعاينة مفحيت هذه الحصص) حايلي:)

واالعتراف بصفة الشريك.

قرار رقم)3:)الذي ينص على حايلي:)

الشكل) بخصوص  املرور،) حعاينة 

القانوني للشركة،)حن نظا3 الشركات)

ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

إلى نظا3 الشركات) الوحيد  الشريك 

ذات املسؤولية املحدودة املكونة حن)

أكثر حن شريك.

قرار رقم)4:)الذي ينص على حايلي:)

إعحبار الهبة حبلغة بشكل صحيت.

قرار رقم)5:)الذي ينص على حايلي:)

املقررة) الشكليات  حن  املسير  إعفاء)

في النظا3 االسا�سي وممصين قرارات)

املحضر حن كل طعن.

قرار رقم)6:)الذي ينص على حايلي:)

األسا�سي) النظا3  تعديل  حباشرة 

وبصفة) املحضر  قرارات  حع  موازيا 

1-2-6-7-25-31- ( الفصول) خاصة 

34-33-32)و46))حن النظا3 األسا�سي)

للشركة.

على) ينص  الذي  (:7 رقم) قرار 

الشتولية) الصياغة  حباشرة  حايلي:)

والحميينية للنظا3 األسا�سي في ضوء)

القرارات املحخذة بتوجب حمضر17 

يونيو)2021

ومبعا لذلك مم تعديل حقحضيات)

النظا3 األسا�سي الحالية:)

1-2-6-7-25-31-32- رقم) بند 

الذي ينص على حايلي:) و46:) (33-34

األسا�سي) النظا3  تعديل  حباشرة 

وبصفة) املحضر  قرارات  حع  موازيا 

1-2-6-7-25-31- (- خاصة الفصول)

34-33-32)و46))حن النظا3 األسا�سي)

للشركة.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 04 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

غشت)2021)ممت رقم)789047.

29I

F.M CONSULTING

ل&ت زاكو
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

F.M CONSULTING

 BD RAHAL EL MESKINI

 2EME(ETAGE(APPT.2 N°54

 CASABLANCA ، 20130،

CASABLANCA MAROC

ل&ت زاكو  شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي حسنية 2 

بلوك ب رقم 149 العالية  - 28830 

املحتدية املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

28659

في) حؤرخ  حوثق  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (14
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
ل&ت) (: بتخحصر تستيتها) اإلقحضاء)

زاكو).
نقل) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير)؛
-)كراء)وسائل النقل حع السائق)؛

-)الاريد و نقل الطرود)؛
-)كراء)حعدات النقل الطرقي)؛

املعدات،) ومصدير  اسحيراد  (-
واالكسيسوارات) املسحلزحات 

املحعلقة بأنشطة النقل الطرقي)؛
املحعلقة) الخدحات  مقديم  (-

بعتليات النقل الطرقي)؛
املعدات) املنحجات،) وبيع  شراء) (-
واالكسيسوارات) املسحلزحات 

املحعلقة بأنشطة النقل الطرقي)؛
وعتوحا جتيع املعاحالت الحجارية)
املالية،)الصناعية،)املنقولة والعقارية)
التي محعلق بشكل حباشر أو غير حباشر)
بالغرض املذكور أعاله أو بأي غرض)
يمحتل) أو  (، حرمبط) أو  حشابه  آخر 
أن تساهم في مطويره بأي شكل حن)

األشكال.
عنوان املقر االجحتاعي):)حسنية)2 
 28830 149)العالية))-) بلوك ب رقم)

املحتدية املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
السيد عي�سى باري):))1.000)حصة)

بقيتة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه ا() باري  عي�سى  السيد 
 28820   138 رقم) األصيل  مجزئة 

املحتدية املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األستاء)
وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه ا() باري  عي�سى  السيد 
 28820   138 رقم) األصيل  مجزئة 

املحتدية املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 09 بحاريخ) ( باملحتدية) االبحدائية 

غشت)2021)ممت رقم)1722.

30I

SERVICE COMPTABILITE BELHADJ SARL

S2A FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

 SERVICE COMPTABILITE
BELHADJ SARL

 AV(AL(MOUKAWAMA(N° 21
 APT(N°10 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC
S2A FOOD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجحتاعي حدائق 
كابو شطر 5 حمل رقم 4 حرميل - 

93150 حرميل املغرب
مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

30111
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (07
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
 S2A (: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.FOOD
غرض الشركة بإيجاز):)حطعم.

حدائق) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 
(- حرميل) (4 رقم) حمل  (5 كابو شطر)

93150)حرميل املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

 500 ( (: سفيان) سعدي  السيد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

((: حفيضة) سرحان  ايت  السيدة 

100)حصة بقيتة)100)درهم للحصة)

 300 ( (: السيد سعدي نور الدين)

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

 100 ( (: سارة) سعدي  السيدة 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

السيد سعدي سفيان عنوانه ا()

لبلن) (93150 كتبيطة) شارع  (27

حسنيل فرنسا.))93150)لبلن حسنيل)

فرنسا.

حفيضة) سرحان  ايت  السيدة 

 29 رقم) (3 حدائق كابو ط) عنوانه ا()

حرميل)93150)حرميل املغرب.

الدين) نور  سعدي  السيد 

 93150 27)شارع كتبيطة) عنوانه ا()

لبلن) (93150 فرنسا.) حسنيل  لبلن 

حسنيل فرنسا.

عنوانه ا() سارة  سعدي  السيدة 

لبلن) (93150 كتبيطة) شارع  (27

لبلن حسنيل) (93150 حسنيل فرنسا.)

فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

السيد سعدي سفيان عنوانه ا()

لبلن) (93150 كتبيطة) شارع  (27

لبلن حسنيل) (93150 حسنيل فرنسا)

فرنسا

حفيضة) سرحان  ايت  السيدة 

 29 رقم) (3 حدائق كابو ط) عنوانه ا()

حرميل)93150)حرميل املغرب

الدين) نور  سعدي  السيد 

 93150 27)شارع كتبيطة) عنوانه ا()

لبلن) (93150 فرنسا.) حسنيل  لبلن 

حسنيل فرنسا

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

11)غشت) )بحاريخ) االبحدائية بحطوان)

2021)ممت رقم)3197.

31I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

 LA MAROCAINE DE
 LA TRANSMISSION

MECANIQUE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

 FIDUCIAIRE SERVICE
SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 44
 AOUAM(ROCHES(NOIRES ،

20290، CASABLANCA(MAROC
 LA MAROCAINE DE LA

 TRANSMISSION MECANIQUE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجحتاعي 46، شارع 

الزرقطوني،طابق رقم 3 شقة 
رقم  6، الدارالبيضاء - 20250 

الدارالبيضاء املغرب
مأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 
513043

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (13
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)
 LA MAROCAINE DE LA  :

.TRANSMISSION MECANIQUE
الحجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
النقل) وسلع  الصناعية  أدوات  في 

امليكانيكي.
عنوان املقر االجحتاعي):)46،)شارع)
الزرقطوني،طابق رقم)3)شقة رقم))6،)
20250)الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

 1.000 ( (: الرغاي) السيدة سها3 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه ا() الرغاي  سها3  السيدة 
شقة) (2 طابق) روسيون  زنقة  (12

املستشفيات) حي  هدى  اقاحة  (3

الدارالبيضاء) (20503 الدارالبيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه ا() الرغاي  سها3  السيدة 
شقة) (2 طابق) روسيون  زنقة  (12

املستشفيات) حي  هدى  اقاحة  (3

الدارالبيضاء) (20503 الدارالبيضاء)

املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 12 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

غشت)2021)ممت رقم)789585.

32I

 ADNATRAVAUX((أدنا طرافو)))اي كنستريكسيون

ET CONSTRUCTION

 ADNATRAVAUX ET

  CONSTRUCTION
أدنا طرافو   اي كنستريكسيون

شركة ذات املسؤولية املحدودة
مأسيس شركة

أدنا طرافو   اي كنستريكسيون  

 ADNATRAVAUX ET

CONSTRUCTION

اقاحة الزهور عتارة 40  طابق 6 رقم 

26 ، 90000، طنجة املغرب

 ADNATRAVAUX ET

CONSTRUCTION  أدنا طرافو   

اي كنستريكسيون شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي اقاحة 

الزهور عتارة 40  طابق 6 رقم 26 - 

90000 طنجة املغرب

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

119111

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 حاي) (26

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

ححبوعة) الشركة  تستية 

بتخحصر) اإلقحضاء) عند 

 ADNATRAVAUX ET (: تستيتها)

CONSTRUCTION))أدنا طرافو)))اي)

كنستريكسيون.

أعتال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وجه) وعلى  املهن  لجتيع  البناء)

الخصوص) أعتال البناء)،)الكهرباء)،)

السباكة)،)النجارة)،)الخشب)،)نجارة)
العزل) (، النجارة املعدنية) (، األملنيو3)

املائي)،)إلخ(.
-)الطرق والصرف الصحي والعزل)

العاحة) واإلنارة  والصوتي  الحراري 

حياه) وشبكة  الجهد  واملنخفضة 

الشرب والهامف وشراء)وبيع واسحيراد)

جتيع األصناف أو املنحجات أو املواد)

املحعلقة بنشاط الشركة..

اقاحة) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 
 -  26 6)رقم) 40))طابق) الزهور عتارة)

90000)طنجة املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

 1.000 ( (: نعينيع) عادل  السيد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه ا() نعينيع  عادل  السيد 
اقاحة الزهور عتارة)40))طابق)6)رقم)

26  90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه ا() نعينيع  عادل  السيد 
اقاحة الزهور عتارة)40))طابق)6)رقم)

26  9000)طنجة املغرب.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
غشت) (06 بحاريخ) ( بطنجة) الحجارية 

2021)ممت رقم)245127.

33I

JURIS LEGAL

MOUSSAFIR HOTELS
شركة املساهتة

إنشاء)فرع مابع للشركة

JURIS LEGAL
 Angle(Bd(Abdelmoumen &

 Rue(Chatila, Résidence(Kamar,
 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
MOUSSAFIR HOTELS شركة 

املساهتة
وعنوان حقرها اإلجحتاعي 97 شارع 
املسيرة الخضراء٬ الطابق 5 الدار 
البيضاء املغرب - 20000 الدار 

البيضاء  املغرب.
إنشاء فرع مابع للشركة

رقم الحقييد في السجل الحجاري 
.11625

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)
املؤرخ في)20)يوليوز)2021)مقرر إنشاء)
 IBIS(فرع))مابع للشركة))ممت التستية
و) (MOUSSAFIR OUARZAZATE
الكائن بالعنوان فندق إبيس٬)حنطقة)
45000)ورزازات املغرب و) (- الفنادق)
الشرقي) السيد ة() طرف  حن  املسير 

حمتد أحين).
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
االبحدائية بورزازات))بحاريخ)12)غشت)

2021)ممت رقم)480.

34I

حكحب حماسبة

ERRAMINES
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

حكحب حماسبة
عتارة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52004، 

الرشيدية املغرب

ERRAMINES شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي طريق 
الريصاني بريد رقم 69 أرفود - 

52000 أرفود املغرب
مأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 
15107

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (01
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.ERRAMINES
اسحغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

املعادن
بيع املعادن.

طريق) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 
(- أرفود) (69 رقم) بريد  الريصاني 

52000)أرفود املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
 1.000 ( (: بوعيش) عتار  السيد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه ا() بوعيش  عتار  السيد 
شارع حوالي استاعيل أرفود)52200 

أرفود املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه ا() بوعيش  عتار  السيد 
شارع حوالي استاعيل أرفود)52200 

أرفود املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 03 بحاريخ) ( بالرشيدية) االبحدائية 

غشت)2021)ممت رقم)1139.
35I

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC

LD PHARMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC
 RUE NAPLES IMMEUBLE
 DAWHA(E/S(N°6 ، 90000،

TANGER MAROC
LD PHARMA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجحتاعي مجزئة 
االسرة 2 بديع قطعة 66ب طابق 

1  - 90000 طنجة املغرب
مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

118929
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 يونيو) (24
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
 LD (: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.PHARMA
مجارة) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املسحلزحات الطبية)
-)اسحيراد وموزيع املواد الحجتيلية)
مجزئة) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 
االسرة)2)بديع قطعة)66ب طابق)1  - 

90000)طنجة املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
 750 ( (: السيد نور الدين الروا3)

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).
 250 ( (: العالي كعب) السيد عبد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األستاء) (- (

وصفات وحواطن الشركاء):
السيد نور الدين الروا3 عنوانه ا()
76)مجزئة الطي ية))14000)القنيطرة)

املغرب.
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السيد عبد العالي كعب عنوانه ا()

اقاحة الزحوري)2)عتارة نادية رقم)28 

90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

السيد نور الدين الروا3 عنوانه ا()

76)مجزئة الطي ية))14000)القنيطرة)

املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

غشت) (02 بحاريخ) ( بطنجة) الحجارية 

2021)ممت رقم)244945.

36I

الزوين املصطفى

SOCIETE ROJKA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

الزوين املصطفى

عتارة 9  زنقة بنزرت شقة 5 الطابق 

3 حترية ، 50000، حكناس املغرب

SOCIETE ROJKA شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي رقم 117 

الطابق الثالث الشقة رقم 3 حرجان 

1 الشطر 1 - 50070 حكناس املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

54073

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (01

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.SOCIETE ROJKA

أعتال) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

حخحلفة

-)بيع حعدات الري الزراعي.

-اسحيراد و مصدير..

عنوان املقر االجحتاعي):)رقم)117 

3)حرجان) الطابق الثالث الشقة رقم)

1)الشطر)1 - 50070)حكناس املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

السيدة حريم بل الفقيه)):))1.000 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

السيدة حريم بل الفقيه))عنوانه ا()

الطابق الثالث) (03 الشقة) (117 رقم)

 50070 ( االول) الشطر  (01 حرجان)

حكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

السيدة حريم بل الفقيه))عنوانه ا()

الطابق الثالث) (03 الشقة) (117 رقم)

 50070 ( االول) الشطر  (01 حرجان)

حكناس املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

12)غشت) بحاريخ) ( الحجارية بتكناس)

2021)ممت رقم)3744.

37I

ANAMAR FIDUCIAIRE

  NOVA IRRIG
نوفا اريك

شركة ذات املسؤولية املحدودة
مفويت حصص

ANAMAR FIDUCIAIRE

 N 280 HAY(BOUGAFER ،

45800، TINGHIR(maroc

NOVA IRRIG  نوفا اريك شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي دوار 

واكليم - 45800 منغير املغرب.

مفويت حصص
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.807

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)

متت) (2021 غشت) (03 في) املؤرخ 

املصادقة على):

مفويت السيد) ة()احتد سوسعيد)

أصل) حن  اجحتاعية  حصة  (500

1.000)حصة لفائدة))السيد) ة()عبد)

العالي احكون بحاريخ)03)غشت)2021.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم  (

غشت) (13 بحاريخ) ( االبحدائية بتنغير)

2021)ممت رقم)724.

38I

GRAFCO SARL AU

BLT AGRI SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

GRAFCO SARL AU

 N°15 RUE(TELEMCAN

 RESIDENCE(GHITA(MEKNES ،

50000، MEKNES(MAROC

BLT AGRI SARL AU شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 15 زنقة 

ملتسان إقاحة غيحة - 50000  

حكناس  املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

53939

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 يونيو) (05

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

 BLT (: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.AGRI SARL AU

غرض الشركة بإيجاز):)الفالحة

أنشطة الحكييف.

 15 (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

  50000 (- زنقة ملتسان إقاحة غيحة)

حكناس))املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

 1.000 ( (: رشيد) بينعلي  السيد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه ا()) رشيد  بينعلي  السيد 

حكناس)50000))حكناس))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه ا()) رشيد  بينعلي  السيد 

حكناس)50000))حكناس))املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

يوليوز) (20 بحاريخ) ( الحجارية بتكناس)

2021)ممت رقم)3536.

39I

sofoget

BEINTEAMWORK
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

مأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

BEINTEAMWORK شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي  القنيطرة 

59 زنقة حوالي عبد العزيز شارع 

حوالي عبد العزيز رقم 4 - 14000  

القنيطرة املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

61821
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في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)

مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (27

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.BEINTEAMWORK

غرض الشركة بإيجاز):)بيع أدوات)

و مجهيزات املعلوحامية

مجارة عاحة.

عنوان املقر االجحتاعي):))القنيطرة)

شارع) العزيز  عبد  حوالي  زنقة  (59

  14000  -  4 العزيز رقم) حوالي عبد 

القنيطرة املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

 1.000 ( (: خوجان) حتد  السيد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

 1000 (: خوجان) حتد  السيد 

بقيتة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه ا()) خوجان  حتد  السيد 

القنيطرة)14000))القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه ا()) خوجان  حتد  السيد 

القنيطرة)14000))القنيطرة املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 11 بحاريخ) ( بالقنيطرة) االبحدائية 

غشت)2021)ممت رقم)87940.

40I

DICKSSON(BUSINESS(&(LAW(FIRM

AL MADIAFA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

 DICKSSON(BUSINESS & LAW

FIRM

 RUE(JEAN(JAURES 23 23

 RUE(JEAN(JAURES، 20060،

Casablanca(Maroc

AL MADIAFA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 10 ، شارع 

الحرية ، الطابق 3 ، الشقة رقم 5  - 

20000 الدارالبيضاء املغرب

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

 491393

في) حؤرخ  حوثق  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 يناير) (04

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

 AL (: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.MADIAFA

مأجير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أو) املتلوكة  العقارات  وتشغيل 

املؤجرة.

(، (10 (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

شارع الحرية)،)الطابق)3)،)الشقة رقم)

5  - 20000)الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)100)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

السيد الشرقاوي احتد عنوانه ا()

جياللي) حاج  شارع  (،112 الرقم)

الطابق) السال3،) اقاحة  العوفير،)

االول)20000)الدارالبيضاء)املغرب.

عنوانه ا() اساحة  مركي  السيد 

الطبق) منسيفت،) شارع  (،69 الرقم)

برشيد) (20000 الهدى) حي  االول،)

املغرب.

عنوانه ا() شعيب  سحال  السيد 

اقاحة ال سحان،)العتارة أ04،)الشقة)
رقم)4 20000)بنسليتان املغرب.

عنوانه ا() أيوب  سحال  السيد 

جوريس،) جون  شارع  (،23 الرقم)

كوميي)20000)الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

السيد الشرقاوي احتد عنوانه ا()

جياللي) حاج  شارع  (،112 الرقم)

الطابق) السال3،) اقاحة  العوفير،)

االول)20000)الدارالبيضاء)املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 03 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

يناير)2021)ممت رقم)629138811.

41I

STE AYAD CONSULTING SARL

PARA EXTRA
إعالن ححعدد القرارات

STE AYAD CONSULTING SARL

 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER(ETAGE(APPT

 N°7 OUJDA(OUED(NACHEF،

60000، OUJDA(MAROC

PARA EXTRA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان حقرها االجحتاعي: طريق 

بوقنادل حي زيحون غفران 6 رقم 82 

الطابق 2 - 60000 وجدة املغرب.

»إعالن ححعدد القرارات«
رقم الحقييد في السجل الحجاري: 

.35615

بتقح�سى الجتع العا3 االسحثنائي)

مم امخاذ) (2021 حارس) (17 املؤرخ في)

القرارات الحالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)

مفويت السيدة احيتة ملين500)حصة))

حن اصل)500)لفائدة السيدة ستيرة)

حقد3.

قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)

ممويل الشكل القانوني للشركة حن)

الى) شركة ذات املسؤولية املحدودة 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد

قرار رقم)3:)الذي ينص على حايلي:)

قبول اسحقالة املسيرة السيدة أحيتة)

حقد3)) ستيرة  السيدة  وتعيين  ملين 

كتسير وحيد للشركة

ومبعا لذلك مم تعديل حقحضيات)

النظا3 األسا�سي الحالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) بند 

:)شركة ذات) الشكل القانوني) حايلي:)

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد

بند رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)

وموزيع) الشركة  راستال  ممديد 

 100 1000)حصة بقيتة) الحصص:)

درهم للحصة لفائدة السيدة ستيرة)

حقد3

بند رقم)3:)الذي ينص على حايلي:)

ممديد املسيرالسيدة ستيرة حقد3 و)

صالحياتها

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

أبريل) (14 بحاريخ) ( بوجدة) الحجارية 

2021)ممت رقم)1361.

42I

HOLPAG

ARADINA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأستال الشركة

HOLPAG

 KM 10.500 ROUTE(D›EL

 JADIDA(LISSASFA ، 20230،

CASABLANCA MAROC

ARADINA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي الجتاعة 

الحضرية عين ميزغة بنسليتان - 

20230 بنسليتان املغرب.

رفع رأستال الشركة

رقم الحقييد في السجل الحجاري -.
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العا3) الجتع  بتقح�سى 

دجنار) (24 في) املؤرخ  اإلسحثنائي 

الشركة) رأستال  رفع  مم  (2020

درهم«) (7.000.000« قدره) بتبلغ 

إلى) درهم«) (55.000.000« حن) أي 

طريق) عن  درهم«) (62.000.000«

الشركة) ديون  حع  حقاصة  إجراء) ( (:

املحددة املقدار و املسحمقة.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 09 بحاريخ) ( سليتان) بان  االبحدائية 

حارس)2021)ممت رقم)154.

43I

MOORISH

ALTALYS
إعالن ححعدد القرارات

MOORISH

39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 20080، الدار البيضاء املغرب

ALTALYS »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان حقرها االجحتاعي: زاوية 

شارع عبد املوحن و زنقة ستية، 

إقاحة شهرزاد 3 الطابق  4الرقم  

20النخيل    - 20340 الدار البيضاء  

املغرب.

»إعالن ححعدد القرارات«

رقم الحقييد في السجل الحجاري: 

.464511

بتقح�سى الجتع العا3 االسحثنائي)

مم امخاذ) (2021 يناير) (16 املؤرخ في)

القرارات الحالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)

مفويت حصص

قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)

ممويل املقر االجحتاعي للشركة

ومبعا لذلك مم تعديل حقحضيات)

النظا3 األسا�سي الحالية:)

بند رقم)7:)الذي ينص على حايلي:)

حمتد) السيد  النقدية  الحصص 

حسفار):)500)حصة بقيتة)100)درهم)

للحصة).)السيدة فاطنة ححعبد):)500 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة

بند رقم)4:)الذي ينص على حايلي:))
املقر االجحتاعي الحالي للشركة))»زاوية)
97)صقيلية الفة) 64)رقم) 16)و) زنقة)

الدار البيضاء«
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 20 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

يوليوز)2021)ممت رقم)787766.

44I

kamil(affaires(consulting(group(sarl(au

 GROUPE MASTER-SUD
DISTRIBUTION

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل الحصفية

 kamil(affaires(consulting(group
sarl(au

 jnanat 3 operation(erac(n°19
 1er(etage(ainitti(marrakech ،

40000، marrakech(maroc
 GROUPE MASTER-SUD

DISTRIBUTION شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجحتاعي : مجزئة 
املسيرة 3 حرف س ن 85 حراكش - 

40000 حراكش املغرب.
قفل الحصفية

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 
.72297

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)
مقرر) (2021 يونيو) (07 في) املؤرخ 
 GROUPE MASTER-SUD حل)
ذات) شركة  (DISTRIBUTION
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 
 100.000 رأستالها) حبلغ  الوحيد 
اإلجحتاعي) حقرها  وعنوان  درهم 
 85 ن) س  حرف  (3 املسيرة) مجزئة 
املغرب) حراكش  (40000 (- حراكش)

نتيجة لعد3 وجود حبيعات.
و عين:

السيد ة()نادية))فراري و عنوانه ا()
يوسف) سيدي  (368 رقم) (3 بلوك)
اكادير)80000)اكادير املغرب كتصفي)

 ة()للشركة.

و قد مم انعقاد الجتعية الخحاحية)

مجزئة) وفي  (2021 يونيو) (07 بحاريخ)

(- حراكش) (85 3)حرف س ن) املسيرة)

40000)حراكش املغرب.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

يونيو) (30 بحاريخ) ( الحجارية بتراكش)

2021)ممت رقم)7904.

45I

MOORISH

IMMYSHOP FOURNITURES
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MOORISH

39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 20080، الدار البيضاء املغرب

 IMMYSHOP FOURNITURES

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد في طور الحصفية(

وعنوان حقرها اإلجحتاعي زاوية 

شارع عبد املوحن و زنقة ستية، 

إقاحة شهرزاد 3 الطابق 4 الرقم 

20 النخيل - 20340 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.406119

الوحيد) الشريك  قرار  بتقح�سى 
مقرر) (2021 يوليوز) (29 في) املؤرخ 

ذات حسؤولية حمدودة) حل شركة 

 IMMYSHOP ذات الشريك الوحيد)

رأستالها) حبلغ  ( (FOURNITURES

حقرها) وعنوان  درهم  (10.000

اإلجحتاعي زاوية شارع عبد املوحن و)
زنقة ستية،)إقاحة شهرزاد)3)الطابق)

الدار) (20340 (- النخيل) (20 الرقم) (4

الحوقف) (: املغرب نتيجة ل) البيضاء)

الحا3 لنشاط الشركة.

زاوية) ب  الحصفية  حقر  حدد  و 

ستية،) زنقة  و  املوحن  عبد  شارع 

الرقم) (4 الطابق) (3 شهرزاد) إقاحة 

الدار البيضاء) (20340 (- النخيل) (20

املغرب.)

و عين:
السيد ة()نادية)))بنور و عنوانه ا()
3)زنقة والدة حي نجاح االحير)))46000 

اسفي))املغرب كتصفي) ة()للشركة.
وعند اإلقحضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  مبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املحعلقة بالحصفية):)-
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 26 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

يوليوز)2021)ممت رقم)787898.

46I

ALTA COMPTA

جي زد هواري طرانس
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

ALTA COMPTA
 AV(FES(RUE(EGYPTE(N9 BIS
 AV(FES(RUE(EGYPTE(N9 BIS،

90000، TANGER(MAROC
جي زد هواري طرانس شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجحتاعي 18 ريكو 
كوسطا عتارة 18 رقم 10 طنجة - 

90000 طنجة املغرب 
مأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 
118795

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (12
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
جي زد) (: بتخحصر تستيتها) اإلقحضاء)

هواري طرانس.
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الوطني والدولي للبضائع.
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ريكو) (18 (: عنوان املقر االجحتاعي)
(- طنجة) (10 رقم) (18 كوسطا عتارة)

90000)طنجة املغرب).
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):
السيدة غزالن الهواري عنوانه ا()

اسبانيا)09001)بورجوس اسبانيا.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
السيد عتاد ايت بوزيد عنوانه ا()
رقم) الرباط  شارع  رشيد  حوالي  حي 
 93102 الفنيدق) االول  الطابق  (80

الفنيدق املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
يوليوز) (27 بحاريخ) ( الحجارية بطنجة)

2021)ممت رقم)6886.

47I

COMPTE A JOUR

شباب شوب
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 AV(SAKIA(EL(HAMRAE(N° 13

 2EME(ETG(N° 4 NADOR ،
62000، NADOR(MAROC

شباب شوب شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي حمل رقم 
5 طريق ماويتة رقم 299-293 - 

62000 الناظور املغرب
مأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 
22567

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 يونيو) (25
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
شباب) (: بتخحصر تستيتها) اإلقحضاء)

شوب.
حيني) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
حاركت),)بيع الحبغ),)اسحيراد ومصدير )
والبقوليات) الغذائية  املنحجات 
والحبغ؛) املجففة  والفواكه 
و) واملالبس  الحجتيل  حسحمضرات 

أجهزة الكترونية)(.
حمل) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 
 -  293-299 5)طريق ماويتة رقم) رقم)

62000)الناظور املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
 1.000 ( (: السيد هشا3 بن دودوح)

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):
السيد هشا3 بن دودوح عنوانه ا()
شارع الشباب رقم)7)الناظور)62000 

الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
السيد هشا3 بن دودوح عنوانه ا()
شارع الشباب رقم)7)الناظور)62000 

الناظور املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
االبحدائية بالناضور))بحاريخ)03)غشت)

2021)ممت رقم)3616.

48I

حكحب حماسبة

SPRAIL HOZ
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

حكحب حماسبة
عتارة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52004، 

الرشيدية املغرب

SPRAIL HOZ شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي فصر 

منكبيت الخنك الرشيدية - 52000 

الرشيدية املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

15053

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 يونيو) (18

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.SPRAIL HOZ

غرض الشركة بإيجاز):)بيع الوقود)

بالحقسيط).

فصر) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

 52000 (- منكبيت الخنك الرشيدية)

الرشيدية املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

 1.000 ( (: السيد عبد هللا سالمي)

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

السيد عبد هللا سالمي عنوانه ا()

شارع عالل بن عبد هللا رقم)34)حركز)

52150)الرشيدية) بودنيب الرشيدية)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

السيد عبد هللا سالمي عنوانه ا()

شارع عالل بن عبد هللا رقم)34)حركز)

52150)الرشيدية) بودنيب الرشيدية)

املغرب.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 07 بحاريخ) ( بالرشيدية) االبحدائية 

يوليوز)2021)ممت رقم)1060.

49I

حكحب حماسبة

GOLDLINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

حكحب حماسبة

عتارة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52004، 

الرشيدية املغرب

GOLDLINE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي قصر 

ماردة الخنك ص.ب 106 الرشيدية-

الخنك - 52000 الرشيدية املغرب

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

15073

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 حاي) (25

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.GOLDLINE

اسحيراد) ( (: غرض الشركة بإيجاز)

ومصدير

اسحغالل املعادن

بيع الرخا3

قصر) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

الرشيدية- (106 ماردة الخنك ص.ب)

الخنك)-)52000)الرشيدية املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

السيد بانحاني فالتر):))500)حصة)

بقيتة)50.000)درهم للحصة).
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500)حصة) ( (: السيد فهد أنشو3)

بقيتة)50.000)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

 25 السيد بانحاني فالتر عنوانه ا()

عتارة سوبرادير شارع حوالي عبد هلل)

أكادير)80000)أكادير املغرب.

السيد فهد أنشو3 عنوانه ا()شقة)
4)زنقة ورغة أكدال الرباط) 3)عتارة)

10090))الرباط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

 25 السيد بانحاني فالتر عنوانه ا()

عتارة سوبرادير شارع حوالي عبد هلل)

أكادير)80000)أكادير املغرب

السيد فهد أنشو3 عنوانه ا()شقة)
4)زنقة ورغة أكدال الرباط) 3)عتارة)

10090))الرباط املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 14 بحاريخ) ( بالرشيدية) االبحدائية 

يوليوز)2021)ممت رقم)1099.

50I

JAD(BUSINESS(&(WORKSHOP

STE  2H.AT TRANS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

JAD(BUSINESS & WORKSHOP

 RES  AL(HOUDA(RUE

 MOHAMED BALFREJ GH

 2 IMM 90 ETG 3 APT 15

 SIDI(MOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

STE  2H.AT(TRANS شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور الحصفية(

وعنوان حقرها اإلجحتاعي حجتوعة 

الحقد3 17 الطابق 2 سيدي 

الارنو�سي - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.472629

الوحيد) الشريك  قرار  بتقح�سى 
مقرر) (2021 يوليوز) (23 في) املؤرخ 
ذات حسؤولية حمدودة) حل شركة 
 STE  2H.AT الوحيد) ذات الشريك 
 100.000 رأستالها) حبلغ  ( (TRANS
اإلجحتاعي) حقرها  وعنوان  درهم 
 2 الطابق) (17 الحقد3) حجتوعة 
الدار) (20000 (- الارنو�سي) سيدي 
-ازحة) (: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء)

القطاع كوفيد)19
-لم يمقق اي حعاحلة مجارية.

و حدد حقر الحصفية ب حجتوعة)
سيدي) (2 الطابق) (17 الحقد3)
البيضاء) الدار  (20000 (- الارنو�سي)

املغرب.)
و عين:

السيد ة()حسن))حوا3 و عنوانه ا()
20000)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب كتصفي) ة()للشركة.
وعند اإلقحضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  مبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املحعلقة بالحصفية):)-
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 03 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

غشت)2021)ممت رقم)788868.

51I

حجتوعة بونجول الدولية آمتانية

FRIGMAR DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

حجتوعة بونجول الدولية آمتانية
املركب الحجاري برج الياقوت 

شارع اللة ياقوت اقاحة س طابق  
الداربيضاء ، 20000، الدارالبيضاء 

املغرب
  FRIGMAR DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي زنقة إفني 
53 - 20500 الدارالبيضاء املغرب
مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

398921

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2017 أكحوبر) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

. FRIGMAR DISTRIBUTION

غرض الشركة بإيجاز):))موزيع كافة)

املنحجات وأجهزة الحكييف والسباكة)

والكهرباء)والجص والخشب والبالط)

والدهانات…)..)وحلحقاتها.

واملواد) املنحجات  جتيع  موزيع 

بتا) كان  نوع  أي  حن  واملواد  واملواد 

والترويجية) اإلعالنية  املواد  ذلك  في 

املرمبطة بشكل حباشر أو غير حباشر)

بقطاع البناء

اسحيراد ومصدير جتيع املنحجات)

واملواد) واألجهزة  واألشياء) والسلع 

بغض النظر عن طبيعة وحنشأ قطاع)

البناء.
عنوان املقر االجحتاعي):)زنقة إفني)

53 - 20500)الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

400)حصة) ( (: السيد لحلو حسن)

بقيتة)100)درهم للحصة).

السيد لحلو حمتد شريف):))175 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

السيد لحلو عبدهللا):))175)حصة)

بقيتة)100)درهم للحصة).

200)حصة) ( (: السيد جواد زويتن)

بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه ا() حسن  لحلو  السيد 
الدارالبيضاء) (20500 زنقة إفني) (76

املغرب.

عنوانه ا() زويتن  جواد  السيد 
الدارالبيضاء) (20500 زنقة إفني) (76

املغرب.

عنوانه ا() عبدهللا  لحلو  السيد 
الدارالبيضاء) (20500 زنقة إفني) (76

املغرب.
شريف) حمتد  لحلو  السيد 
باسطور) لويس  ساحة  عنوانه ا()
اقاحة النور)19 20000)الدارالبيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
السيد لحلو حسن عنوانه ا())زنقة)
إفني76 20500)الدارالبيضاء)املغرب
عنوانه ا()) زويتن  جواد  السيد 
الدارالبيضاء) (20500 إفني76  زنقة 

املغرب
عنوانه ا()) عبدهللا  لحلو  السيد 
الدارالبيضاء) (20500 إفني76  زنقة 

املغرب
شريف) حمتد  لحلو  السيد 
باسطور) لويس  ساحة  عنوانه ا()
اقاحة النور)19 20000)الدارالبيضاء)

املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 22 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

حارس)2018)ممت رقم)-.
52I

حجتوعة بونجول الدولية آمتانية

FRIGMAR DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مفويت حصص

حجتوعة بونجول الدولية آمتانية
املركب الحجاري برج الياقوت 

شارع اللة ياقوت اقاحة س طابق  
الداربيضاء ، 20000، الدارالبيضاء 

املغرب
  FRIGMAR DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجحتاعي  زنقة 
إفني 53 - 20500 الدارالبيضاء 

.MAROC
مفويت حصص

رقم الحقييد في السجل الحجاري 
.398921

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)
متت) (2021 أبريل) (12 في) املؤرخ 

املصادقة على):
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زويتن) ( جواد) السيد) ة() مفويت 

أصل) حن  اجحتاعية  حصة  (250

250)حصة لفائدة))السيد) ة())لحلو))

أبريل) (12 بحاريخ) شريف  حتمتد 

.2021

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم  (

 14 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

يونيو)2021)ممت رقم)782534.

53I

حجتوعة بونجول الدولية آمتانية

FRIGMAR DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مفويت حصص

حجتوعة بونجول الدولية آمتانية

املركب الحجاري برج الياقوت 

شارع اللة ياقوت اقاحة س طابق  

الداربيضاء ، 20000، الدارالبيضاء 

املغرب

FRIGMAR DISTRIBUTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي زنقة 

إفني 53 - 20500 الدارالبيضاء 

.MAROC

مفويت حصص
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.398921

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)

متت) (2021 أبريل) (12 في) املؤرخ 

املصادقة على):

حسن) ( لحلو) السيد) ة() مفويت 

 75 أصل) حن  اجحتاعية  حصة  (75

حصة لفائدة))السيد) ة()لحلو))حمتد)

شريف بحاريخ)12)أبريل)2021.

حسن) ( لحلو) السيد) ة() مفويت 

أصل) حن  اجحتاعية  حصة  (325

لحلو)) السيد) ة() ( 400)حصة لفائدة)

عبدهللا بحاريخ)12)أبريل)2021.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم  (

 14 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

يونيو)2021)ممت رقم)782535.

54I

secotrages(snc

KAS-STONE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
ممويل الشكل القانوني للشركة

secotrages(snc
رقم 2 زنقة ادريس الياحوري بالعربي 

وجه عروس حكناس ، 50000، 
حكناس املغرب

KAS-STONE شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

و عنوان حقرها االجحتاعي زنقة رقم 
6 رقم 1414 سيدي بابا - 50000 

حكناس .
ممويل الشكل القانوني للشركة

رقم الحقييد في السجل الحجاري 
.51693

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)
2021)مم ممويل) 24)يونيو) املؤرخ في)
الشكل القانوني للشركة حن)»شركة)
ذات حسؤولية حمدودة ذات الشريك)
»شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد«)

املحدودة«.
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
05)غشت) بحاريخ) ( الحجارية بتكناس)

2021)ممت رقم)3675.

55I

secotrages(snc

KAS-STONE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
ممويل املقر االجحتاعي للشركة

secotrages(snc
رقم 2 زنقة ادريس الياحوري بالعربي 

وجه عروس حكناس ، 50000، 
حكناس املغرب

KAS-STONE شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي زنقة 6 رقم 
1414 سيدي بابا - 50000 حكناس 

املغرب.
ممويل  املقر االجحتاعي للشركة

رقم الحقييد في السجل الحجاري 
.51693

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)

املؤرخ في)24)يونيو)2021)مم))ممويل))

حن) للشركة  الحالي  االجحتاعي  املقر 

(- بابا) سيدي  (1414 رقم) (6 »زنقة)

»رقم) إلى) املغرب«) حكناس  (50000

 50000 (- ( 3239)بالد بوزيان حجاط)

حكناس))املغرب«.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

05)غشت) بحاريخ) ( الحجارية بتكناس)

2021)ممت رقم)3675.

56I

secotrages(snc

KAS-STONE

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

مفويت حصص

secotrages(snc

رقم 2 زنقة ادريس الياحوري بالعربي 

وجه عروس حكناس ، 50000، 

حكناس املغرب

KAS-STONE شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي زنقة 6 رقم 

1414 سيدي بابا - 50000 حكناس 

املغرب.

مفويت حصص

رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.51693

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)

متت) (2021 يونيو) (24 في) املؤرخ 

املصادقة على):

كرحة) سعيد  السيد) ة() مفويت 

أصل) حن  اجحتاعية  حصة  (290

السيد) ة() ( لفائدة) حصة  (1.000

حمتد بنعبو بحاريخ)07)يونيو)2021.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم  (

05)غشت) بحاريخ) ( الحجارية بتكناس)

2021)ممت رقم)3675.

57I

ديوان االسحاذة نادية عطبهي حوثقة

»SICOTREM «
إعالن ححعدد القرارات

ديوان االسحاذة نادية عطبهي حوثقة
310, زنقة عتر الريفي الطابق االول 

رقم 11 الدارالبيضاء ، 20330، 

الدار البيضاء املغرب

» SICOTREM« »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان حقرها االجحتاعي: كم 9,5 

CT و 1077 طريق بوسكوره عن 

طريق الجديدة. - - الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن ححعدد القرارات«
رقم الحقييد في السجل الحجاري: 

.124803

بتقح�سى الجتع العا3 االسحثنائي)

مم امخاذ) (2021 يونيو) (17 املؤرخ في)

القرارات الحالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)

عنى) املنصبة  الهبة  على  املصادقة 

كافة حق رقبة الحصص االجحتاعية)

السرغيني) ( املتلوكة للسيد حصطفى)

وكذا) (2021 يونيو) (17 في) املؤرخة 

الشركة) لرأستال  الجديد  الحقسيم 

املن ثق عنها.

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

حعاينة مفحيت هذه الحصص) حايلي:)

واالعتراف بصفة الشريك

قرار رقم)3:)الذي ينص على حايلي:)

إعحبار الهبة حبلغة بشكل صحيت

قرار رقم)4:)الذي ينص على حايلي:)

املقررة) الشكليات  حن  املسير  إعفاء)

في النظا3 األسا�سي وممصين قرارات)

املحضر حن كل طعن.

قرار رقم)5:)الذي ينص على حايلي:)

حباشرة تعديل النظا3 األسا�سي موازيا)

خاصة) وبصفة  املحضر  قرارات  حع 

الفصول)6)و7)حن النظا3 األسا�سي.

قرار رقم)6:)الذي ينص على حايلي:)

للنظا3) شتولية  صياغة  حباشرة 

املحخذة) القرارات  في ضوء) األسا�سي 

بتوجب حمضر)17))يونيو)2021 .
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ومبعا لذلك مم تعديل حقحضيات)

النظا3 األسا�سي الحالية:)

ينص) الذي  (: و7) (6 رقم) بند 

النظا3) تعديل  حباشرة  حايلي:) على 

املحضر) قرارات  حع  موازيا  األسا�سي 

حن) و7) (6 الفصول) خاصة  وبصفة 

النظا3 األسا�سي.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 04 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

غشت)2021)ممت رقم)789048.

58I

GRAFCO SARL AU

  DOMAINE LAAROUSSI
SARL-AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

GRAFCO SARL AU

 N°15 RUE(TELEMCAN

 RESIDENCE(GHITA(MEKNES ،

50000، MEKNES(MAROC

DOMAINE(LAAROUSSI  SARL-

AU شركة ذات حسؤولية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي تعاونية 

حو�سى بنو نصير املهاية - 50000  

حكناس  املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

53119

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 حارس) (01

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

DOMAINE LAAROUSSI  SARL-

.AU

غرض الشركة بإيجاز):)الفالحة)
الحصدير و اإلسحيراد.

تعاونية) (: املقر االجحتاعي) عنوان 
  50000 (- املهاية) نصير  بنو  حو�سى 

حكناس))املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
 1.000 ( (: ( السيد أحتد لعرو�سي)

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه ا()) ( السيد أحتد لعرو�سي)

حكناس)50000))حكناس))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه ا()) ( السيد أحتد لعرو�سي)

حكناس)50000))حكناس))املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
أبريل) (26 بحاريخ) ( الحجارية بتكناس)

2021)ممت رقم)2134.

59I

COMPTE A JOUR

EL CHOLLO TRANS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
موسيع نشاط الشركة)

COMPTE A JOUR
 AV(SAKIA(EL(HAMRAE(N° 13

 2EME(ETG(N° 4 NADOR ،
62000، NADOR(MAROC

EL CHOLLO TRANS شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها االجحتاعي حي املسيرة 
بني انصار - 62000 الناظور املغرب.

موسيع نشاط الشركة
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.21851
الوحيد) الشريك  قرار  بتقح�سى 
متت) (2021 غشت) (09 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  الحالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

)مصدير السلع الحرفية.
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم  (
االبحدائية بالناضور))بحاريخ)11)غشت)

2021)ممت رقم)3674.

60I

GRAFCO SARL AU

FERME ELHAJOUI  SARL-AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

GRAFCO SARL AU
 N°15 RUE(TELEMCAN

 RESIDENCE(GHITA(MEKNES ،
50000، MEKNES(MAROC

 FERME(ELHAJOUI  SARL-AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجحتاعي تعاونية 
الشباب جتاعة لقصير - 51000  

الحاجب  املغرب
مأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 
53123

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 حارس) (01
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
 FERME(:(اإلقحضاء)بتخحصر تستيتها

.ELHAJOUI  SARL-AU
غرض الشركة بإيجاز):)الفالحة

الحصدير و االسحيراد
تعاونية) (: املقر االجحتاعي) عنوان 
  51000 (- لقصير) جتاعة  الشباب 

الحاجب))املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

السيد عبد هلل الحجوي):))1.000 
حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-
وصفات وحواطن الشركاء):

السيد عبد هلل الحجوي عنوانه ا()
فاس)30000)فاس))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (
وحواطن حسيري الشركة:

السيد عبد هلل الحجوي عنوانه ا()
فاس)30000)فاس))املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
أبريل) (26 بحاريخ) ( الحجارية بتكناس)

2021)ممت رقم)2136.

61I

FIDUCIAIRE(FIDBOSS(Comptable(Agréé

ALLIMANYA PIECES AUTO
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable(Agréé

 appt 4 Lot(RIZANA ;
 RESIDENCE(LAHRECH(N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC
 ALLIMANYA PIECES AUTO

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد في طور الحصفية(

وعنوان حقرها اإلجحتاعي حمل رقم 
1,رقم 959 , شارع النخلة, حرجان 

2 - 50050 حكناس املغرب.
حل شركة

رقم الحقييد في السجل الحجاري 
.44771

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)
2021)مقرر حل) 04)غشت) املؤرخ في)
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات)
 ALLIMANYA الوحيد) الشريك 
رأستالها) حبلغ  ( (PIECES AUTO
حقرها) وعنوان  درهم  (100.000
 ,  959 1,رقم) رقم) حمل  اإلجحتاعي 
 50050  -  2 حرجان) النخلة,) شارع 
الحصفية) (: حكناس املغرب نتيجة ل)

اإلرادية و الحل املسبق للشركة.
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و حدد حقر الحصفية ب حمل رقم)
1,)رقم)959),)شارع النخلة,)حرجان)2  

- 50050)حكناس املغرب.)
و عين:

اطريطاح)) ( ( ( ادريس) السيد ة()
  5 1038حرجان) رقم) عنوانه ا() و 
50050)حكناس املغرب كتصفي) ة()

للشركة.
وعند اإلقحضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  مبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املحعلقة بالحصفية):)-
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
13)غشت) بحاريخ) ( الحجارية بتكناس)

2021)ممت رقم)273.
62I

FIDUCIAIRE(FIDBOSS(Comptable(Agréé

SOUDA EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable(Agréé

 appt 4 Lot(RIZANA ;
 RESIDENCE(LAHRECH(N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC
SOUDA EXPORT  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة في طور 
الحصفية(

وعنوان حقرها اإلجحتاعي مجزئة 
ريزانا، رقم 6، اقاحة لحرش، شقة 
رقم 15، شارع حمتد السادس - 

50050 حكناس املغرب.
حل شركة

رقم الحقييد في السجل الحجاري 
.41335

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)
مقرر) (2021 يوليوز) (28 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
حبلغ رأستالها) ( ( (SOUDA EXPORT
حقرها) وعنوان  درهم  (100.000
اإلجحتاعي مجزئة ريزانا،)رقم)6،)اقاحة)
شارع حمتد) (،15 شقة رقم) لحرش،)
املغرب) حكناس  (50050 (- السادس)
الحصفية اإلرادية و الحل) (: نتيجة ل)

املسبق للشركة.

مجزئة) ب  الحصفية  حقر  حدد  و 
شقة) لحرش،) اقاحة  (،6 رقم) ريزانا،)
(- السادس) حمتد  شارع  (،15 رقم)

50050)حكناس املغرب.)
و عين:

))بنسودة) السيد ة()حمتد نجيب)
و عنوانه ا()2)عتارة الف)11)املنصور)
حكناس املغرب كتصفي) (50050   3

 ة()للشركة.
وعند اإلقحضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  مبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املحعلقة بالحصفية):)-
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
13)غشت) بحاريخ) ( الحجارية بتكناس)

2021)ممت رقم)272.
63I

KELAA CONSULTING

 EXCELLENCE ACADEMY
 OF EDUCATION AND

FORMATION PRIVE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

KELAA CONSULTING
 N° 11 Avenue(Mohammed(V

 1er(Étage ، 43000، El(kelaa(des
Sraghna(maroc

 EXCELLENCE(Academy(of
 Education(and(Formation(PRIVE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجحتاعي الشقة 

رقم 06 بالطابق الثالث عتارة رقم 
45 املركب االجحتاعي واالقحصادي 

قلعة السراغنة  - 43000 قلعة 
السراغنة املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 
4735

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 غشت) (01
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)
 EXCELLENCE( Academy( of
.Education(and(Formation(PRIVE
حدرسة) ( (: غرض الشركة بإيجاز)

الحمضير لالححمانات).
الشقة) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 
الثالث عتارة رقم) بالطابق  (06 رقم)
واالقحصادي) االجحتاعي  املركب  (45
قلعة) (43000 (- ( السراغنة) قلعة 

السراغنة املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
 1.000 ( (: ( سعد) حمتد  السيد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه ا() ( سعد) حمتد  السيد 
حكرر القلعة) (20 درب الطونية رقم)
السراغنة)) قلعة  (43000 السراغنة)

املغرب).
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه ا() ( سعد) حمتد  السيد 
حكرر القلعة) (20 درب الطونية رقم)
السراغنة)) قلعة  (43000 السراغنة)

املغرب)
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
االبحدائية بقلعة السراغنة))بحاريخ)13 

غشت)2021)ممت رقم)356/2021.

64I

ste(holdings(missour(sarl(au

 SOCIETE TRANSWOLRD
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
مأسيس شركة

ste(holdings(missour(sarl(au
 hay(essalam(hay(essalam،

missour ،33250 املغرب

 SOCIETE TRANSWOLRD SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي حيسور 

حركز حيسور - 33250 حيسور 

املغرب

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

1969

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 يونيو) (01

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.SOCIETE TRANSWOLRD SARL

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع وطنيا ودوليا)

الحصدير و االسحيراد

نقل االشخاص.

حيسور) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

حيسور) (33250 (- حيسور) حركز 

املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 150.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

 500 ( (: حصار) نعيته  السيدة 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: ( حتاني) حمتد  السيد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

حصة) (500 ( (: ( دالي) السيد علي 

بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه ا() حصار  نعيته  السيدة 

حيسور) (33250 ( حي القدس حيسور)

املغرب.

عنوانه ا() حتاني  حمتد  السيد 

والد بوخالفه حيسور)33250)حيسور)

املغرب.
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السيد علي دالي))عنوانه ا()5)حكرر)

الحقد3)) حي  هللا  عبد  حوالي  شارع 

60800)حيسور))املغرب).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه ا() حصار  نعيته  السيدة 
حيسور) (33250 ( حي القدس حيسور)

املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

غشت) (13 بحاريخ) ( االبحدائية ببوملان)

2021)ممت رقم)264/2021.

65I

ASMAA MEDIA GROUP

PALES TRANS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP

شارع صهيب الروحي بلوك 39 الرقم 

20 الارنو�سي البيضاء، 20000، 

البيضاء املغرب

PALES TRANS شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي اقاحة 

الحقد3 العتارة 2 17- الطابق الثاني 

سيدي الارنو�سي  - 20000 البيضاء 

املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

508997

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 يونيو) (02

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

 PALES(:(اإلقحضاء)بتخحصر تستيتها

.TRANS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
البضائع).

اقاحة) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 
2 17-)الطابق الثاني) الحقد3 العتارة)
20000)البيضاء) سيدي الارنو�سي))-)

املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
السيد برزقي أنور):))1.000)حصة)

بقيتة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):
السيد برزقي أنور عنوانه ا()مجزئة)
 3 ط) (108 العتارة) (70 اليسر 3 س)
البيضاء) (20000 ( األلفة) (19 شقة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
السيد برزقي أنور عنوانه ا()مجزئة)
 3 ط) (108 العتارة) (70 اليسر 3 س)

شقة))20000)البيضاء))املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 30 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

يونيو)2021)ممت رقم)784801.

66I

FDBM(Cabinet(de(conseil

SISTER›S DECO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

FDBM(Cabinet(de(conseil
 AV(Ghinia(Emebll(El(Bouami
 2Eme(ETAGE(N°4-Midelt ،

54350، Midelt(Maroc
SISTER›S DECO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجحتاعي مجزئة 

الرياض 2 رقم 249 حيدلت - 54350 
حيدلت املغرب

مأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 
2791

في) حؤرخ  حوثق  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 حاي) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.SISTER’S DECO
غرض الشركة بإيجاز):)الحجتيل و)

مزين الحفالت.
مجزئة) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 
الرياض)2)رقم)249)حيدلت)-)54350 

حيدلت املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
السيدة بنلغازي خديجة):))1.000 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):
خديجة) بنلغازي  السيدة 
حيدلت) (54350 فرنسا) عنوانه ا()

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
السيدة نورة حعطاوي عنوانه ا()
11)الزنقة حيم)82)حيتوزا الشقة رقم)

17)القنطرة)54350)حيدلت املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
يونيو) (01 بحاريخ) ( االبحدائية بتيدلت)

2021)ممت رقم)166.

67I

حكحب بوقسري يوسف للخدحات االدارية و)

القنصلية

 STE SAFOUANE
 INTERNATIONALM CASH

SARL
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

حكحب بوقسري يوسف للخدحات 
االدارية و القنصلية

حي اوالد ابراهيم زنقة 9 رقم 24  
الناظور الناظور، 62000، الناظور 

املغرب

 STE SAFOUANE

   INTERNATIONALM CASH SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي دوار 

اجراين مزغين الدريوش - 62000 

الدريوش املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

343

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 يونيو) (11

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

 STE (: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

 SAFOUANE INTERNATIONALM

.  CASH SARL

ممويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االحوال)))الخدحات)).

دوار) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

 62000 (- الدريوش) مزغين  اجراين 

الدريوش املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 40.000 ( الشركة:) رأستال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالحالي:

100)حصة) ( (: السيد رشيد زواج)

بقيتة)400)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه ا() زواج  رشيد  السيد 

 62000 دوار احياما مزغين الدريوش)

الدريوش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:



عدد)5679 - 23)حمر3)1443  فامت س حتار)2021)الجريدة الرسمية   17718

عنوانه ا() زواج  رشيد  السيد 
 62000 دوار احياما مزغين الدريوش)

الدريوش املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 28 بحاريخ) ( بالدريوش) االبحدائية 

يوليوز)2021)ممت رقم)98.

68I

LABRASS MULTISERVICES SARL

FC CLEANING
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم 21 شارع االحير حوالي عبد هللا ، 

70000، العيون املغرب
FC CLEANING شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي مجزئة 
املسحقبل رقم 44 العيون  - 70000 

العيون املغرب
مأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 
37729

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 غشت) (03
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
 FC (: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.CLEANING
النطافة) (: بإيجاز) غرض الشركة 
(- والحنطيف) الحعقيم  حواد  بيع  (-
حواد) وموزيع  الغير  لحساب  النقل 
االسحيراد) (- -الحجارة العاحة) الحعقيم)

والحصدير)..
مجزئة) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 
 70000 (- ( العيون) (44 املسحقبل رقم)

العيون املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)
درهم،)حقسم كالحالي:

 1.000 ( (: ادككا) حمتد  السيد 
حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

 1.000 (: ادككا) حمتد  السيد  (
بقيتة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (
وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه ا() ادككا  حمتد  السيد 
الفيليت) (2 خليل) (40 رقم) (3 زنقة)
الدار البيضاء))20040)الدار البيضاء))

املغرب).
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه ا() ( ادككا) حمتد  السيد 
الفيليت) (2 خليل) (40 رقم) (3 زنقة)
الدار البيضاء))20040)الدار البيضاء))

املغرب)
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
االبحدائية بالعيون))بحاريخ)06)غشت)

2021)ممت رقم)2665.
69I

MON COMPTABLE SARL

ALBAYANE TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل الحصفية

MON COMPTABLE SARL
 36RUE(DE(BERKANE 2 EME

 ETAGE(APPT 6 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

ALBAYANE TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي : 5زنقة 
عبيدة بن الجراح - 60000 وجدة 

املغرب.
قفل الحصفية

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 
.28829

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)
2021)مقرر حل) 12)غشت) املؤرخ في)
ذات) شركة  (ALBAYANE TRANS
رأستالها) حبلغ  املحدودة  املسؤولية 
حقرها) وعنوان  درهم  (200.000

اإلجحتاعي)5زنقة عبيدة بن الجراح)-)

60000)وجدة املغرب نتيجة اليقاف)

السجل) على  والتشطيب  النشاط 

الحجاري.

و عين:

حعروف) ( الخالق) عبد  السيد ة()

ربيعة) ابي  ابن  زنقة  (4 عنوانه ا() و 

كتصفي) ة() املغرب  وجدة  (60000

للشركة.

و قد مم انعقاد الجتعية الخحاحية)

زنقة) (5 وفي) (2021 غشت) (12 بحاريخ)

وجدة) (60000 (- الجراح) بن  عبيدة 

املغرب.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

غشت) (16 بحاريخ) ( بوجدة) الحجارية 

2021)ممت رقم)2939.

70I

MON COMPTABLE SARL

SOUHAILA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل الحصفية

MON COMPTABLE SARL

 36RUE(DE(BERKANE 2 EME

 ETAGE(APPT 6 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

SOUHAILA TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي : 5 زنقة 

عبيدة بن الجراح - 60000 وجدة 

املغرب.

قفل الحصفية

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

.19823

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)

2021)مقرر حل) 12)غشت) املؤرخ في)

ذات) شركة  (SOUHAILA TRANS

رأستالها) حبلغ  املحدودة  املسؤولية 

حقرها) وعنوان  درهم  (200.000

اإلجحتاعي)5)زنقة عبيدة بن الجراح)-)

60000)وجدة املغرب نتيجة اليقاف)

السجل) على  والتشطيب  النشاط 

الحجاري.

و عين:

السيد ة()عبد الخالق))حعروف و)
زنقة عبيدة بن الجراح) (5 عنوانه ا()

كتصفي) ة() املغرب  وجدة  (60000

للشركة.

و قد مم انعقاد الجتعية الخحاحية)
زنقة) (5 وفي) (2021 غشت) (12 بحاريخ)

وجدة) (60000 (- الجراح) بن  عبيدة 

املغرب.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

غشت) (16 بحاريخ) ( بوجدة) الحجارية 

2021)ممت رقم)2938.

71I

ficogedek(sarl(au

BABIKO TRANS SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

ficogedek(sarl(au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

 BABIKO TRANS SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي حمل برقم 

8 درب الدكاكين حي الفحت حكناس - 

50000 حكناس املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

54063

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 يونيو) (17

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.BABIKO TRANS SARL AU
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نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
البضائع لحساب الغير.

حمل) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 
الفحت) حي  الدكاكين  درب  (8 برقم)

حكناس)-)50000)حكناس املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
1.000)حصة) ( (: السيد أيوب بابا)

بقيتة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):
 51 عنوانه ا() بابا  أيوب  السيد 
8)شقة) مجزئة وسط الجديدة عتارة)

9).)الجديدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
 51 عنوانه ا() بابا  أيوب  السيد 
8)شقة) مجزئة وسط الجديدة عتارة)

9).)الجديدة املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
11)غشت) بحاريخ) ( الحجارية بتكناس)

2021)ممت رقم)3714.
72I

PRESTACOMPTA

 AUTO ECOLE
SAADHABOUHA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
مفويت حصص

PRESTACOMPTA
الطابق األول ,مجزئة املسيرة رقم 
 CHICHAOUA، 370,  شيشاوة

41000، شيشاوة املغرب
 AUTO ECOLE SAADHABOUHA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجحتاعي حركز 

أربعاء  دويران شيشاوة  - 41000 
شيشاوة  شيشاوة.
مفويت حصص

رقم الحقييد في السجل الحجاري 
.1817

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)
متت) (2021 يوليوز) (09 في) املؤرخ 

املصادقة على):

حمتد الصبار)) مفويت السيد) ة()

أصل) حن  اجحتاعية  حصة  (500

السيد) ة() ( لفائدة) حصة  (1.000

يوليوز) (09 بحاريخ) وهيب  ( بوجتعة)

.2021

حمتد الصبار)) مفويت السيد) ة()

أصل) حن  اجحتاعية  حصة  (500

السيد) ة() ( لفائدة) حصة  (1.000

 09 بحاريخ) الصبار  ( سالم) سويدي 

يوليوز)2021.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم  (

 09 بحاريخ) ( باحنحانوت) االبحدائية 

غشت)2021)ممت رقم)279/2021.

73I

SOBAFISC

اينيون ايرارا

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأستال الشركة

SOBAFISC

129 شارع املسيرة الناظور، 62000، 

الناظور املغرب

اينيون ايرارا شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي حركز بني 

سيدال رقم 74  - 62150 الناظور 

املغرب.

رفع رأستال الشركة

رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.18943

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)

مم) (2021 يوليوز) (06 في) املؤرخ 

قدره) بتبلغ  الشركة  رأستال  رفع 

»500.000)درهم«)أي حن)»100.000 

عن) درهم«) (600.000« إلى) درهم«)

إدحاج اححياطي أو أرباح أو) ( (: طريق)

عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 26 بحاريخ) ( بالناضور) االبحدائية 

يوليوز)2021)ممت رقم)2693.

74I

FIMAG

ADHAM CHEF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

FIMAG

67 زنقة 15 رياض العالي 

الدارالبيضاء ، 20550، 

الدارالبيضاء املغرب

ADHAM CHEF شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 32 شارع 

حدريد - 20502 الدار البيضاء 

املغرب

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

506117

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 حاي) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.ADHAM CHEF

غرض الشركة بإيجاز):)

املصانع) حثل:) املجحتعي  الحتوين 

،)املستشفيات)،)املدارس)،)املعاهد)،)

املخيتات)،)النوادي)،)املنازل)...)إلخ)،

(، الزفاف) حفالت  منظيم  (

أحاكن) (، الحجتعات) الحظاهرات،)

الترفيه.

الجتلة) ونصف  بالجتلة  الشراء)

الجتلة) ونصف  (، بالجتلة) البيع 

املنحجات) لجتيع  وبالحقسيط 

الغذائية

)اسحيراد ومصدير حعدات املطابخ)

و جتيع املنحجات الغذائية ومصنيع)

املنحجات الغذائية وتسويق الفواكه)

والخضروات)...)إلخ)،)وتعبئة ومجتيع)

الغذائية) املنحجات  جتيع  وتغليف 

والصناعة) باألغذية  املحعلقة  أو 

الغذائية.

 32 (: االجحتاعي) املقر  عنوان 
20502)الدار البيضاء) (- شارع حدريد)

املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأستال  حبلغ 

100.000,00)درهم،)حقسم كالحالي:
 440 ( (: كروال) يوسف  السيد 
درهم) (44.000,00 بقيتة) حصة 

للحصة).
السيد ادهم حمتد):))280)حصة)

بقيتة)28.000,00)درهم للحصة).
السيد وائل شيبوب):))280)حصة)

بقيتة)28.000,00)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األستاء) (- (

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه ا() كروال  يوسف  السيد 
25)شارع حمتد السادس مجزئة حلين)
الرباط) (10100 السوي�سي) الرياض 

املغرب.
عنوانه ا() حمتد  ادهم  السيد 
 24 زنقة بن يونس إقاحة املنار رقم)

شقة)21 24000)الجديدة املغرب.
عنوانه ا() شيبوب  وائل  السيد 
مجزئة اد3 شارع أو الشقة)16)الطابق)

األول)24000)الجديدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه ا() شيبوب  وائل  السيد 
مجزئة اد3 شارع أو الشقة)16)الطابق)

األول)24000)الجديدة املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 08 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

يونيو)2021)ممت رقم)781807.

75I

FIDUCIAIRE(BALANCE(D’OR(sarlau

MBK IMMOBILIER
شركة ذات حسؤولية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد
مأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE(GHANDI 1IER(ETAGE(Appt
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N°2 ، 60000، OUJDA(MAROC

MBK IMMOBILIER شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 375 

مجزئة املسحقبل سدي حعافة - 

60000 وجدة املتلكة املغربية

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

37763

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 يونيو) (28

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

 MBK (: بتخحصر تستيتها) اإلقحضاء)

.IMMOBILIER

ماجر) (* (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقارات
*)التهيئة و الحجهيز العقاري

*)مأجير العقارات

 375 (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

(- حعافة) سدي  املسحقبل  مجزئة 

60000)وجدة املتلكة املغربية.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

 1.000 ( (: احباركي) حمتد  السيد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

 1000 (: احباركي) حمتد  السيد  (

بقيتة)100.000)درهم.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه ا() احباركي  حمتد  السيد 

خالد) بني  جتاعة  لحتا3  والد  دوار 

وجدة املتلكة) (60000 عتالة وجدة)

املغربية.

والعائلية) الشخصية  األستاء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه ا() احباركي  حمتد  السيد 

خالد) بني  جتاعة  لحتا3  والد  دوار 

وجدة املتلكة) (60000 عتالة وجدة)

املغربية

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

يوليوز) (15 بحاريخ) ( بوجدة) الحجارية 

2021)ممت رقم)2601.

76I

ORENJI

 BUREAU D’ETUDE

 TECHNIQUE ET TRAVAUX

 BE2T

شركة ذات حسؤولية حمدودة

 ذات الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

ORENJI

32 شارع حمتد الخاحس الشقة 

رقم 4 حي الحسني بركان ، 63000، 

بركان املغرب

 BUREAU D’ETUDE TECHNIQUE

ET(TRAVAUX )BE2T( شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها االجحتاعي 107 

مجزئة برج واولوت زكزل بركان - 

63023  بركان املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.7367

الوحيد) الشريك  قرار  بتقح�سى 

مم) (2021 يوليوز) (12 في) املؤرخ 

»-1حكحب) حن) الشركة  نشاط  تغيير 

دراسات);-2أشغال حخحلفة;-3امجار«)

;-2أشغال) دراسات) »-حكحب  إلى)

حخحلفة;-3الحصدير واإلسحيراد«.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

غشت) (12 بحاريخ) ( باركان) االبحدائية 

2021)ممت رقم)471/2021.

77I

MAG GESTION

M.ZAYD TRANS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

MAG GESTION

 APPARTEMENT(N 01 AU 1ER

 ETAGE 16 RUE(ALBALADIA

 92150 Ksar(El(Kébir(Larache

 - Morocco ، 92150، KSAR(EL

KEBIR املغرب

M.ZAYD TRANS  شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي دوار 

الصوالح قيادة سيدي سالحة 

القصر الكبير - 92150 القصر الكبير 

املغرب 

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

3053

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (13

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

. M.ZAYD TRANS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الغير/النقل) لحساب  البضائع 

الوطني والدولي للبضائع.

دوار) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

الصوالح قيادة سيدي سالحة القصر)

الكبير)-)92150)القصر الكبير املغرب)

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

 1.000 ( (: زريول) حمتد  السيد 
حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (- (
وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه ا() زريول  حمتد  السيد 
طريق العرائش رقم)19)القصر الكبير)

92150)القصر الكبير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه ا() زريول  حمتد  السيد 
طريق العرائش رقم)19)القصر الكبير)

92150)القصر الكبير املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 03 بحاريخ) ( االبحدائية بالقصر الكبير)

غشت)2021)ممت رقم)233.
78I

M’rirt(Conseil(SARL(AU

 STE NORAMINE CASH
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

مأسيس شركة

M›rirt(Conseil(SARL(AU
239 زنقة 7 حي النهضة حريرت ، 

54450، حريرت املغرب
 STE NORAMINE CASH SARL
AU شركة ذات حسؤولية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجحتاعي حي 

القدس, محجاويت - 54450 حريرت 
املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 
3787

 16 عقد حر حؤرخ في) ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 يوليوز)
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
 STE (: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)
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.NORAMINE CASH SARL AU
خدحات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
بالعتولة:)ممويل األحوال,)اسحخالص)

الفوامير,)عتليات الصرف.
حي) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 
حريرت) (54450 (- محجاويت) القدس,)

املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
علوي) راشيدي  نورة  السيدة 
درهم) (100 بقيتة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):
علوي) راشيدي  نورة  السيدة 
مجزئة أنس) (6 رقم) (1 زنقة) عنوانه ا()

54450)حريرت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
علوي) راشيدي  نورة  السيدة 
مجزئة أنس) (6 رقم) (1 زنقة) عنوانه ا()

54450)حريرت املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
االبحدائية بخنيفرة))بحاريخ)11)غشت)

2021)ممت رقم)306.

79I

ديوان االسحاذ بناصر الصغير

CBS NETTOYAGE MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسير جديد للشركة

ديوان االسحاذ بناصر الصغير
61،شارع حوالي عبد الرحتان اقاحة 
حنة هللا II حكحب رقم 1 القنيطرة، 

14000، القنيطرة املغرب
  CBS NETTOYAGE MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 52 ،  ححج 
الحسن الثاني، اقاحة زازية، الطابق 
الثالث، شقة 14 52 ،  ححج الحسن 
الثاني، اقاحة زازية، الطابق الثالث، 
شقة 14 14000 القنيطرة املغرب.

تعيين حسير جديد للشركة

رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.41939

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)

2021)مم تعيين) 11)غشت) املؤرخ في)

حسير جديد للشركة السيد ة()بويبلى)

ستيرة كتسير وحيد

مبعا لوفاة املسير.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 12 بحاريخ) ( بالقنيطرة) االبحدائية 

غشت)2021)ممت رقم)4224.

80I

ديوان االسحاذ بناصر الصغير

CBS NETTOYAGE MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

ديوان االسحاذ بناصر الصغير

61،شارع حوالي عبد الرحتان اقاحة 

حنة هللا II حكحب رقم 1 القنيطرة، 

14000، القنيطرة املغرب

  CBS NETTOYAGE MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 52 ،  ححج 

الحسن الثاني، اقاحة زازية، الطابق 

الثالث، شقة 14 القنيطرة 14000 

القنيطرة املغرب.

وفاة شريك
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.41939

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)

املؤرخ في)11)غشت)2021)مم اإلعال3)

بوفاة الشريك جتال بنعي�سي و موزيع)

لرسم) (
ً
مبعا الورثة  على  حصصه 

 2021 غشت) (03 في) املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل األتي):

 54 ( (،( )بنعي�سي) السيد ة()حورية)

حصة).

 125 ( (، ( ستيرة بويبلى) السيد ة()

حصة).

 107 ( (، ( فؤاد بنعي�سي) السيد ة()

حصة).

 107 ( (، ( حليم بنعي�سي) السيد ة()

حصة).

 107 ( (، ( السيد ة()حوراد بنعي�سي)
حصة).

 500 ( (، ( السيد ة()بستة بنعي�سي)
حصة).

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 12 بحاريخ) ( بالقنيطرة) االبحدائية 

غشت)2021)ممت رقم)4224.
81I

ديوان االسحاذ بناصر الصغير

CBS NETTOYAGE MAROC
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
ممويل الشكل القانوني للشركة

ديوان االسحاذ بناصر الصغير
61،شارع حوالي عبد الرحتان اقاحة 
حنة هللا II حكحب رقم 1 القنيطرة، 

14000، القنيطرة املغرب
 CBS NETTOYAGE MAROC

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

و عنوان حقرها االجحتاعي 52 ،  
ححج الحسن الثاني، اقاحة زازية، 
الطابق الثالث، شقة 14 القنيطرة 

14000 القنيطرة .
ممويل الشكل القانوني للشركة

رقم الحقييد في السجل الحجاري 
.41939

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)
املؤرخ في)11)غشت)2021)مم ممويل)
الشكل القانوني للشركة حن)»شركة)
ذات حسؤولية حمدودة ذات الشريك)
»شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد«)

املحدودة«.
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 12 بحاريخ) ( بالقنيطرة) االبحدائية 

غشت)2021)ممت رقم)4224.
82I

سيكوجيس شتم

UNIVERS MACO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

سيكوجيس شتم
98 شارع عبد الكريم الخطابي ، 

32000، الحسيتة املغرب

UNIVERS MACO SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة في طور 

الحصفية(
وعنوان حقرها اإلجحتاعي 01 شارع 

الرباط - 32250 احزورن املغرب.
حل شركة

رقم الحقييد في السجل الحجاري 
.1565

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)
مقرر حل) (2021 يونيو) (26 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
حبلغ) ( (UNIVERS MACO SARL
وعنوان) درهم  (100.000 رأستالها)
الرباط) شارع  (01 اإلجحتاعي) حقرها 
(: احزورن املغرب نتيجة ل) (32250  -

اقحصادي.
و حدد حقر الحصفية ب)10)شارع)

الرباط)-)32250)احزورن املغرب.)
و عين:

و) الروبيو  ( عادل) السيد ة()
عنوانه ا()20)زنقة)2  32250)احزورن)

املغرب كتصفي) ة()للشركة.
وعند اإلقحضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  مبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املحعلقة بالحصفية):)-
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 05 بحاريخ) ( بالحسيتة) االبحدائية 

غشت)2021)ممت رقم)617.

83I

MECCANO MOTOR EL KOUTBI

 MECCANO MOTOR EL
KOUTBI

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

مأسيس شركة

 MECCANO MOTOR EL
KOUTBI

 MAG 211 BLOC 9 LA(FERAILLE
 SAADA(SBZ ، 50000، MEKNÈS

MAROC
 MECCANO MOTOR EL

KOUTBI شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان حقرها اإلجحتاعي حمل 

211 بلوك 9 الفيراي سعادة سيدي 

بوزكري - 50000 حكناس املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

53657

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 يونيو) (24

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

 MECCANO MOTOR EL  :

.KOUTBI

صيانة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وإصالح املركبات.

حمل) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

الفيراي سعادة سيدي) (9 بلوك) (211

بوزكري)-)50000)حكناس املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 70.000 ( الشركة:) رأستال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالحالي:

السيد القطبي ياسر):))700)حصة)

بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (- (

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه ا() ياسر  القطبي  السيد 

997 16000)سيدي) حي جوهرة رقم)

قاسم املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه ا() ياسر  القطبي  السيد 

997 16000)سيدي) حي جوهرة رقم)

قاسم املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

يونيو) (24 بحاريخ) ( الحجارية بتكناس)

2021)ممت رقم)3136.

84I

سيكوجيس شتم

BAT 2 AG SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

سيكوجيس شتم
98 شارع عبد الكريم الخطابي ، 

32000، الحسيتة املغرب
BAT 2 AG(SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة في طور 

الحصفية(
وعنوان حقرها اإلجحتاعي حركز بني 
حديفة - 32152 بني حديفة املغرب.

حل شركة
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.2911
بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)
مقرر حل) (2021 يونيو) (28 املؤرخ في)
 BAT(شركة ذات املسؤولية املحدودة
AG SARL 2))حبلغ رأستالها)350.000 
درهم وعنوان حقرها اإلجحتاعي حركز)
حديفة) بني  (32152 (- حديفة) بني 

املغرب نتيجة ل):)اقحصادي.
و حدد حقر الحصفية ب حركز بني)
حديفة)-)32152)بني حديفة املغرب.)

و عين:
و) أكوحي  ( يوسف) السيد ة()
 32152 بني حديفة) حركز  عنوانه ا()
كتصفي) ة() املغرب  حديفة  بني 

للشركة.
وعند اإلقحضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  مبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املحعلقة بالحصفية):)-
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 04 بحاريخ) ( بالحسيتة) االبحدائية 

غشت)2021)ممت رقم)612.
85I

ESPERE CONSULTING

TITAGUN TRANS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

ESPERE CONSULTING
 TIKIOUINE AGADIR E99

 2EME ETAGE ZAITOUNE

 TIKIOUINE(AGADIR، 80652،

AGADIR MAROC

TITAGUN TRANS شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي دوار 

مكاديرت نعبادو الدراركة - 80046 

اكادير املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

48517

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (14

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.TITAGUN TRANS

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشخ�سي.

دوار) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

 80046 (- الدراركة) نعبادو  مكاديرت 

اكادير املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

 1.000 ( (: احتد) بنليزيد  السيد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه ا() احتد  بنليزيد  السيد 

دوار مكاديرت الدراركة)80046)اكادير)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه ا() احتد  بنليزيد  السيد 

دوار مكاديرت الدراركة)80046)اكادير)

املغرب.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

غشت) (16 بحاريخ) ( باكادير) الحجارية 

2021)ممت رقم)106054.

86I

CABINET SALAH AISSE

 PHARMACIE OULMES
CASA

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

CABINET SALAH AISSE

 ANG BD YACOUB EL

 MANSOUR ET RUE ISHAK

 IBN(HANAINE ، 20100،

CASABLANCA MAROC

  PHARMACIE OULMES CASA

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 2 زاوية 

شارع غاندي و شارع يعقوب 

املنصور  - 28810 الدارالبيضاء 

املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

510815

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 يونيو) (18

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

. PHARMACIE OULMES CASA

حتارسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

حهنة الصيدالني)،

•)تشغيل وإدارة صيدلية

•)شراء)وبيع املنحجات الصيدالنية)

وشبه الصيدالنية واملعدات واللواز3)

واملواد حن أي نوع.
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مصنيع) بجتيع عتليات  القيا3  (•
األدوية الصيدالنية حن قبل الشركة.
وحسحمضرات) األدوية  ممضير  (•

الحجتيل.
األصناف) جتيع  وموزيع  شحن  (•
الصيدالنية) والبضائع  واملنحجات 

وشبه الصيدالنية.
•)أخذ وحيازة وتشغيل وشراء)وبيع)
أي مرخيص)،)براءة اختراع حدرجة في)

الغرض املؤس�سي للشركة..
زاوية) (2 (: املقر االجحتاعي) عنوان 
شارع غاندي و شارع يعقوب املنصور))

- 28810)الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 500.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
 2.500 ( (: السيدة العراقي حكيتة)

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).
 2.500 (: العراقي حكيتة) السيدة 

بقيتة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وصفات وحواطن الشركاء):
السيدة العراقي حكيتة عنوانه ا()
السال3) حي  مدغين  جبل  زنقة  (25

20203)الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
السيدة العراقي حكيتة عنوانه ا()
السال3) حي  مدغين  جبل  زنقة  (25

20203)الدارالبيضاء)املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 14 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

يوليوز)2021)ممت رقم)786838.
87I

RGCM

DISTRIFRESH-MAROC
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

RGCM
شارع الجيش امللكي50 عتارة 

الشباب الشقة رقم 5 الطابق االول 
املحتدية ، 20800، املحتدية 

املغرب

DISTRIFRESH-MAROC شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 50 اقاحة 

الشباب شقة 5 شارع الجيش امللكي  

املحتدية 20800 املحتدية املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

28667

 16 عقد حر حؤرخ في) ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 غشت)

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.DISTRIFRESH-MAROC

*وسطاء) (: غرض الشركة بإيجاز)

الزراعية) الخا3  املواد  مجارة  في 

الخا3) واملواد  الحية  والحيوانات 

نصف) واملنحجات  واملنسوجات 

املصنعة.
•)زراعة الخضر والبطيخ والجذور)

والدرنات

•)بيع املعدات الزراعية بالجتلة

اسحيراد و مصدير (•

•)إنحاج الخضر

•)مجارة املنحجات الزراعية

•)مجارة املعدات الزراعية

•)االستشارات واملساعدة الفنية

•)مجارة وموزيع املواد الخا3

•)بيع املنحجات واملعدات الزراعية

•)اسحيراد ومصنيع وموزيع ومصدير)
جتيع املنحجات واملواد للزراعة والري)

وحعالجة املياه والتربية

•)إدارة العقارات الزراعية

املغربية) الشركات  متثيل  (•

واألجن ية العاحلة في حجال الفالحة

للصناعات) املنحجات  متثيل  (•

الغذائية الزراعية.

•)الحجارة بشكل عا3

•)التشجير

واملنحجات) الخا3  املواد  مجهيز  (•

الزراعية

•)ثقافات كبيرة.)

عنوان املقر االجحتاعي):)50)اقاحة)

5)شارع الجيش امللكي)) الشباب شقة)

املحتدية)20800)املحتدية املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

 1.000 ( (: زهو) فحيمة  السيدة 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

السيدة فحيمة زهو عنوانه ا()حي)

 20800   141 حونيكا الشاطئ الرقم)

املحتدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

السيدة فحيمة زهو عنوانه ا()حي)

 20800   141 حونيكا الشاطئ الرقم)

املحتدية املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 11 بحاريخ) ( باملحتدية) االبحدائية 

غشت)2021)ممت رقم)1742.

88I

Sté(ATM(-(art(tendance(management-sarl

 STE CONFIANCE PARTNES
CAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
مأسيس شركة

 Sté(ATM - art(tendance

management-sarl

شارع قسو حداح،عتارة 

بنعصتان،شقة 2 مازة مازة 

الجديدة، 35000، مازة املغرب

 STE CONFIANCE PARTNES CAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 131 

مجزئة اشراق مازة - 35000 مازة 

املغرب

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

6151

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 غشت) (03

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

 STE (: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.CONFIANCE PARTNES CAR

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 LOCATION DE VOITURE SANS

.CHAUFFEUR

 131 (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

مازة) (35000 (- مازة) اشراق  مجزئة 

املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

 500 ( (: الحبيب) رشيد  السيد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: السيد عبد النبي الحبيب)

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

السيدة رشيد الحبيب عنوانه ا()

306)حج س حي الحسني مازة)35000 

مازة املغرب.

الحبيب) النبي  عبد  السيد 

الحسني) حج س حي  (306 عنوانه ا()

مازة)35000)مازة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

السيد سعيد املعيوف عنوانه ا()

بلوك س مازة) (414 حي الحسني رقم)

35000)مازة املغرب

عنوانه ا() الحبيب  رشيد  السيد 

306)حج س حي الحسني مازة)35000 

مازة املغرب.
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باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

غشت) (16 بحاريخ) ( بحازة) االبحدائية 

2021)ممت رقم)472.

89I

comptacontrole

RP MARINA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

comptacontrole

2 زاوية شارع فاس و زنقة واد الدهب 

اقاحة صفاء 1 الطابق االول رقم 1 ، 

93020، طنجة املغرب

RP MARINA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 4, اقاحة 

بنيس ب شارع احا3 سهنون 3 ا 11  - 

90000 طنجة املغرب

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

119275

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (28

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

 RP (: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.MARINA

حشغل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

حطعم.

اقاحة) (,4 (: عنوان املقر االجحتاعي)

بنيس ب شارع احا3 سهنون 3 ا)11  - 

90000)طنجة املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأستال  حبلغ 

4.000.000)درهم،)حقسم كالحالي:

 20.000 ( (: السيد برحوتي عادل)

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

 20.000 ( (: احتد) شكير  السيد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-
وصفات وحواطن الشركاء):

 3 السيد برحوتي عادل عنوانه ا()
زنقة عبد هللا ابن ياسين اقاحة ابن)
 90000  04 شقة) (01 عائشة طابق)

طنجة املغرب.
حي) السيد شكير احتد عنوانه ا()
 13 فيسر) ادولفو  زنقة  كاليفورنيا 

زنقة)05 90000)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
 3 السيد برحوتي عادل عنوانه ا()
زنقة عبد هللا ابن ياسين اقاحة ابن)
 90000  04 شقة) (01 عائشة طابق)

طنجة املغرب
حي) السيد شكير احتد عنوانه ا()
 13 فيسر) ادولفو  زنقة  كاليفورنيا 

زنقة)05 90000)طنجة املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
غشت) (13 بحاريخ) ( بطنجة) الحجارية 

2021)ممت رقم)245260.
90I

ste(cofiguer(sarl

STE AFAZOR
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء)فرع مابع للشركة

ste(cofiguer(sarl
 av(guennad(tayeb 1 etage(n3
guercif ، 35100، guercif(maroc

STE AFAZOR شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي امللك 
املسمى - 193.3 ج -ح- زاوية شارع 

حمتد الخاحس وزنقة حمتد 
احنصال  - 35100 جرسيف 

املغرب.
إنشاء فرع مابع للشركة

رقم الحقييد في السجل الحجاري 
.1167

الوحيد) الشريك  قرار  بتقح�سى 
مقرر) (2021 يوليوز) (13 في) املؤرخ 
ممت) ( للشركة) مابع  ( فرع) إنشاء)
الكائن) و  (STE AFAZOR التستية)
ج) (193.3 (- املسمى) امللك  بالعنوان 

الخاحس) حمتد  شارع  زاوية  -ح-)
 35100 (- ( احنصال) حمتد  وزنقة 
جرسيف املغرب و املسير حن طرف)

السيد ة()حاوس))حسن.
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 16 بحاريخ) ( بجرسيف) االبحدائية 
غشت)2021)ممت رقم)1141/2021.

91I

ste(cofiguer(sarl

STE MBITEL CARS SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

ste(cofiguer(sarl
 av(guennad(tayeb 1 etage(n3
guercif ، 35100، guercif(maroc
  STE MBITEL CARS SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي زاوية شارع 
عالل بن عبد هللا و شارع االمماد - 

35100 جرسيف املغرب 
مأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 
2021/2137

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (27
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
 STE (: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

. MBITEL CARS SARL AU
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات).
زاوية) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 
شارع) و  هللا  عبد  بن  عالل  شارع 

االمماد)-)35100)جرسيف املغرب).
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 500.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)
درهم،)حقسم كالحالي:

 5.000 ( (: السيد حبيطل يوسف)
حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-
وصفات وحواطن الشركاء):

السيد حبيطل يوسف عنوانه ا()
 35100 ( هللا) عبد  بن  عالل  شارع 

جرسيف املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
السيدة نوالهدى اعراج))عنوانه ا()

حي النكد))35100)جرسيف املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 16 بحاريخ) ( بجرسيف) االبحدائية 
غشت)2021)ممت رقم)1139/2021.

92I

شركة حماسبة صايم

DEAL ORIENT SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

شركة حماسبة صايم
شارع الدرفوفي عتارة السعادة 
الطابق الثالث رقم 6 ، 60000، 

وجدة حغرب
DEAL ORIENT SARL AU شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي شارع 
العونية حي ا سكيكر زنقة ب4 رقم 8 
الطابق األول - 60000 وجدة املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 
37895

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 حاي) (24
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
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عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

 DEAL (: بتخحصر تستيتها) اإلقحضاء)

.ORIENT SARL AU
-حقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

نجارة الخشب و نجارة األلوحنيو3)

)-حقاول أشغال حخحلفة أو أشغال)

البناء)

-)ماجر

شارع) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 
العونية حي ا سكيكر زنقة ب4)رقم)8 

الطابق األول)-)60000)وجدة املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

 1.000 ( (: الهاللي) يوسف  السيد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه ا() الهاللي  يوسف  السيد 

شارع العونية حي ا سكيكر زنقة ب4 
رقم)8 60000)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه ا() الهاللي  يوسف  السيد 

شارع العونية حي ا سكيكر زنقة ب4 
رقم)8 60000)وجدة املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

غشت) (06 بحاريخ) ( بوجدة) الحجارية 

2021)ممت رقم)2860.

93I

شركة حماسبة صايم

MESAMI SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة

 ذات الشريك الوحيد
مأسيس شركة

شركة حماسبة صايم

شارع الدرفوفي عتارة السعادة 

الطابق الثالث رقم 6 ، 60000، 

وجدة حغرب

MESAMI SARL AU شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي شارع 

العونية حي ا سكيكر زنقة ب4 رقم 

8 الطابق األول  - 60000 وجدة 

املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

37947

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)

القانون) إعداد  مم  (2021 حاي) (24

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.MESAMI SARL AU

-حقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

نجارة الخشب و نجارة األلوحنيو3)

)-حقاول أشغال حخحلفة أو أشغال)

البناء)

-)ماجر

شارع) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

العونية حي ا سكيكر زنقة ب4)رقم)8 

الطابق األول))-)60000)وجدة املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

واحتيدو) االله  عبد  السيد 

درهم) (100 بقيتة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

واحتيدو) االله  عبد  السيد 

زنقة) ال سحان  مجزئة  عنوانه ا()

وجدة) (60000  11 رقم) االنصار3)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

واحتيدو) االله  عبد  السيد 

زنقة) ال سحان  مجزئة  عنوانه ا()

وجدة) (60000  11 رقم) االنصار3)

املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

غشت) (13 بحاريخ) ( بوجدة) الحجارية 

2021)ممت رقم)2919.

94I

CABINET SALAH AISSE

 MEDICAL CONSULTING

LIMITED

شركة الحوصية ال سيطة

إنشاء)فرع مابع للشركة

CABINET SALAH AISSE

 ANG BD YACOUB EL

 MANSOUR ET RUE ISHAK

 IBN(HANAINE ، 20100،

CASABLANCA MAROC

 MEDICAL CONSULTING

LIMITED شركة الحوصية ال سيطة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 27 زنقة 

الكروا سانت فياكر  - 03110 

شارحاي فرنسا.

إنشاء فرع مابع للشركة

رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.513041

الوحيد) الشريك  قرار  بتقح�سى 

املؤرخ في)22)يونيو)2021)مقرر إنشاء)

التستية)) ممت  ( للشركة) مابع  ( فرع)

 MEDICAL CONSULTING

الكائن) و  (LIMITED MAROC

السلطان) حرس  ححج  (26 بالعنوان)

 20120  -  1 الطابق) (3 الشقة)

حن) املسير  و  املغرب  الدارالبيضاء)

طرف السيد ة()دنان حارك حردو�سي)).

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 12 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

غشت)2021)ممت رقم)789584.

95I

HIZLI TESLIMAT

HIZLI TESLIMAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

HIZLI TESLIMAT

اقاحة النصر شارع حختد السادس 

ج ه 7 رقم 11 ، 20553، الدار 

البيضاء املغرب

HIZLI TESLIMAT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 39 شارع 

 D الال ياقوت الطابق الخاحس شقة

 Moorish(Consulting« عند شركة«

20490 - الدار البيضاء املغرب

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

512369

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (01

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

 HIZLI (: بتخحصر تستيتها) اإلقحضاء)

.TESLIMAT

غرض الشركة بإيجاز):)موصيالت)

ححنوعة).)و مقديم الخدحات.

39)شارع) عنوان املقر االجحتاعي):)

 D الال ياقوت الطابق الخاحس شقة)

 Moorish(Consulting«(عند شركة«

20490 -)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأستال  حبلغ 

100.000,00)درهم،)حقسم كالحالي:

500)حصة) ( (: السيد فكاك ن يل)

بقيتة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: أحتد) الغزوي  السيد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (- (

وصفات وحواطن الشركاء):
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عنوانه ا() ن يل  فكاك  السيد 
اقاحة الصر شارع حمتد السادس ج)
ه)7)رقم)11ن)20553)الدار البيضاء)

املغرب.
عنوانه ا() أحتد  الغزوي  السيد 
زنقة العربي املديوني حي األحباس)) (7

20490)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه ا() ن يل  فكاك  السيد 
اقاحة الصر شارع حمتد السادس ج)
ه)7)رقم)11ن)20553)الدار البيضاء)

املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 03 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

غشت)2021)ممت رقم)28012.
96I

AGADIR FISC

 FRO QUINCAILLERIE
»»FROQALUX

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأستال الشركة

AGADIR FISC
 BLOC(C(N°215 CITE(ASSAKA
 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC
 FRO QUINCAILLERIE

FROQALUX«« شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
 L134 وعنوان حقرها اإلجحتاعي رقم
حي الهدى اكادير - 80000 اكادير 

املغرب.
رفع رأستال الشركة

رقم الحقييد في السجل الحجاري 
.24711

الوحيد) الشريك  قرار  بتقح�سى 
رفع) مم  (2021 حاي) (24 في) املؤرخ 
قدره) بتبلغ  الشركة  رأستال 
حن) أي  درهم«) (1.400.000«
 1.500.000« إلى) درهم«) (100.000«
حقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم«)
حع ديون الشركة املحددة املقدار و)

املسحمقة.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
يونيو) (15 بحاريخ) ( باكادير) الحجارية 

2021)ممت رقم)100191.

97I

ste(cofiguer(sarl

STE K.H TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

ste(cofiguer(sarl
 av(guennad(tayeb 1 etage(n3
guercif ، 35100، guercif(maroc

STE K.H TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي امللك 
املسمى - حنان -7 الطابق االول حي 

النكد - 35100 جرسيف املغرب
مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 EN : رقم الحقييد في السجل الحجاري

COURS
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 يونيو) (09
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
 STE (: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.K.H TRANS
النقل) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 
لحساب) للبضائع  والوطني  الدولي 

الغير
-)االسحيراد والحصدير.

امللك) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 
الطابق االول حي) (7- حنان) (- املسمى)

النكد)-)35100)جرسيف املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
السيد الخلوفي عزيز):))500)حصة)

بقيتة)100)درهم للحصة).
السيد بشري عصا3)):))500)حصة)

بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-
وصفات وحواطن الشركاء):

السيد الخلوفي عزيز عنوانه ا()حي)
حترية)35100)جرسيف املغرب.

عنوانه ا() ( عصا3) بشري  السيد 
 35100 الحازي) عالل  حرشة  حي 

جرسيف املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
السيد الخلوفي عزيز عنوانه ا()حي)

حترية)35100)جرسيف املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 16 بحاريخ) ( بجرسيف) االبحدائية 
غشت)2021)ممت رقم)1142/2021.

98I

CABINET SALAH AISSE

MAGNETIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء)فرع مابع للشركة

CABINET SALAH AISSE
 ANG BD YACOUB EL

 MANSOUR ET RUE ISHAK
 IBN(HANAINE ، 20100،

CASABLANCA MAROC
MAGNETIC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجحتاعي 105زنقة 
ابراهيم النخعي املعاريف - 20370 

الدارالبيضاء املغرب.
إنشاء فرع مابع للشركة

رقم الحقييد في السجل الحجاري 
.241811

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)
املؤرخ في)16)يونيو)2021)مقرر إنشاء)
التستية) ممت  ( للشركة) مابع  ( فرع)
بالعنوان) الكائن  و  (MAGNETIC
سيدي) (1 رقم) (4 مجزئة سكينة زنقة)
الدارالبيضاء) (20370 (- حعروف)
املغرب و املسير حن طرف السيد ة()اد)

عددي عبد الرحتن.
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 28 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

يوليوز)2021)ممت رقم)788293.

99I

CABINET SALAH AISSE

 ANGAD TRADING

COMPANY
إعالن ححعدد القرارات

CABINET SALAH AISSE

 ANG BD YACOUB EL

 MANSOUR ET RUE ISHAK

 IBN(HANAINE ، 20100،

CASABLANCA MAROC

  ANGAD TRADING COMPANY

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان حقرها االجحتاعي: 625 

شارع حمتد 5 الطابق 1 - 20300 

الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن ححعدد القرارات«
رقم الحقييد في السجل الحجاري: 

.436541

بتقح�سى الجتع العا3 االسحثنائي)

مم امخاذ) (2021 يونيو) (01 املؤرخ في)

القرارات الحالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)

ممويل املقر االجحتاعي الى)625)شارع)

حمتد)5)الطابق)1

قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)

تغيير غرض الشركة الذي يصبت على)

النمو الحالي:)•)اسحيراد وتسويق آالت)

اسحيراد ومصدير) (• والحعدين.) البناء)

الحجتيل) حسحمضرات  وتسويق 

الحدريب) (• الشخصية.) للنظافة 

واملشورة.)•)مقديم الخدحة)؛)•)

ومبعا لذلك مم تعديل حقحضيات)

النظا3 األسا�سي الحالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)

ممويل املقر االجحتاعي الى)625)شارع)

حمتد)5)الطابق)1

بند رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)

تغيير غرض الشركة الذي يصبت على)

النمو الحالي:)•)اسحيراد وتسويق آالت)

اسحيراد ومصدير) (• والحعدين.) البناء)

الحجتيل) حسحمضرات  وتسويق 

الحدريب) (• الشخصية.) للنظافة 

واملشورة.)•)مقديم الخدحة)؛)
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باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 28 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

يوليوز)2021)ممت رقم)788297.

100I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE TRANS LAHFAOUI
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda(Maroc

STE TRANS LAHFAOUI شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي حي 

االندلس زنقة البوهالي حمتد رقم 

69 وجدة - 60000 وجدة املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

37929

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 غشت) (16

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

 STE (: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.TRANS LAHFAOUI

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير)+االسحيراد و)

الحصدير.

حي) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

االندلس زنقة البوهالي حمتد رقم)69 

وجدة)-)60000)وجدة املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

 1.000 ( (: السيد لحفاوي امليلود)

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (- (

وصفات وحواطن الشركاء):

السيد لحفاوي امليلود عنوانه ا()

شارع سيدي حعافة مجزئة الفردوس)
 60000 2)وجدة) 2)رقم) زنقة الطاعة)

وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

السيد لحفاوي امليلود عنوانه ا()

شارع سيدي حعافة مجزئة الفردوس)
 60000 2)وجدة) 2)رقم) زنقة الطاعة)

وجدة املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

غشت) (12 بحاريخ) ( بوجدة) الحجارية 

2021)ممت رقم)2908.

101I

FIDUCIAIRE COMPTA PRECISION

اسباس اوفال
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

 FIDUCIAIRE COMPTA

PRECISION

 N° 103 AVENUE(ABDELLAH

 GUENNOUN(CITE(SALAM ،

80000، AGADIR(MAROC

اسباس اوفال شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي رقم 260 

عتارة 10 اقاحة النهضة حي السال3 

اكادير - 80000 اكادير املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

48207

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 يونيو) (30

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

اإلقحضاء)بتخحصر تستيتها):)اسباس)

اوفال.

قاعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للشاي واملطعم املغربي.
عنوان املقر االجحتاعي):)رقم)260 

اقاحة النهضة حي السال3) (10 عتارة)

اكادير)-)80000)اكادير املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 80.000 ( الشركة:) رأستال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالحالي:

800)حصة) ( (: السيد حسن بهجة)

بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه ا() بهجة  حسن  السيد 

شقة)152)عتارة)14)طريق الخير)03 

بنسركاو)80000)اكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه ا() بهجة  حسن  السيد 

شقة)152)عتارة)14)طريق الخير)03 

بنسركاو)8000)اكادير املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
يوليوز) (09 بحاريخ) ( باكادير) الحجارية 

2021)ممت رقم)101468.

102I

PRIVILÈGE(CAFÉ(RESTAURANT(&(LOUNGE

 PRIVILÈGE LADIES BEAUTY
& SPA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
مأسيس شركة

 PRIVILÈGE(LADIES(BEAUTY &

SPA

6 زنقة يتن حكحب رقم 6 ، 20350، 

الدار البيضاء املغرب

 PRIVILÈGE LADIES BEAUTY

SPA &  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 6 زنقة 

يتن حكحب رقم 6   - 20350 الدار 

البيضاء املغرب

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

512903

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 يونيو) (14

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

 PRIVILÈGE( LADIES( BEAUTY( &

. SPA

عتلية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

صالون مصفيف الشعر.
زنقة) (6 (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

الدار) (20350  -    6 يتن حكحب رقم)

البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 200.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
ودغيري) ادري�سي  جواد  السيد 

درهم) (100 بقيتة) حصة  (1.100   :

للحصة).

((: ( السيدة فامن ادري�سي ودغيري)

900)حصة بقيتة)100)درهم للحصة

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):
ودغيري) ادري�سي  جواد  السيد 

 41 رقم) كلثو3  مجزئة  عنوانه ا()

البيضاء) الدار  (20350 كاليفورنيا)

املغرب.
ودغيري)) ادري�سي  فامن  السيدة 

رقم) فيال  بابيلون  مجزئة  عنوانه ا()

الدار البيضاء) (20350 كاليفورنيا) (4

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
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ودغيري) ادري�سي  جواد  السيد 
 41 رقم) كلثو3  مجزئة  عنوانه ا()
البيضاء) الدار  (20350 كاليفورنيا)

املغرب
ودغيري)) ادري�سي  فامن  السيدة 
رقم) فيال  بابيلون  مجزئة  عنوانه ا()
الدار البيضاء) (20350 كاليفورنيا) (4

املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 11 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

غشت)2021)ممت رقم)789420.
103I

fiduas

BBS SECURITY
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fiduas
 bd(gran(ceinture(hay 54
 mohammadi ، 20570،

casablanca(maroc
BBS SECURITY شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد في طور الحصفية(

وعنوان حقرها اإلجحتاعي حجتوعة 
الحقد3 ج ش 2 17الطابق 2 سيدي 
برنو�سي - 20600 الدار البيضاء 

املغرب .
حل شركة

رقم الحقييد في السجل الحجاري 
.352035

الوحيد) الشريك  قرار  بتقح�سى 
املؤرخ في)24)يوليوز)2021)مقرر حل)
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات)
  BBS SECURITY الوحيد) الشريك 
درهم) (100.000 رأستالها) حبلغ 
حجتوعة) اإلجحتاعي  حقرها  وعنوان 
2)سيدي) 2 17الطابق) الحقد3 ج ش)
البيضاء) الدار  (20600 (- برنو�سي)

مصفية) املغرب))نتيجة ل):))
الشركة..

و حدد حقر الحصفية ب حجتوعة)
2)سيدي) 2 17الطابق) الحقد3 ج ش)
البيضاء) الدار  (20600 (- برنو�سي)

املغرب).)

و عين:

ايت) ( ( الرحتان) عبد  ( السيد ة()

بروكسيل بلجيكا) اركيك و عنوانه ا()

املغرببلجيكا)) بروكسيل  (0000000

كتصفي) ة()للشركة.

وعند اإلقحضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  مبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املحعلقة بالحصفية):)-

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 16 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

غشت)2021)ممت رقم)789853.

104I

BT CONSEIL

QUALILOG
إعالن ححعدد القرارات

BT CONSEIL

 Espace(maarif(Rue(abouishak(al

 marouni(angle(bd(roudanie(etg

4 N° 12، 20000، CASA(MAROC

QUALILOG »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان حقرها االجحتاعي: 201 شارع 

حصطفى املعاني الطابق ٢ الشقة 

١٢ حرس السلطان - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن ححعدد القرارات«
رقم الحقييد في السجل الحجاري: 

.411931

بتقح�سى الجتع العا3 االسحثنائي)

امخاذ) مم  (2021 حاي) (25 في) املؤرخ 

القرارات الحالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)

السيد) مفويت  على  املصادقة  متت 

أصل) حن  حصة  جفار500) ن يل 

يسين) السيد  لفائدة  حصة  (1.000

كريم

قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)

كتسير) كريم  يسين  السيد  تعيين 

للشركة حع السيد ن يل جفار ملدة غير)

حمدودة

ومبعا لذلك مم تعديل حقحضيات)

النظا3 األسا�سي الحالية:)

الذي) و13:) (6 املادمين) ( رقم) بند 
النظا3) مميين  حايلي:) على  ينص 

االسا�سي للشركة
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 27 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

يوليوز)2021)ممت رقم)788079.

105I

iso(fidus

HOTEL CLICHY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مفويت حصص

iso(fidus
حي األحال 02  رقم 40 حكحب رقم 06 
طابق الثاني ميط حليل دارالبيضاء ، 

29640، دارالبيضاء املغرب
HOTEL CLICHY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 N 48 AV, وعنوان حقرها اإلجحتاعي
 KENNEDY, TALBORJT(AGADIR -

80000 اكادير  املغرب.
مفويت حصص

رقم الحقييد في السجل الحجاري 
.25267

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)
متت) (2020 يوليوز) (04 في) املؤرخ 

املصادقة على):
مفويت السيد) ة()فاطتة))حتودا))
حصة اجحتاعية حن أصل) (11.000
السيد) ة() ( لفائدة) حصة  (12.833
يوليوز) (04 بحاريخ) شريف  ( هشا3)

.2020
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم  (
غشت) (12 بحاريخ) ( باكادير) الحجارية 

2021)ممت رقم)106030.

106I

iso(fidus

LA MAISON DE L›OREILLER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأستال الشركة

iso(fidus
حي األحال 02  رقم 40 حكحب رقم 06 
طابق الثاني ميط حليل دارالبيضاء ، 

29640، دارالبيضاء املغرب

 LA MAISON DE L›OREILLER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي دوار اوالد 
سيدي حسعود جتاعة سيدي 

حجاج واد حصار الدار البيضاء - 
29640 الدار البيضاء املغرب.

رفع رأستال الشركة
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.251213
بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)
مم) (2021 يوليوز) (01 في) املؤرخ 
قدره) بتبلغ  الشركة  رأستال  رفع 
حن) أي  درهم«) (2.000.000«
»1.000.000)درهم«)إلى)»3.000.000 
مقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 12 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

غشت)2021)ممت رقم)789712.
107I

BENKHALI COMPTA

 STE SKALI DROGUEREI
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

BENKHALI COMPTA
 HAY(REBAT(AV(REBAT(RUE 3 N

، 93200، MDIQ(MAROC
 STE SKALI DROGUEREI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة في 

طور الحصفية(
وعنوان حقرها اإلجحتاعي مجزئة 

البمر شارع افران رقم 52 املضيق  - 
93200 املضيق املغرب.

حل شركة
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.22653
بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)
املؤرخ في)15)يوليوز)2021)مقرر حل)
 STE(شركة ذات املسؤولية املحدودة
حبلغ) ( (SKALI DROGUEREI SARL
وعنوان) درهم  (100.000 رأستالها)
حقرها اإلجحتاعي مجزئة البمر شارع)
 93200 (- ( املضيق) (52 رقم) افران 

املضيق املغرب نتيجة ل):)االفالس.
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مجزئة) ب  الحصفية  حقر  حدد  و 

البمر شارع افران رقم)52)املضيق))-)

93200)املضيق املغرب.)

و عين:

و) السقالي  ( ( حمتد) السيد ة()

افران) البمر شارع  مجزئة  عنوانه ا()

املضيق) (93200 ( املضيق) (52 رقم)

املغرب))كتصفي) ة()للشركة.

وعند اإلقحضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  مبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املحعلقة بالحصفية):)-

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

بحاريخ) ( بحطوان) االبحدائية 

رقم) ممت  (2021 يوليوز) (15

.26211121024598

108I

SAISS BUSINESS MANAGEMENT

 SOCIETE UNIVERS

AGRICOLE JBALA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

 SAISS BUSINESS

MANAGEMENT

 N° 80 RCE(IBTISSAM(RUE

 MARMOUCHA(ATLAS(FES ،

30000، FES(MAROC

 SOCIETE UNIVERS AGRICOLE

JBALA SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي عين عيشة 

املركز ماونات - 34252 عين عيشة  

املغرب

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

1907

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)

القانون) إعداد  مم  (2021 يونيو) (14

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

 SOCIETE UNIVERS AGRICOLE

.JBALA SARL

اسحغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

اآلالت) كراء) (- الفالحية) األرا�سي 

الفالحية)-))الحجارة العاحة.

عين) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

عين) (34252 (- ماونات) املركز  عيشة 

عيشة))املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

 500 ( (: الحودي) جتال  ( السيد)

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: ( صديق) حمتد  السيد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه ا() الحودي  جتال  السيد 

رقم)52)مجزئة سعد املرجة واد فاس)

30020)فاس املغرب.

عنوانه ا() صديق  حمتد  السيد 

مجزئة) (507 زنقة خريبكة مجزئة) (07

فاس) (30060 صفرو) طريق  االحل 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه ا() صديق  حمتد  السيد 

مجزئة) (507 زنقة خريبكة مجزئة) (07

فاس) (30060 صفرو) طريق  االحل 

املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

12)يوليوز) االبحدائية بحاونات))بحاريخ)

2021)ممت رقم)393.

109I

)حكحب ادير ازاكا حوثق بطنجة

 RIMASO BATIMENT SARL
AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

حكحب ادير ازاكا حوثق بطنجة
رقم 111 شارع ولي العهد عتارة 

الشتس طابق 4 شقة 14 ، 90000، 

طنجة املغرب

 RIMASO BATIMENT SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي طنجة 
رقم 41 شارع غابة املعتورة  مجزئة 

السعادة رقم 29B حا بين الطابقين 

شقة رقم 5 - 90000 طنجة املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

119239

في) حؤرخ  حوثق  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 يونيو) (17

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.RIMASO BATIMENT SARL AU

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.

طنجة) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 
مجزئة) ( 41)شارع غابة املعتورة) رقم)

حا بين الطابقين) (29B السعادة رقم)

شقة رقم)5 - 90000)طنجة املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأستال  حبلغ 

12.000.000)درهم،)حقسم كالحالي:

السيد حراد))اقشقاش):)120000 

بقيتة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األستاء)
وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه ا() اقشقاش  حراد  السيد 
114)شارع ولي العهد اقاحة دار الفرح)
 90000   28 الطابق االر�سي رقم) (3

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه ا() اقشقاش  حراد  السيد 
114)شارع ولي العهد اقاحة دار الفرح)
 90000   28 الطابق االر�سي رقم) (3

طنجة املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
غشت) (13 بحاريخ) ( بطنجة) الحجارية 

2021)ممت رقم)245234.

110I

حكحب حماسبة

AMMANI ARCHITECTURE
شركة ذات حسؤولية حمدودة

 ذات الشريك الوحيد
مأسيس شركة

حكحب حماسبة
عتارة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52004، 

الرشيدية املغرب
   AMMANI ARCHITECTURE

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي الطابق 
3 رقم 8 شارع عبد هللا ابن ياسين 
الرشيدية - 52000 الراشيدية 

املغرب
مأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 
15159

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 غشت) (08
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
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عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.  AMMANI ARCHITECTURE
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الهندسة املعتارية.
الطابق) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 
شارع عبد هللا ابن ياسين) (8 رقم) (3
الراشيدية) (52000 (- الرشيدية)

املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
عتاني) هللا  عبد  أساحة  السيد 
درهم) (100 بقيتة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):
عتاني) هللا  عبد  أساحة  السيد 
عين) مجزئة  (36 رقم) فيال  عنوانه ا()
العاطي)2 52000)الراشيدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (
وحواطن حسيري الشركة:

عتاني) هللا  عبد  أساحة  السيد 
عين) مجزئة  (36 رقم) فيال  عنوانه ا()
العاطي)2 52000)الراشيدية املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
بحاريخ) بالرشيدية   االبحدائية 

12)غشت)2021)ممت رقم)1186.

111I

THE RIGHT POINT

GBM FOOD
إعالن ححعدد القرارات

THE RIGHT POINT
 RUE SAAD IBNOU ABI

 WAKKAS(IMMEUBLE 49 ETAGE
 3 BUREAU(N° 5 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
GBM FOOD »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان حقرها االجحتاعي: 217 شارع 
ابراهيم الروداني الطابق االول شقة 

3 - - الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن ححعدد القرارات«

رقم الحقييد في السجل الحجاري: 

.430957

بتقح�سى الجتع العا3 االسحثنائي)

2021)مم امخاذ) 29)يوليوز) املؤرخ في)

القرارات الحالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)

مفويت حصص

قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)

تعيين حسير جديد

ومبعا لذلك مم تعديل حقحضيات)

النظا3 األسا�سي الحالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على حايلي:)

املسعودي) الحبيب  السيد  مفويت 

لفائدة) اجحتاعية  حصة  (10000

السيدة خديجة فايز

على) ينص  الذي  (:18 رقم) بند 

حايلي:)تعيين السيد ر�سى عرو حسير)

للشركة

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 12 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

غشت)2021)ممت رقم)28918.

112I

BT CONSEIL

 PLATINIUM SERVICES

AUTO
إعالن ححعدد القرارات

BT CONSEIL

 Espace(maarif(Rue(abouishak(al

 marouni(angle(bd(roudanie(etg

4 N° 12، 20000، CASA(MAROC

 PLATINIUM SERVICES AUTO

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان حقرها االجحتاعي: الرقم 

٤٤ زنقة ١٧٧ حجتوعة ١ االلفة - - 

الدار البيضاء املغرب .

»إعالن ححعدد القرارات«

رقم الحقييد في السجل الحجاري:  

.404285

بتقح�سى الجتع العا3 االسحثنائي)

مم امخاذ) (2021 يونيو) (10 املؤرخ في)

القرارات الحالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
رجاء) الحصص:السيدة  مفويت 
الجرحوني م يع ومنقل)500)حصة التي)
ملياء) السيدة  إلى  الشركة  في  متلكها 

فروق
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
حايلي:)اسحقالة املسيرة السيدة رجاء)
)حن)06/02/2021.

ً
الجرحوني اعحبارا

على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 
حايلي:)يشترك في إدارة الشركة السيد)
ملياء) والسيدة  غال3  العزيز  عبد 
بشكل) الشركة  ملتز3  سوف  فروق.)
للتسيرين) بالحوقيع املشترك  صحيت 
غال3) العزيز  عبد  السيد  املشاركين 
جتيع) على  فروق  ملياء) والسيدة 
العتليات هناك املحعلقة بتا في ذلك)

العتليات املصرفية واملالية.
ومبعا لذلك مم تعديل حقحضيات)

النظا3 األسا�سي الحالية:)
 :41 و) (7 و) (6 املادمين) ( رقم) بند 
الذي ينص على حايلي:)مميين النظا3)

االسا�سي للشركة
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 04 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

غشت)2021)ممت رقم)788991.
113I

CONCILIUM EXPERTISE

 CENTRE DE LA PETITE
ENFANCE LA CANADIENNE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين حسير جديد للشركة

CONCILIUM EXPERTISE
9, زنقة حو�سى ابن نصير، الطابق 
الخاحس، شقة رقم  ،18 غوميي 
الدار البيضاء ، 20060، الدار 

البيضاء املغرب
 CENTRE DE LA PETITE

   ENFANCE LA CANADIENNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي مجزئة 
جتاعية رقم 52 سيدي حعروف - 

20520 الدار البيضاء املغرب.
تعيين حسير جديد للشركة

رقم الحقييد في السجل الحجاري 
.392577

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)

2021)مم تعيين) 13)يوليوز) املؤرخ في)

حسير جديد للشركة السيد ة())برادة)

هند كتسير وحيد

مبعا لقبول اسحقالة املسير.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 13 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

غشت)2021)ممت رقم)789769.

114I

STE IKODADI CONSULTING SARL AU

SOCIETE ISRA METEAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

 STE IKODADI CONSULTING

SARL AU

 AV(ZERKTOUNI(RUE 7 N° 2

 NOUVEAU(QUARTIER  SIDI

 KACEM ، 16000، SIDIKACEM

MAROC

SOCIETE ISRA METEAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي بلوك س 
رقم 379 حي الياستين سيدي قاسم 

- 16000 سيدي قاسم املغرب

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

28929

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 يونيو) (30

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.SOCIETE ISRA METEAUX

غرض الشركة بإيجاز):)بيع و شراء)

و اعادة مدوير))ححالشيات البالستيك)

و الحديد و املعادن.

:)بلوك س) عنوان املقر االجحتاعي)
رقم)379)حي الياستين سيدي قاسم)

- 16000)سيدي قاسم املغرب.
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أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)
درهم،)حقسم كالحالي:

 510 ( (: السيد حضالعين حتيد)
حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

 490 ( (: السيد حضالعين جتال)
حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-
وصفات وحواطن الشركاء):

السيد حضالعين حتيد عنوانه ا()
دوار اوالد اشبل بئر الطالب مكنة بئر)
الطالب سيدي قاسم)16000)سيدي)

قاسم املغرب.
السيد حضالعين جتال عنوانه ا()
دوار اوالد اشبل بئر الطالب مكنة بئر)
الطالب سيدي قاسم)16000)سيدي)

قاسم املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
السيد حضالعين حتيد عنوانه ا()
دوار اوالد اشبل بئر الطالب مكنة بئر)
الطالب سيدي قاسم)16000)سيدي)

قاسم املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 12 بحاريخ) ( االبحدائية بسيدي قاسم)

غشت)2021)ممت رقم)215.

115I

HIZLI TESLIMAT

HIZLI TESLIMAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

HIZLI TESLIMAT
اقاحة النصر شارع حختد السادس 

ج ه 7 رقم 11 ، 20553، الدار 
البيضاء املغرب

HIZLI TESLIMAT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 39 شارع 
 D الال ياقوت الطابق الخاحس شقة
 Moorish(Consulting« عند شركة«

20490 - الدار البيضاء املغرب
مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

512369

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (01

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

 HIZLI (: بتخحصر تستيتها) اإلقحضاء)

.TESLIMAT

خدحات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحوصيل بكل أنواعه.

39)شارع) عنوان املقر االجحتاعي):)

 D الال ياقوت الطابق الخاحس شقة)

 Moorish(Consulting«(عند شركة«

20490 -)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأستال  حبلغ 

100.000,00)درهم،)حقسم كالحالي:

500)حصة) ( (: السيد فكاك ن يل)

بقيتة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: أحتد) الغزوي  السيد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه ا() ن يل  فكاك  السيد 

اقاحة الصر شارع حمتد السادس ج)
ه)7)رقم)11ن)20553)الدار البيضاء)

املغرب.

عنوانه ا() أحتد  الغزوي  السيد 
زنقة العربي املديوني حي األحباس)) (7

20490)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه ا() ن يل  فكاك  السيد 

اقاحة الصر شارع حمتد السادس ج)
ه)7)رقم)11ن)20553)الدار البيضاء)

املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 03 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

غشت)2021)ممت رقم)28012.

116I

FIDUCIAIRE KHADAMAT

CASA ATLAS IMPORT

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCIAIRE KHADAMAT

 5RUE OUED TENSIFT

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA(maroc

CASA ATLAS IMPORT شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور الحصفية(

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 59 زنقة 

57 جتيلة 5  - 20000  الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.284101

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)

مقرر) (2021 غشت) (02 في) املؤرخ 

ذات حسؤولية حمدودة) حل شركة 

 CASA ATLAS ذات الشريك الوحيد)

 500.000 حبلغ رأستالها) ( (IMPORT

 59 اإلجحتاعي) درهم وعنوان حقرها 

الدار) ( (20000  -   5 جتيلة) (57 زنقة)

البيضاء)املغرب نتيجة ل):)قررالجتع)

غشت) (02 بحاريخ) االسحثنائي  العا3 

2021)حا يلي:

الحل قبل األوان للشركة ووضعها)

حمل مصفية

سرحان) السيد  املصفي  تستية 

زهير و ممديد حهاحها

59)زنقة) و حدد حقر الحصفية ب)

57)جتيلة)5  - 20000)الدار البيضاء)

املغرب.)

و عين:

و) سرحان  ( ( زهير) ( السيد ة()

   H2Y1B5 ( بول غوين) (18 عنوانه ا()

حونتريال))كندا كتصفي) ة()للشركة.

وعند اإلقحضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقود) مبليغ  حمل  و   املخابرة 

و الوثائق املحعلقة بالحصفية):)-

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 05 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

غشت)2021)ممت رقم)789167.

117I

malartci

 SOCIETE SBO

CONSTRUCTION SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير تستية الشركة

malartci

 bd(abdelkrim(al(khattabi(imm

 assalam 2eme(etage(BENI

 MELLAL ، 23000، BENI(MELLAL

MAROC

 SOCIETE SBO CONSTRUCTION

SARL AU شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها االجحتاعي 

 LOTISSEMENT ASSALAM QT

 MIFTAH RESIDENCE AMAL

 MAGASIN(N°1 BENI(MELLAL  -

23000 بني حالل  املغرب.

تغيير تستية الشركة

رقم الحقييد في السجل الحجاري 

1783

)بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)

مم تغيير) (2021 يوليوز) (26 املؤرخ في)

 SOCIETE SBO«(تستية الشركة حن

CONSTRUCTION SARL AU«)إلى)»)

 SOCIETE SBO INVESTISSEMENT

. »SARL AU

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 12 بحاريخ) ( حالل) ببني  االبحدائية 

غشت)2021)ممت رقم)851.

118I
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SARL

EMRA
إعالن ححعدد القرارات

SARL
 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC
EMRA »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان حقرها االجحتاعي:  جتاعة 
اكزناية عتارة عين زهران شقة رقم 
38 حنطقة الخدحات اللوجستية  - - 

طنجة املغرب.
»إعالن ححعدد القرارات«

رقم الحقييد في السجل الحجاري: 
. 15541

بتقح�سى الجتع العا3 االسحثنائي)
امخاذ) مم  (2018 حاي) (09 في) املؤرخ 

القرارات الحالية:)
قرار رقم)01:)الذي ينص على حايلي:)
 16.000.000 زيادة رأس املال بتبلغ)

درهم ليصل إلى)26.000.000)درهم
على) ينص  الذي  (:02 رقم) قرار 
بتقدار) املال  رأس  خفض  حايلي:)
ليصبت) درهم  (22.000.000

4.000.000)درهم
ومبعا لذلك مم تعديل حقحضيات)

النظا3 األسا�سي الحالية:)
على) ينص  الذي  (:07 رقم) بند 
حايلي:)رأس املال بتقدار)4.000.000 

درهم
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
حاي) (09 بحاريخ) ( بطنجة) الحجارية 

2018)ممت رقم)1111.

119I

bucof

FALCONIX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مفويت حصص

bucof
 bd(med 6 centre(irac(imm(f2 29
 appt(n 4 ، 42000، casablanca

maroc
FALCONIX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 
 N°94 BOULVARD(YACOUB

 MANSOUR MAARIF
 CASABLANCA-MAROC  -
.20100  casablanca(maroc

مفويت حصص
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.127327
بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)
متت) (2021 يونيو) (21 في) املؤرخ 

املصادقة على):
  ALI  ARAYSI مفويت السيد) ة()
أصل) حن  اجحتاعية  حصة  (2.550
السيد) ة() ( لفائدة) حصة  (2.550
 21 بحاريخ) ( (BOUCHAIB MENARIF

يونيو)2021.
  KENZA السيد) ة() مفويت 
  EL OUAZZANI TOUHAMI
أصل) حن  اجحتاعية  حصة  (2.450
السيد) ة() ( لفائدة) حصة  (2.450
 21 بحاريخ) ( (BOUCHAIB MENARIF

يونيو)2021.
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم  (
 03 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

غشت)2021)ممت رقم)788842.

120I

Préférence(management(Consulting

 PARA-PHARMACIE &
ORTHOPEDIE SAIDA

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

مأسيس شركة

 Préférence(management
Consulting

 Zone(industrielle(wd(gzanaya
N428 ، 90000، Tanger(Maroc

 PARA-PHARMACIE &
ORTHOPEDIE SAIDA شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي حركز 
الشريفة اللة ا3 كلثو3 العلوي   
الدرادب  - 90000 طنجة  املغرب 

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

119237

 26 عقد حر حؤرخ في) ( بتقح�سى)

القانون) إعداد  مم  (2021 يوليوز)

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

PARA-(:(اإلقحضاء)بتخحصر تستيتها

 PHARMACIE( &( ORTHOPEDIE

.SAIDA

غرض الشركة بإيجاز):)بيع وشراء)

املواد),السلع واملعدات الشبه الطبية)

,ؤرطوبدية والحجتيلية).

حركز) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

العلوي))) كلثو3  ا3  اللة  الشريفة 

الدرادب))-)90000)طنجة))املغرب).

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأستال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالحالي:

 100 ( (: الطويل سعيدة) السيدة 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

السيدة الطويل سعيدة عنوانه ا()

 90000 احراح الشلوح جاحع املقراع)

طنجة))املغرب).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

السيدة الطويل سعيدة عنوانه ا()

 90000 احراح الشلوح جاحع املقراع)

طنجة))املغرب)

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

يوليوز) (29 بحاريخ) ( الحجارية بطنجة)

2021)ممت رقم)08212370657.

121I

SAGEST

 EXCELLANCE ASSURANCES
FES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
مجديد حدة حزاولة حها3 املسيرين

SAGEST
 N° 9 RUE(IMAM(MALIK 1er
 ETAGE(APPT(N° 4 VN(FES ،

30000، FES(MAROC
 EXCELLANCE ASSURANCES FES

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان حقرها االجحتاعي: أوالد 

الطيب ولد يوسف - - فاس املغرب.
»مجديد حدة حزاولة حها3 املسيرين«
رقم الحقييد في السجل الحجاري: 

.56645
بتقح�سى الجتع العا3 االسحثنائي)

املؤرخ في)23)حارس)2021
حها3) حزاولة  حدة  مجديد  مقرر 

املسيرين ملدة:)99)سنوات.
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
الحجارية بفاس))بحاريخ)12)حاي)2021 

ممت رقم)2333.
122I

MSLUX

MSLUX
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
ممويل املقر االجحتاعي للشركة

MSLUX
 N° 26 IMMEUBLE 12

 RESIDENCE(MAAMORA 2
 OULAD HELLAL HSSAIN SALA

 AL(JADIDA، 10000، SALE
MAROC

MSLUX  شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 21 ، حكان 
أبو بكر الصديق ، شقة رقم 8 ، 

أكدال-الرباط 21 ، حكان أبو بكر 
الصديق ، شقة رقم 8 ، أكدال-
الرباط 10090 الرباط املغرب.
ممويل  املقر االجحتاعي للشركة

رقم الحقييد في السجل الحجاري 
.149993
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بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)
املؤرخ في)22)يونيو)2021)مم))ممويل))
حن) للشركة  الحالي  االجحتاعي  املقر 
»21)،)حكان أبو بكر الصديق)،)شقة)
رقم)8)،)أكدال-الرباط)21)،)حكان أبو)
بكر الصديق)،)شقة رقم)8)،)أكدال-
إلى) املغرب«) الرباط  (10090 الرباط)
 2 12)سكن املعتورة) حبنى) (26 »رقم)
(- الجديدة) سال  حسين  هالل  أوالد 

11100)سال)))املغرب«.
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
غشت) (05 بحاريخ) ( الحجارية بالرباط)

2021)ممت رقم)116667.
123I

MSLUX

MSLUX
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مفويت حصص

MSLUX
 N° 26 IMMEUBLE 12

 RESIDENCE(MAAMORA 2
 OULAD HELLAL HSSAIN SALA

 AL(JADIDA، 10000، SALE
MAROC

MSLUX  شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي رقم 26 
حبنى 12 سكن املعتورة 2 أوالد 

هالل حسين سال الجديدة - 11100 
سال   املغرب.

مفويت حصص
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.149993
بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)
متت) (2021 يونيو) (11 في) املؤرخ 

املصادقة على):
مفويت السيد) ة())))صابرينا)))األحني))
500)حصة اجحتاعية حن أصل)500 
املهدي)) ة() السيد)  ( لفائدة) حصة 

احعاش بحاريخ)11)يونيو)2021.
باملحكتة) ي  ن القانو اإليداع  مم  (
غشت) (05 بحاريخ) ( الحجارية بالرباط)

2021)ممت رقم)116667.
124I

MSLUX

MSLUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسير جديد للشركة

MSLUX
 N° 26 IMMEUBLE 12

 RESIDENCE(MAAMORA 2
 OULAD HELLAL HSSAIN SALA

 AL(JADIDA، 10000، SALE
MAROC

MSLUX  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 21 ، حكان 
أبو بكر الصديق ، الحطبيق رقم 8 
، أكدال-الرباط - 10090 الرباط  

املغرب.
تعيين حسير جديد للشركة

رقم الحقييد في السجل الحجاري 
.149993

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)
تعيين) مم  (2021 حاي) (20 في) املؤرخ 
السيد ة() للشركة  جديد  حسير 

احعاش))املهدي كتسير وحيد
مبعا لقبول اسحقالة املسير.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
غشت) (05 بحاريخ) ( الحجارية بالرباط)

2021)ممت رقم)116667.
125I

A&O

FCP WINEO AL AMINE
مأسيس صندوق حشترك للحوظيف

A&O
 AVENUE(MERS(SULTAN ، 26

20250، الدار البيضاء املغرب
FCP WINEO AL AMINE »صندوق 

حشترك للحوظيف«
وعنوان حقره اإلجحتاعي: عتارة 12 

زنقة السخاوي حي ليبدرو3 - 20100 
الدار البيضاء  املغرب

»مأسيس صندوق حشترك 
للحوظيف«

بتقح�سى))عقد عرفي حؤرخ في)27 
مقرر مأسيس صندوق) (2021 يوليوز)
البيانات) ذي  للحوظيف  حشترك 

الحالية:

 FCP (: ( الصندوق) تستية  (-
.WINEO AL AMINE

عتارة) (: عنوان املقر االجحتاعي) (-
(- ليبدرو3) حي  السخاوي  زنقة  (12

20100)الدار البيضاء))املغرب.
أجلها) حن  مأسس  التي  املدة  (-

الصندوق:)99)سنة).
-)حبلغ رأستال الصندوق) درهم(:)

1.000.000
 WINEO الحدبير:) حؤسسة  (-

GESTION
 Attijariwafa(:املؤسسة الوديعة(-

Bank
للحسابات:) األول  املنحدب  (-

السعيدي و شركاؤه
امللكية) وحصص  املوجودات  (-

املشتركة:)1000000
السترداد) الالز3  األدنى  ( املبلغ) (-

الحصص:500.000
-)ماريخ ورقم اعحتاد نظا3 الحدبير)
لسوق) املغربية  الهيئة  طرف  حن 
رقم:) (- (2021 يوليوز) (09 الرساحيل:)

GP21130
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 17 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

غشت)2021)ممت رقم)790034.
126I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE TAPISSERIE HOUYAM
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda(Maroc
 STE TAPISSERIE HOUYAM

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي طريق 
مازة مجزئة بولويز رقم 68 الطابق 2 

وجدة - 60000 وجدة املغرب
مأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 
37939

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (07
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
 STE (: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.TAPISSERIE HOUYAM
يائع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السجاد.
عنوان املقر االجحتاعي):)طريق مازة)
مجزئة بولويز رقم)68)الطابق)2)وجدة)

- 60000)وجدة املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
حسين) صدا3  بولويمة  السيد 
درهم) (100 بقيتة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):
حسين) صدا3  بولويمة  السيد 
رقم) (28 حي املير علي زنقة) عنوانه ا()

42)وجدة)60000)وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
حسين) صدا3  بولويمة  السيد 
رقم) (28 حي املير علي زنقة) عنوانه ا()

42)وجدة)60000)وجدة املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
غشت) (13 بحاريخ) ( بوجدة) الحجارية 

2021)ممت رقم)2915.
127I

BATITEAM

BATITEAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

BATITEAM
مجزئة ز ك 2 رقم 46 و47 الطابق 
األول الحي الصناعي عين عحيق ، 

12000، متارة املغرب
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BATITEAM شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي مجزئة ز ك 
2 رقم 46 و47 الطابق األول الحي 

الصناعي عين عحيق  - 12000 متارة 
املغرب

مأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 
133971

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 غشت) (03
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.BATITEAM
اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)
العقاري،)الصيانة ححعددة الحقنيات)
وتشغيل) مأجير  الخدحات،) وححعددة 
األرا�سي والعقارات السكنية املتلوكة)

أو املؤجرة..
مجزئة ز) (: عنوان املقر االجحتاعي)
ك)2)رقم)46)و47)الطابق األول الحي)
12000)متارة) (- ( الصناعي عين عحيق)

املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
حصة) (500 ( (: السيد حلمي ن يل)

بقيتة)100)درهم للحصة).
500)حصة) ( (: السيد برادة أحتد)

بقيتة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه ا() ن يل  حلمي  السيد 
 23 رقم) أوه  بلوك  جوهرة  شاطئ 
الصخيرات) (12050 الصخيرات)

املغرب.
 42 السيد برادة أحتد عنوانه ا()
شقة) (5 الطابق) املستشفيات  شارع 
 20000 ( املستشفيات) حي  (51 رقم)

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه ا() ن يل  حلمي  السيد 

 23 رقم) أوه  بلوك  جوهرة  شاطئ 

الصخيرات) (12050 الصخيرات)

املغرب

 42 السيد برادة أحتد عنوانه ا()

شقة) (5 الطابق) املستشفيات  شارع 

 20000 ( املستشفيات) حي  (51 رقم)

الدار البيضاء)املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

غشت) (16 بحاريخ) ( بحتارة) االبحدائية 

2021)ممت رقم)6301.

128I

االسحاد حمتد لطفي

MANAZIL ARRAYANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأستال الشركة

االسحاد حمتد لطفي

36 شارع الجيش امللكي اقاحة فضا ء 

2000 الطابق الرابع فاس ، 30000، 

فاس املغرب

MANAZIL ARRAYANE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي فاس 

مجزئة االندلس قطعة L 4 عين 

الشقف فاس 30000 فاس املغرب.

رفع رأستال الشركة
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.65941

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)

مم) (2021 يوليوز) (15 في) املؤرخ 

قدره) بتبلغ  الشركة  رأستال  رفع 

حن) أي  درهم«) (6.299.900«

 6.399.900« إلى) درهم«) (100.000«

مقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

غشت) (16 بحاريخ) ( بفاس) الحجارية 

2021)ممت رقم)3718.

129I

DEUX MERS MARBRE SARL-AU

DEUX MERS MARBRE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

DEUX MERS MARBRE SARL-AU

اقاحة العزيزية شارع املتلكة العربية 

السعودية الطابق 3 رقم 20 ، 

90060، طنجة املغرب

DEUX MERS MARBRE  شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي اقاحة 

العزيزية شارع املتلكة العربية 

السعودية الطابق 3 رقم 20 - 

90060 طنجة  املغرب 

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

119339

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 غشت) (02

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

 DEUX (: اإلقحضاء)بتخحصر تستيتها)

. MERS MARBRE

غرض الشركة بإيجاز):)بيع الرخا3)

اقاحة) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

العربية) املتلكة  شارع  العزيزية 
السعودية الطابق)3)رقم)20 - 90060 

طنجة))املغرب).

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

السيد استاعيل الزباخ)):))1.000 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

السيد استاعيل الزباخ))عنوانه ا()
شارع مارودانت اقاحة فلورانس طابق)
طنجة) (90060 ( طنجة) (57 رقم) (7

املغرب).
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
السيد استاعيل الزباخ))عنوانه ا()
فلورانس) اقاحة  مارودانت  شارع 
 90060 ( طنجة) (57 رقم) (7 طابق)

طنجة املغرب)
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
غشت) (16 بحاريخ) ( بطنجة) الحجارية 

2021)ممت رقم)245304.

130I

SOCIETE CONSULTING

 SOCIETE ASSIF CANAL EAU
ASSAINISSEMENT - ACEA

إعالن ححعدد القرارات

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 SOCIETE ASSIF CANAL EAU
 ASSAINISSEMENT - ACEA

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان حقرها االجحتاعي: 124 

مجزئة فيحال حي أطلس - 53000 
افران املغرب.

»إعالن ححعدد القرارات«
رقم الحقييد في السجل الحجاري: 

.54079
بتقح�سى الجتع العا3 االسحثنائي)
2019)مم امخاذ) 11)يوليوز) املؤرخ في)

القرارات الحالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
نقل املقر اإلجحتاعي ال العنوان):)35 

درب سواسة الحاجب
قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)
حن) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
الى) شركة ذات املسؤولية املحدودة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

شريك وحيد
قرار رقم)3:)الذي ينص على حايلي:)
حن) حمتد  املسيت  السيد  اسحقالة 

حنصبه كتسير للشركة.
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ومبعا لذلك مم تعديل حقحضيات)

النظا3 األسا�سي الحالية:)

بند رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)

 SOCIETE ASSIF الشركة:) تستية 

 CANAL EAU ASSAINISSEMENT

- ACEA SARL AU

بند رقم)4:)الذي ينص على حايلي:)

العنوان):)35)درب سواسة الحاجب

على) ينص  الذي  (:43 رقم) بند 

السيد لحسيني سعيد حسير) حايلي:)

وحيد للشركة

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

13)غشت) بحاريخ) ( الحجارية بتكناس)

2021)ممت رقم)3747.

131I

STE GEST CLA COM SARL

STE Y.E NEGOCE SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

STE GEST CLA COM SARL

 LOT DES FONCTIONNAIRES

 B5 3EME(ETAGE(AVE(MED(V

 TINGHIR ، 45800، TINGHIR

MAROC

  STE Y.E NEGOCE SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي دوار 

تسحفت اقيدار واكليم منغير  - 

45800 منغير املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

1563

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 حاي) (12

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

 STE (: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

. Y.E NEGOCE SARL AU

و) -البناء) (: غرض الشركة بإيجاز)

االشغال املخحلفة)

-نقل البضائع لحساب الغير.

دوار) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

(- ( منغير) واكليم  اقيدار  تسحفت 

45800)منغير املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأستال  حبلغ 

100.000,00)درهم،)حقسم كالحالي:

 1.000 ( (: ( السيد يوسف الرافعي)

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

السيد يوسف الرافعي))عنوانه ا()

الحسيتة) بوعياش  بني  االول  الحي 

32000)الحسيتة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

السيد يوسف الرافعي))عنوانه ا()

الحسيتة) بوعياش  بني  االول  الحي 

32000)الحسيتة املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

حاي) (24 بحاريخ) ( بتنغير) االبحدائية 

2021)ممت رقم)417.

132I

STE GEST CLA COM SARL

 STE AS-MA PIECES AUTO
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

STE GEST CLA COM SARL

 LOT DES FONCTIONNAIRES

 B5 3EME(ETAGE(AVE(MED(V

 TINGHIR ، 45800، TINGHIR

MAROC

 STE AS-MA PIECES AUTO SARL

AU شركة ذات حسؤولية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي شارع 
حمتد الخاحس ممث حقهى ادرار 

بوحالن دادس منغير - 45800 منغير 
املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 
2051

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 غشت) (01
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
 STE (: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.AS-MA PIECES AUTO SARL AU
غرض الشركة بإيجاز):)-بيع اجزاء)

السيارات
-حفاوض.

شارع) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 
ادرار) حقهى  ممث  الخاحس  حمتد 
منغير) (45800 (- بوحالن دادس منغير)

املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأستال  حبلغ 

100.000,00)درهم،)حقسم كالحالي:
السيد اغراز رشيد):))1.000)حصة)

بقيتة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):
حي)) السيد اغراز رشيد عنوانه ا()
 45800 ( اداك بوحالن دادس منغير)

منغير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
حي)) السيد اغراز رشيد عنوانه ا()
 45800 ( اداك بوحالن دادس منغير)

منغير املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
غشت) (16 بحاريخ) ( االبحدائية بتنغير)

2021)ممت رقم)1104.
133I

fidustade

 OUARDIGHA

ENVIRONNEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

fidustade

 rue(abou(ishak(chirazi(maarif 30

، 20000، casablanca(maroc

 OUARDIGHA

ENVIRONNEMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 11 

زنقة بليدة حي املستشفيات الدار 

fidustade.s@gmail. - .البيضاء

com  الدار البيضاء. املغرب 

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

513187

 09 عقد حر حؤرخ في) ( بتقح�سى)

القانون) إعداد  مم  (2021 غشت)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

ححبوعة) الشركة  تستية 

بتخحصر) اإلقحضاء) عند 

 OUARDIGHA (: تستيتها)

.ENVIRONNEMENT

الحدبير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنزلية) النفايات  لخدحة  املفوض 

العاحة.

زنقة) (11 (: عنوان املقر االجحتاعي)

بليدة حي املستشفيات الدار البيضاء.)

الدار) ( (fidustade.s@gmail.com  -

البيضاء.)املغرب).

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأستال  حبلغ 

12.300.000)درهم،)حقسم كالحالي:

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):
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عنوانه ا() مكنيك  كازا  الشركة 
لؤيساء)نواصر)،)طريق)114)،)الكيلو)
البيضاء.) الدار  ( (20520  24.500

املغرب).
عنوانه ا() سعيد  حاروك  السيد 
سيدي) (74 رقم) (1 الكولين) مجزئة 
البيضاء.) الدار  ( (20520 ( حعروف)

املغرب).
عنوانه ا() ( أحتد) حاروك  السيد 
زويات نواصر نواصر)27182))نواصر)

املغرب).
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه ا() سعيد  حاروك  السيد 
سيدي) (74 رقم) (1 الكولين) مجزئة 
البيضاء.) الدار  ( (20520 ( حعروف)

املغرب)
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 09 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

غشت)2021)ممت رقم)789864.

134I

cerecof

فاير كلوبال لوجيستيك
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

cerecof
 contact@cerecof.com ، 80000،

agadir(maroc
فاير كلوبال لوجيستيك شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجحتاعي حكحب 07 
لطابق الحاني س106 اساكا ميكوين - 

80000 اكادير املغرب
مأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 
48429

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 يونيو) (25
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
فاير) (: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

كلوبال لوجيستيك.
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدولي للبضائع.
عنوان املقر االجحتاعي):)حكحب)07 
لطابق الحاني س106)اساكا ميكوين)-)

80000)اكادير املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
 1.000 ( (: هدى) زيعلي  السيدة 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):
السيدة زيعلي هدى عنوانه ا()حي)
ميليال شارع مكتات رقم)2588)الشقة)
اكادير) (80000 اكادير) ميكوين  (08

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
السيدة زيعلي هدى عنوانه ا()حي)
ميليال شارع مكتات رقم)2588)الشقة)
اكادير) (80000 اكادير) ميكوين  (08

املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
غشت) (04 بحاريخ) ( باكادير) الحجارية 

2021)ممت رقم)105943.

135I

EL KHAFER PROMO

EL KHAFER PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

EL KHAFER PROMO
 RUE(YAMEN 10, 2EME(ETAGE

 N°4 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

EL KHAFER PROMO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة
 في طور الحصفية(

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 10 زنقة 
يتن الطابق الثاني الرقم 4 طنجة - 

90000 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم الحقييد في السجل الحجاري 
.72983

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)
مقرر حل) (2021 يونيو) (08 املؤرخ في)
 EL شركة ذات املسؤولية املحدودة)
حبلغ رأستالها) ( (KHAFER PROMO
حقرها) وعنوان  درهم  (100.000
الطابق) يتن  زنقة  (10 اإلجحتاعي)
الثاني الرقم)4)طنجة)-)90000)طنجة)

املغرب نتيجة ل):)موقف النشاط.
زنقة) (10 و حدد حقر الحصفية ب)
(- طنجة) (4 يتن الطابق الثاني الرقم)

90000)طنجة املغرب.)
و عين:

و) ( هيشو) ( حمتد) السيد ة()
عنوانه ا())حي زهارة زنقة)46)رقم)15  
املغرب كتصفي) ة() طنجة  (90000

للشركة.
وعند اإلقحضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  مبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املحعلقة بالحصفية):)-
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
يونيو) (25 بحاريخ) ( بطنجة) الحجارية 

2021)ممت رقم)5947.
136I

MONSEF ALAMI

SAHA CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

MONSEF ALAMI
 PLACE(MOHAMED 5, PB(N°

 479, CHEFCHAOUEN ، 91000،
CHEFCHAOUEN MAROC

SAHA CASH شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي الطريق 
الوطنية رقم 2 ،ختيس حضيق ، 
جتاعة بني سلتان قيادة أسيفان 

شفشاون - 91046 شفشاون 
املغرب

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

1647

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 غشت) (03

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

 SAHA (: اإلقحضاء)بتخحصر تستيتها)

.CASH

ممويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االحوال

صرف العتالت.

الطريق) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

(، حضيق) ،ختيس  (2 رقم) الوطنية 

أسيفان) قيادة  سلتان  بني  جتاعة 

شفشاون)-)91046)شفشاون املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأستال  حبلغ 

1.000.000)درهم،)حقسم كالحالي:

 500 ( (: الهراس) السيدة حفيظة 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: امليتوني) سارة  السيدة 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

السيدة حفيظة الهراس عنوانه ا()

 4 طابق) (1 شارع حكناس عتارة زايو)
 93000 مطوان) (2 املحنش) (15 رقم)

مطوان املغرب.

امليتوني عنوانه ا() السيدة سارة 

إقاحة) (2 زنقة) اوكيتدن  جبل  شارع 

مطوان) (14 شقة) (4 طبق) الصباح 

93000)مطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

السيدة حفيظة الهراس عنوانه ا()

 4 طابق) (1 شارع حكناس عتارة زايو)
 93000 مطوان) (2 املحنش) (15 رقم)

مطوان املغرب.
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امليتوني عنوانه ا() السيدة سارة 
ن زنقة)2)إقاحة الصباح طبق)4)شقة)

14)مطوان)93000)مطوان املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 16 بحاريخ) ( بشفشاون) االبحدائية 

غشت)2021)ممت رقم)113/2021.
137I

ارنك

OUZOUD BERRY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأستال الشركة

ارنك
شارع يوسف ابن ماشفين رقم 14 
 LARACHE ،92000 ،العرائش

املغرب
OUZOUD BERRY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجحتاعي مجزئة 

املغرب الجديد رقم 1936 الطابق 
االول  - 92000 العرائش املغرب.

رفع رأستال الشركة
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.5779
بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)
مم) (2021 غشت) (09 في) املؤرخ 
قدره) بتبلغ  الشركة  رأستال  رفع 
حن) أي  درهم«) (4.000.000«
 4.020.000« إلى) درهم«) (20.000«
مقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
االبحدائية بالعرائش))بحاريخ)17)غشت)
2021)ممت رقم)2601112101500.
138I

FLASH ECONOMIE

BIR CAMALLO 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 BIR CAMALLO  شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي بيوت 
حتراء 1 1602  - 73000 الداخلة 

املغرب
مأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 
19099

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 غشت) (11
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
 BIR ( (: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

. CAMALLO
مصنيع) (: (: غرض الشركة بإيجاز)

حنحجات األلبان
مثتين املنحجات الزراعية

)أ)/)املنحجات الزراعية
املحعلقة) العتليات  جتيع  (•

بالحجتيع واملعالجة
املنحجات) جتيع  وتسويق  تعبئة 

الزراعية واملنحجات الثانوية)؛
املنحجات) جتيع  مصنيع وشراء) (•

الالزحة للحغليف.
حصانع) وإدارة  واقحناء) إنشاء) (•

األغذية الزراعية.
واللحو3) الحيوانية  الثروة  (/ ب) (

واملشحقات
لتربية) حزارع  وإنشاء) دراسة  (•

الحيوانات.
والشراء) والحصدير  االسحيراد  (•

والبيع والتسويق)،
الحفاوض وموزيع حنحجات الثروة)

الحيوانية وحنحجاتها)،
خاصة اللحو3 والجلود والحليب)

والجان والزبدة)،)إلخ.
•)حزارع الدواجن واألستاك

املنحجات) هذه  وتغليف  مجهيز  (•
واملنحجات الثانوية.

املشار إليها أعاله

بيوت) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

الداخلة) (73000  -   1602  1 حتراء)

املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

السيد بالل يوسف):))100)حصة)

بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه ا() يوسف  بالل  السيد 

 73000   1602  1 حتراء) بيوت 

الداخلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه ا() يوسف  بالل  السيد 

 73000   1602  1 حتراء) بيوت 

الداخلة املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 11 بحاريخ) ( االبحدائية بوادي الدهب)

غشت)2021)ممت رقم)1381.

139I

FLASH ECONOMIE

 EL GODS LITALHIM
GENERAL

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

  EL GODS LITALHIM GENERAL

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي حي النهضة 
رقم 160  - 73000 الداخلة املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

 19107

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 غشت) (11

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

 EL (: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

. GODS LITALHIM GENERAL

غرض الشركة بإيجاز):)

و) الفمم  حنحجات  جتيع  مثتين 

الحديد.

-)اسحيراد)/)مصدير جتيع حنحجات)

الفمم و الحديد الحجارية

و) بـالفمم  ححعلق  نشاط  أي  (-

الحديد.

و) الفمم  حنحج  أي  في  الحجارة  (-

الحديد

النقل الوطني والدولي املنحجات) (-

الفمم و الحديد.

-)الحجارة في أي حنحوج حن حنحجات)

األملنيو3

حي) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

160  - 73000)الداخلة) النهضة رقم)

املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

السيد جتال برطال):))100)حصة)

بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

السيد جتال برطال عنوانه ا()حي)

الواحد ة رقم)1196  7300)الداخلة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

السيد جتال برطال عنوانه ا()حي)

الواحد ة رقم)1196  7300)الداخلة)

املغرب.
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باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 11 بحاريخ) ( االبحدائية بوادي الدهب)

غشت)2021)ممت رقم)1385.
140I

FLASH ECONOMIE

NAJAH SERVICES GENERAL 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 NAJAH SERVICES GENERAL 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجحتاعي حي العودة 
1 سنتر بير قندوز - 73000 الداخلة  

املغرب
مأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 
19105

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 غشت) (11
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
((: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.NAJAH SERVICES GENERAL
أو) إنشاء) (: غرض الشركة بإيجاز)
أو مأجير أو االسحغالل املباشر) شراء)
مجاري) حمل  أي  املباشر ألي  غير  أو 
قد مكون حرمبطة بخدحات ححعددة)
سريعة للصور الفوموغرافية والصور)
الدقائق) وحفاميت  اإللكترونية 
وأذرع) العتل  وبطاقات  والنقش 
العناصر) وبيع  والطوابع  الدقائق 
الزخرفية)،)إلخ.)وبصفة عاحة)،)جتيع)
املعاحالت الحجارية واملالية واملنقولة)
واملدنية) والقانونية  والعقارية 

بالنشاط) املحعلقة  واالقحصادية 
املذكور أعاله أو بأي �سيء)آخر حشابه)
بشكل) يعزز  أن  يمحتل  حرمبط  أو 
الذي) الهدف  حباشر  غير  أو  حباشر 
أو) اححدادها  أو  الشركة  إليه  تسعى 

مطويرها.
حي) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 
 73000 (- بير قندوز) سنتر  (1 العودة)

الداخلة))املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
 100 ( (: ( السيدة جتيلة سرحان)

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):
السيدة جتيلة سرحان))عنوانه ا()
العتارة الحتراء)زنقة انحجات رقم)15  

73000))الداخلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
السيدة جتيلة سرحان))عنوانه ا()
العتارة الحتراء)زنقة انحجات رقم)15  

73000)الداخلة املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 11 بحاريخ) ( االبحدائية بوادي الدهب)

غشت)2021)ممت رقم)1384.
141I

FLASH ECONOMIE

LYS COM
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

LYS COM شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد في 

طور الحصفية(
وعنوان حقرها اإلجحتاعي 61 زاوية 
شارع لال ياقوت وحصطفى املعاني 
رقم 69 الطابق الثاني - 20000 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.418259
بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)
2020)مقرر حل) 24)دجنار) املؤرخ في)
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات)
حبلغ) ( (LYS COM الوحيد) الشريك 
رأستالها)100.000,00)درهم وعنوان)
زاوية شارع لال) (61 حقرها اإلجحتاعي)
 69 رقم) املعاني  وحصطفى  ياقوت 
الطابق الثاني)-)20000)الدارالبيضاء)
اي) وجود  عد3  (: ل) نتيجة  املغرب 

نشاط مجاري.
61)زاوية) و حدد حقر الحصفية ب)
املعاني) وحصطفى  ياقوت  لال  شارع 
 20000 (- الثاني) الطابق  (69 رقم)

الدارالبيضاء)املغرب.)
و عين:

و) ( لصفر) ( ( سها3) السيد ة()
عنوانه ا()العنوان)202)شارع الزراوي)
البيضاء) الدار  ( (20000    3 طابق)

املغرب))كتصفي) ة()للشركة.
وعند اإلقحضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  مبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املحعلقة بالحصفية):)-
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 05 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

غشت)2021)ممت رقم)789197.

142I

شركة جهاد املحاسب

شركة »مجموعة مدارس أبطال 
املنار الخاصة«

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

مأسيس شركة

شركة جهاد املحاسب
الرقم 02 عتارة نياس شارع احتد 

الطيب بنهيتة املدينة الجديدة 
أسفي ، 46000، أسفي املغرب

شركة »حجتوعة حدارس أبطال 
املنار الخاصة«

 شركة ذات حسؤولية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي مجزئة 

الزهراء رقم 170 حي املطار  أسفي   

46000  املغرب - 46000   أسفي    

املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

12013

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)

مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (19

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

شركة) (: بتخحصر تستيتها) اإلقحضاء)

املنار) أبطال  حدارس  »حجتوعة 

حسؤولية) ذات  شركة  الخاصة«.)

حمدودة ذات الشريك الوحيد.

الحعليم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الروض،) (، األسا�سي) املدر�سي،)

االبحدائي)،)اإلعدادي)،)الثانوي

النقل الطرقي للتسحخدحين

الحجارة

مجزئة) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

أسفي))) ( حي املطار) (170 رقم) الزهراء)

أسفي)))) ( ( (46000 (- املغرب) ( (46000

املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأستال  حبلغ 

100.000,00)درهم،)حقسم كالحالي:

 1.000 ( (: ( ادشيرا) السيد حسن 

حصة بقيتة)100,00)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):
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عنوانه ا() ( ادشيرا) السيد حسن 
املطار)) حي  (170 رقم) الزهراء) مجزئة 

أسفي))))46000)))أسفي))))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه ا() ( ادشيرا) السيد حسن 
املطار)) حي  (170 رقم) الزهراء) مجزئة 

أسفي))46000)))أسفي))))املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
غشت) (12 بحاريخ) ( االبحدائية بآسفي)

2021)ممت رقم)-.
143I

cabinet(de(normalisation(comptable(sarl

AXPERT CONTROLE AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

 cabinet(de(normalisation
comptable(sarl

 bd(emile(zola(casablanca ، 281
20300، casablanca(maroc

  AXPERT CONTROLE AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي دوار اكرين  
- 13100 بوزنيقة املغرب

مأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 
7029

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 يناير) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

. AXPERT CONTROLE AUTO
غرض الشركة بإيجاز):)-))املراقبة)

الحقنية)؛
العتليات) جتيع  عاحة  وبصفة  (
الحجارية و الصناعية،)املالية املنقولة)
بطريقة) املرمبطة  ملنقولة  الغير  و 
بالهدف) أو غير حباشرة  ( ( ( ( حباشرة)
االجحتاعي أو جتيع األهداف املتاثلة)
و التي حن شأنها املساهتة في ممقيق)

و مطوير أنشطة الشركة.))))))

دوار) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

اكرين))-)13100)بوزنيقة املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

 500 ( (: عبد هللا) لكمل  ( السيد)

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: األوراوي حسن) ( السيد)

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

)لكمل عبد هللا عنوانه ا() السيد)
 8 شقة) (4 طابق) زرهون  زنقة  ( (47

البيضاء) الدار  (20000 أنفا) بنجدية 

املغرب.

السيد))األوراوي حسن عنوانه ا()

دوار اكرين))13100)بوزنيقة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

)لكمل عبد هللا عنوانه ا() السيد)
 8 شقة) (4 طابق) زرهون  زنقة  ( (47

البيضاء) الدار  (20000 أنفا) بنجدية 

املغرب

السيد))األوراوي حسن عنوانه ا()

دوار اكرين))13100)بوزنيقة املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 19 بحاريخ) ( سليتان) بان  االبحدائية 

يوليوز)2021)ممت رقم)413.

144I

global(audit(partners

 SANTE PHARMA«
INDUSTRIE »SPI

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

global(audit(partners

 Avenue(Hassan(II(rond(point

 saint(exupéry(etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca(maroc

 SANTE PHARMA INDUSTRIE«

SPI« شركة ذات حسؤولية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي  13 شارع 

أحتد املججاتي إقاحة  لي ألب طابق  

1  شقة 8 حي املعاريف - 20370 

الدار البيظاء املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

513313

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)

مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (14

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

 SANTE PHARMA INDUSTRIE«

.»SPI

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

وبيع) ومصدير  واسحيراد  مصنيع 

األدوية) لجتيع  والحجزئة  بالجتلة 

واألجه) الصيدالنية  واملسحمضرات 

التشخيص) وكواشف  الطبية  زة 

الحجتيل) وحسحمضرات  املخحار  في 

الشخصية) النظافة  وحنحجات 

واملكتالت الغذائية واملواد الكيتيائية)

السارية) القانونية  لألحكا3  املطابقة 

ومخضع لحصاريت حن السلطات.

عنوان املقر االجحتاعي):))13)شارع)

لي ألب طابق)) ( أحتد املججاتي إقاحة)

1))شقة)8)حي املعاريف)-)20370)الدار)

البيظاء)املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأستال  حبلغ 

1.000.000)درهم،)حقسم كالحالي:

 10.000 ( (: السيد حمتد بنوحود)

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه ا() بنوحود  حمتد  السيد 
21)شارع حكة إقاحة كورونفل طابق)6 
شقة)3 20150)الدار البيظاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه ا() بنوحود  حمتد  السيد 
21)شارع حكة إقاحة كورونفل طابق)6 
شقة)3 20150)الدار البيظاء)املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 17 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

غشت)2021)ممت رقم)790006 .
145I

global(audit(partners

ROGUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

global(audit(partners
 Avenue(Hassan(II(rond(point
 saint(exupéry(etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca(maroc
ROGUE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجحتاعي 13 شارع 
أحتد املججاتي إقاحة لي ألب  طابق  

1 شقة 8 حي املعاريف - 20370 
الدار البيظاء املغرب

مأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 
513317

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (01
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.ROGUE
غرض الشركة بإيجاز):)

وكالة االمصاالت واإلعالن.
13)شارع) عنوان املقر االجحتاعي):)
)طابق)) أحتد املججاتي إقاحة لي ألب)
1)شقة)8)حي املعاريف)-)20370)الدار)

البيظاء)املغرب.
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أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)
درهم،)حقسم كالحالي:

((: سهيل ابن عبد الجليل) ( السيد)
500)حصة بقيتة)100)درهم للحصة)
 500 ( (: عبد العلي كنان) ( السيد)

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األستاء) (- (

وصفات وحواطن الشركاء):
الجليل) عبد  ابن  سهيل  ( السيد)
ليشون) إقاحة  نسيم  حي  عنوانه ا()
الدار) (20190  3 شقة) (d ( عتارة)

البيظاء)املغرب.
السيد))عبد العلي كنان عنوانه ا()
سيدي عثتان بلوك)4)رقم)4 20700 

الدار البيظاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
الجليل) عبد  ابن  سهيل  ( السيد)
ليشون) إقاحة  نسيم  حي  عنوانه ا()
الدار) (20190  3 شقة) (d ( عتارة)

البيظاء)املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 17 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

غشت)2021)ممت رقم)790009.

146I

FIDUMAHBOUB

ARCON IMO
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

FIDUMAHBOUB
 N 05 BD(ABDELLAH(BEN
 YASSINE IMM BELDOUN

 ETAGE 05 ، 20300،
CASABLANCA MAROC

ARCON IMO شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجحتاعي 64 زنقة 
عبد هللا املديوني الطابق 1 الشقة 
2 الدار البيضاء - 20090 الدار 

البيضاء املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

509297

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 يونيو) (14

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.ARCON IMO

حنعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري و خدحات أخرى.
زنقة) (64 (: عنوان املقر االجحتاعي)

عبد هللا املديوني الطابق)1)الشقة)2 

الدار البيضاء)-)20090)الدار البيضاء)

املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

 1.000 ( (: ياسين) الديز  السيد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه ا() ياسين  الديز  السيد 

حجوعة) النور  حي  عثتان  سيدي 
الدار) (20705  55 رقم) (01 زنقة) أو 

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه ا() ياسين  الديز  السيد 

حجوعة) النور  حي  عثتان  سيدي 
الدار) (20705  55 رقم) (01 زنقة) أو 

البيضاء)املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 01 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

يوليوز)2021)ممت رقم)785171.

147I

KH SUD

KH SUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل الحصفية

KH SUD
ساحة املدينة إقاحة النهضة الطابق 
1 رقم ب1 طنجة ، 90000، طنجة 

املغرب
KH SUD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجحتاعي : ساحة 

املدينة إقاحة النهضة الطابق 1 رقم 
ب1 طنجة - 90000 طنجة املغرب.

قفل الحصفية
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

.19817
بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)
مقرر حل) (2011 حاي) (02 في) املؤرخ 
املسؤولية) ذات  شركة  (KH SUD
 100.000 رأستالها) حبلغ  املحدودة 
اإلجحتاعي) حقرها  وعنوان  درهم 
ساحة املدينة إقاحة النهضة الطابق)
طنجة) (90000 (- طنجة) رقم ب1) (1

املغرب نتيجة لحوقف النشاط.
و عين:

و) خراز  ( السال3) عبد  السيد ة()
دوار الحوحة قصر حجاز) ( ( عنوانه ا()
طنجة املغرب) (90000 فمص انجرة)

كتصفي) ة()للشركة.
و قد مم انعقاد الجتعية الخحاحية)
ساحة) وفي  (2011 حاي) (02 بحاريخ)
رقم) (1 املدينة إقاحة النهضة الطابق)

ب1)طنجة)-)90000)طنجة املغرب.
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
حاي) (02 بحاريخ) ( بطنجة) الحجارية 

2011)ممت رقم)90940.
148I

KH AGRICOLE

KH AGRICOLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

KH AGRICOLE
 RUE(YOUSSOUFIA 2EME

 ETAGE(N° 22 RES(YOUSSOUFIA
، 90000، TANGER(MAROC

KH AGRICOLE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة في طور 

الحصفية(
وعنوان حقرها اإلجحتاعي زنقة 

اليوسوفية طابق 2 الرقم 22 إقاحة 
اليوسوفية - 90000 طنجة  املغرب.

حل شركة
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.38305
بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)
مقرر حل) (2011 يونيو) (09 املؤرخ في)
 KH شركة ذات املسؤولية املحدودة)
AGRICOLE))حبلغ رأستالها)100.000 
درهم وعنوان حقرها اإلجحتاعي زنقة)
إقاحة) (22 الرقم) (2 اليوسوفية طابق)
املغرب) ( 90000)طنجة) (- اليوسوفية)

نتيجة ل):)موقف النشاط.
زنقة) ب  الحصفية  حقر  حدد  و 
إقاحة) (22 الرقم) (2 اليوسوفية طابق)
اليوسوفية)-)90000)طنجة))املغرب.)

و عين:
السيد ة()حمتد))خراز و عنوانه ا()
دوار الحوحة قصر حجاز فمص انجرة)
املغرب كتصفي) ة() طنجة  (90000

للشركة.
وعند اإلقحضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و حمل مبليغ العقود و الوثائق)
املحعلقة بالحصفية):)زنقة اليوسوفية)

طابق)2)الرقم)22)إقاحة اليوسوفية
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
يونيو) (17 بحاريخ) ( بطنجة) الحجارية 

2011)ممت رقم)2217.
149I

STE HAMMOUJ ET CONSORTS SARL

KMGR TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

 STE HAMMOUJ ET CONSORTS
SARL

 168ave(mohammed(diouri
 n°5 kenitra ، 14000، kenitra

MAROC
 KMGR TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان حقرها اإلجحتاعي 23 شارع 
انوال عتارة فلوري 11 حكحب رقم 4 
حيتوزا     - 14000 القنيطرة املغرب

مأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 
4225

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 يونيو) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
 KMGR(:(اإلقحضاء)بتخحصر تستيتها

.TRANS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املسحخدحين
نقل البضائع.

23)شارع) عنوان املقر االجحتاعي):)
انوال عتارة فلوري)11)حكحب رقم)4 
حيتوزا)))))-)14000)القنيطرة املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
500)حصة) ( (: السيد حراد القباج)

بقيتة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: كرياض) رظوان  السيد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه ا() القباج  حراد  السيد 
الراحي) بئر  (75 رقم) القدس  مجزئة 
الشرقية القنيطرة))14000)القنيطرة)

املغرب.
السيد رظوان كرياض عنوانه ا()
مافع) بن  عقبة  شارع  (125 الرقم)

العرائش)92000)العرائش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه ا() القباج  حراد  السيد 
الراحي) بئر  (75 رقم) القدس  مجزئة 
الشرقية القنيطرة))14000)القنيطرة)

املغرب.

السيد رظوان كرياض عنوانه ا()

مافع) بن  عقبة  شارع  (125 الرقم)

العرائش)92000)العرائش املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 12 بحاريخ) ( بالقنيطرة) االبحدائية 

غشت)2021)ممت رقم)87966.

150I

BT CONSEIL

ROBOTS & MORE
إعالن ححعدد القرارات

BT CONSEIL

 Espace(maarif(Rue(abouishak(al

 marouni(angle(bd(roudanie(etg

4 N° 12، 20000، CASA(MAROC

ROBOTS & MORE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان حقرها االجحتاعي: 11 زنقة 

شاميال، مقاطع سارية بن حنعم 

وشاميال، بالمي - - الدارالبيضاء 

املغرب.

»إعالن ححعدد القرارات«
رقم الحقييد في السجل الحجاري: 

.386139

بتقح�سى الجتع العا3 االسحثنائي)

مم امخاذ) (2021 يناير) (26 املؤرخ في)

القرارات الحالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
زيادة رأس املال:)قرر الشريك الوحيد)
زيادة رأس حال الشركة حن) حئة ألف()

حئة) إلى) أربع  درهم  (100.000,00

درهم،)) (410.000,00 آالف() وعشرة 
زيادة) ثالثة آالف وحئة()3100)حصة)

نقدية بقيتة)100) حئة()در

قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)

نقل حقر الشركة:نقل حقر الشركة) (-

 8 العنوان:) حن  ( (21/01/2021 في)
الدار) (3 الطابق) الباهي  زنقة حمتد 

 11 الحالي:) العنوان  إلى  البيضاء.)
زنقة شاميال،)مقاطع سارية بن حنعم)

وشاميال،)بالمي الدار البيضاء.

ومبعا لذلك مم تعديل حقحضيات)

النظا3 األسا�سي الحالية:)

الذي) (:7 و) (6 املادمين) ( رقم) بند 

النظا3) مميين  حايلي:) على  ينص 

االسا�سي للشركة

ينص) الذي  (:4 املادة) رقم  بند 

االسا�سي) النظا3  مميين  حايلي:) على 

للشركة

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 04 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

حاي)2021)ممت رقم)776947.

151I

proch(service

T.A IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

T.A IMMOBILIER

 شركة ذات املسؤولية املحدودة

تؤرخ) عرفي  عقد  بتقح�سى 

ح3) (30/06/2021 بماريخ) بالبيضاء)

حأسيس شركة بالتواصفات الحالية:

التستية):)

» T.A IMMOBILIER » SARL 

شارع) (147 (: االجحتاعي) التقر  (

الشقة) (2 املقاوحة اقاحة افا الطابق)

22)البيضاء.)املغرب

الهدف االجحتاعي):)))))

الشكل القانوني):)شركة تمدودة)

التسؤولية)

الرأستال):)حائة ألف درهم

مقسيم رأس حال الشركة):)

السيد الخدير يونس):))ختس حئة)

حصة بقيتة ختسين الف درهم

السيد موفيق العلوي):)ختس حئة)

حصة بقيتة ختسين الف درهم

التسيير:)

عنوانه ا() ( السيد الخدير يونس):)

الشاطئ) رحال  سيدي  الشرف  حي 

26100)برشيد املغرب

السيد موفيق العلوي):)عنوانه) ا()
بلوك)10)رقم)447)حي الجتاعة ح ح))

البيضاء)املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

الحجارية بالدار البيضاء)بحاريخ)-)ممت)
رقم)788410.

السنة االجمتاعية):)حبحدأ تن)01 

يناير و حنحهي في)31)دجنار

التدة):)99)سنة

السجل الحجاري):)512067

152I

innoved(privé

INNOVED PRIVÉ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

innoved(privé

زاوية شارع اإلحا3 الغزالي و أبي 

الدرداء إقاحة أبي الدرداء رقم 34 ، 

90001، طنجة املغرب

innoved(privé شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي حكحب رقم 

34 إقاحة ابي الدرداء زاوية شارع 

اإلحا3 الغزالي و أبي الدرداء - 90001 

طنجة املغرب

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

118997

في) حؤرخ  حوثق  عقد  بتقح�سى 
مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (05

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

innoved(privé):تستية الشركة)  

بتخحصر) اإلقحضاء) عند  ححبوعة 

تستيتها)))

حركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لألنشطة املوازية.

حكحب) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 
رقم)34)إقاحة ابي الدرداء)زاوية شارع)

اإلحا3 الغزالي و أبي الدرداء)-)90001 

طنجة املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
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 25 (: السيد نوفل أوالد السبورية)
حصة بقيتة)1.000)درهم للحصة).

حصة) (25 (: السيد يونس برهون)
بقيتة)1.000)درهم للحصة).

50)حصة) (: السيد لخلوف حتزة)
بقيتة)1.000)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-
وصفات وحواطن الشركاء):

السبورية) أوالد  نوفل  السيد 
العينين) حاء) الشيخ  شارع  عنوانه ا()
38 93000)مطوان) مجزئة املطار رقم)

املغرب.
عنوانه ا() برهون  يونس  السيد 
شارع عالل الفا�سي إقاحة بغداد ط)5 

رقم)11 93000)مطوان املغرب.
عنوانه ا() حتزة  لخلوف  السيد 
جاحع حزواق زنقة املسحوصف شارق)

زايو رقم)72 93000)مطوان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء)

وحواطن حسيري الشركة:
السبورية) أوالد  نوفل  السيد 
العينين) حاء) الشيخ  شارع  عنوانه ا()
38 93000)مطوان) مجزئة املطار رقم)

املغرب
عنوانه ا() برهون  يونس  السيد 
شارع عالل الفا�سي إقاحة بغداد ط)5 

رقم)11 93000)مطوان املغرب
عنوانه ا() حتزة  لخلوف  السيد 
جاحع حزواق زنقة املسحوصف شارق)

زايو رقم)72 93000)مطوان املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
يوليوز) (09 بحاريخ) بطنجة  الحجارية 

2021)ممت رقم)08212357385.
153I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

PLAENET INDUSTRY
إعالن ححعدد القرارات

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

« PLAENET INDUSTRY

شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان حقرها االجحتاعي: رقم 4 

مجزئة العراقي شارع بيروت الزهور 

2  - 30060 فاس املغرب.

»إعالن ححعدد القرارات«

رقم الحقييد في السجل الحجاري: 

.25847

بتقح�سى الجتع العا3 االسحثنائي)

2021)مم امخاذ) 05)يوليوز) املؤرخ في)

القرارات الحالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)

مفويت حصص

قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)

ممويل الشكل القانوني للشركة

قرار رقم)3:)الذي ينص على حايلي:)

تعيين حسيرة جديدة للشركة

ومبعا لذلك مم تعديل حقحضيات)

النظا3 األسا�سي الحالية:)

ينص) الذي  (:7 و) (6 رقم) بند 

هللا) عبد  السيد  مفويت  حايلي:) على 

اجحتاعية) حصة  (2550 عبداالوي)

مفويت) و  حصة  (5000- أصل) حن 

 2450 السيد عبد السال3 عبداالوي)

 5000- أصل) حن  اجحتاعية  حصة 

نعيتة) عب  السيدة  لفائدة  حصة 

بحاريخ)05/07/2021.

بند رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)

ممويل الشكل القانوني للشركة حن)

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)

»شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات)

الشريك الوحيد«.

بند رقم)35:)الذي ينص على حايلي:)

كتسيرة) نعيتة  عب  السيدة  تعيين 

وحيدة للشركة مبعا لقبول اسحقالة)

املسيرين السيد عبد هللا عبداالوي و)

السيد عبد السال3 عبداالوي.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

غشت) (03 بحاريخ) ( بفاس) الحجارية 

2021)ممت رقم)3652.

154I

nador(conseil(sarl(au

MEDI-FRUTA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

مأسيس شركة

nador(conseil(sarl(au

 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc

MEDI-FRUTA  شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي شارع 

الجيش امللكي رقم 410 الطابق 

الرابع - 62000 الناضور املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

22609

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)

مم إعداد القانون) (2021 غشت) (03

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

MEDI-(:(اإلقحضاء)بتخحصر تستيتها

. FRUTA

اسحيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ومصدير املنحجات الزراعية والغذائية

شارع) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

الجيش امللكي رقم)410)الطابق الرابع)

- 62000)الناضور املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 20.000 ( الشركة:) رأستال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالحالي:

((: الطالبي) الحفيظ  عبد  السيد 

200)حصة بقيتة)100)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

الطالبي) الحفيظ  عبد  السيد 
  34 رقم) (2 عريض) حي  عنوانه ا()

62000)الناضور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

الطالبي) الحفيظ  عبد  السيد 
 34 رقم) (2 عريض) حي  عنوانه ا()

62000)الناظور املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

االبحدائية بالناضور))بحاريخ)05)غشت)

2021)ممت رقم)3638.

155I

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE(&(TAX

SOLUTIONS SARL

 SASAOUI TRAVAUX ET

INGENIERIE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue(Mohammed(Slaoui(n

 44, Fès(Boite(Postale  : 2255،

30000، Fès(Maroc

 SASAOUI TRAVAUX ET

INGENIERIE شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي شارع عبد 

الكريم الخطابي  عتارة بن حو�سى 

الكواش الطابق 2  30000 فاس 

املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

65545

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2020 دجنار) (21

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
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عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

 SASAOUI TRAVAUX ET  :

.INGENIERIE

غرض الشركة بإيجاز):)

والحطوير والصرف) أعتال البناء) (

الصحي.

دراسة هندسية واستشارية.

واملرافق) والخدحات  اإلحدادات 

املحنوعة)؛

أعتال الحنظيف وال ستنة)؛

خط أنابيب حياه الشرب.

الحجارة واالسحيراد والحصدير.

األعتال اإلنشائية.)-)أعتال البناء)

والحجهيز)-)خرسانة حسلحة)-)أشغال)

عاحة)-)أعتال بناء)ثانوي)-)أرضيات)-)

طرق) (- أعتال مرابية) (- كسوة حائط)

هياكل وإطارات) (- وشبكات حخحلفة)

-)أعتال طرق عاحة وخاصة) حعدنية)

-)بناء)الطرق)،)وبناء)املترات الدائرية)

وبناء) (، العاحة) األحاكن  ومطوير  (،

ومطوير املناطق) (، حواقف السيارات)

،)ومركيب الحواجز) املحيطة باملنازل)

(- والتركيب) األلواح  (/ األنابيب) (/

حعدات لإلشارات والحمكم في أعتال)

الطرق)-)الحفر والهد3)؛

وجتيع) والطرق  الطرق  أعتال 

أعتال الحفر والحضاريس

حقاول ححنوع أو حقاول بناء.

الهندسة) أعتال  بجتيع  القيا3 

وأعتال) العاحة  واألشغال  املدنية 

واألرضيات) الصحي  والصرف  الحفر 

والهياكل) املياه  وأنابيب  والطرق 

الهندسية والهياكل الهيدروليكية)؛

القيا3 بأعتال كارى أو تشطيبات)

نجارة) (، مدفئة) (، سباكة) (،  كهرباء)

دهان) (، وحعدن) أملنيو3  (، خشب) (،

ومزجيج)،)إلخ(.

الفنية) واملساعدات  الدراسات 

حن أي نوع)،)وال سيتا حا يلز3 للعتل)

الذي مؤديه.

أو) العاحة  املواصفات  مطوير 

الخاصة.

(، البناء) عتليات  في  املشاركة 

عر�سي) كتقاول  العتل  خالل  حن 

مكليف) بسيط حن خالل  كتالك  أو 

حقاول عا3 أو حهن حخحلفة بأعتال)

البناء)؛

الترويج العقاري.

حع) والحأجير  والبيع  الحتلك  (-

جتيع) ومأجير  بالبيع  وعد  بدون  أو 

املباني سواء)كانت حبنية أو غير حبنية)

وتشييد) األعتال  بجتيع  ومطويرها 

جتيع املباني.

إحداث فروع أو وكاالت في الخارج)

وفي املغرب..

عنوان املقر االجحتاعي):)شارع عبد)

حو�سى) بن  عتارة  ( الخطابي) الكريم 

فاس) (30000   2 الطابق) الكواش 

املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

 1.000 ( (: عادل سساوي) السيد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه ا() سساوي  عادل  السيد 

عتارة) (03 شارع احسين اقاحة بيتي)

07)شقة)106)سال الجديدة))11000 

سال))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه ا() سساوي  عادل  السيد 

عتارة) (03 شارع احسين اقاحة بيتي)

07)شقة)106)سال الجديدة))11000 

سال))املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

دجنار) (29 بحاريخ) ( بفاس) الحجارية 

2020)ممت رقم)3847.

156I

nador(conseil(sarl(au

PAUSE FRUIT
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

nador(conseil(sarl(au

 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc

PAUSE FRUIT  شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي شارع 

الجيش امللكي رقم 410 الطابق 

الرابع   - 62000 الناضور املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

22611

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 غشت) (03

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

 PAUSE(:(اإلقحضاء)بتخحصر تستيتها

. FRUIT

اسحيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

و) الزراعية  املنحجات  ومصدير 

الغذائية

شارع) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

الجيش امللكي رقم)410)الطابق الرابع)))

- 62000)الناضور املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 20.000 ( الشركة:) رأستال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالحالي:

 200 ( (: الفهيمي) احمتد  السيد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

السيد احمتد الفهيمي عنوانه ا()

 62000  34 رقم) (2 عريض) حي 

الناضور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

السيد احمتد الفهيمي))عنوانه ا()

حي عريض)2)رقم)34 62000)الناظور)

املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

االبحدائية بالناضور))بحاريخ)05)غشت)

2021)ممت رقم)3640.

157I

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE(&(TAX

SOLUTIONS SARL

LAK ET ASSOCIES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تستية الشركة

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue(Mohammed(Slaoui(n

 44, Fès(Boite(Postale  : 2255،

30000، Fès(Maroc

LAK ET ASSOCIES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها االجحتاعي شارع 

برانس اريحيي واللة عائشة أشجار 

النخيل   الطابق الثالث حكحب رقم 

19 و23 فاس 30000  فاس املغرب.

تغيير تستية الشركة

رقم الحقييد في السجل الحجاري 

61693

)بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)

مم تغيير) (2021 يونيو) (04 املؤرخ في)

 LAK ET« حن) الشركة  تستية 

 TWINS DIGITAL«(إلى(»ASSOCIES

. »AGENCY

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

يوليوز) (14 بحاريخ) ( بفاس) الحجارية 

2021)ممت رقم)3466.

158I
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GLOBAL ADVICE SARLAU

CHEZ SMB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

GLOBAL ADVICE SARLAU

17 شارع باحتاد طابق 4 رقم 7 ، 

20000، الدارالبيضاء املغرب

CHEZ SMB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 40 حلحقى 

زنقة 17 3 وشارع أنوال , درب غلف 

املعاريف  - 20000 الدار البيضاء 

املغرب

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

505889

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 أبريل) (26

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

 CHEZ (: اإلقحضاء)بتخحصر تستيتها)

.SMB

غرض الشركة بإيجاز):)-اسحغالل)

املقاهي واملطاعم

-أنشطة متوين الحفالت.

عنوان املقر االجحتاعي):)40)حلحقى)

,)درب غلف) 17)3 وشارع أنوال) زنقة)

البيضاء) الدار  (20000 (- ( املعاريف)

املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 50.000 ( الشركة:) رأستال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالحالي:

250)حصة) ( (: ( السيد عتر حواق)

بقيتة)100)درهم للحصة).

125)حصة) ( (: السيد أيتن باعلي)

بقيتة)100)درهم للحصة).

125)حصة) ( (: السيد أيوب باعلي)

بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-
وصفات وحواطن الشركاء):

السيد عتر حواق))عنوانه ا()126 
 17 ش) (3 فان�سي ط) ليوناردي  زنقة 

20000)الدار البيضاء)املغرب.
عنوانه ا() باعلي  أيتن  السيد 
الشقة)) (5 زنقة الباطنية الطابق) (10
البيضاء) الدار  (20000 12النخيل)

املغرب.
عنوانه ا() باعلي  أيوب  السيد 
 26 الرقم) حكناس  زنقة  السال3  حي 
بنسليتان)13004)بنسليتان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (
وحواطن حسيري الشركة:

السيد عتر حواق))عنوانه ا()126 
 17 ش) (3 فان�سي ط) ليوناردي  زنقة 

20000)الدار البيضاء)املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 07 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

يونيو)2021)ممت رقم)-.
159I

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE(&(TAX

SOLUTIONS SARL

TWINS DIGITAL AGENCY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ممويل املقر االجحتاعي للشركة

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue(Mohammed(Slaoui(n
 44, Fès(Boite(Postale  : 2255،

30000، Fès(Maroc
TWINS DIGITAL AGENCY شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجحتاعي شارع عبد 
الكريم الخطابي  عتارة بن حو�سى 
الكواش الطابق 2 30000  فاس 

املغرب.
ممويل  املقر االجحتاعي للشركة

رقم الحقييد في السجل الحجاري 
.61693

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)
املؤرخ في)04)يونيو)2021)مم))ممويل))
حن) للشركة  الحالي  االجحتاعي  املقر 
عتارة) ( »شارع عبد الكريم الخطابي)
  30000 2 بن حو�سى الكواش الطابق)

فاس املغرب«)إلى)»شارع برانس اريحيي)

واللة))عائشة أشجار النخيل))الطابق)

 30000 و23  (19 الثالث حكحب رقم)

فاس))املغرب«.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

يوليوز) (14 بحاريخ) ( بفاس) الحجارية 

2021)ممت رقم)3466.

160I

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE(&(TAX

SOLUTIONS SARL

OUAFA PLASTIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء)فرع مابع للشركة

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue(Mohammed(Slaoui(n

 44, Fès(Boite(Postale  : 2255،

30000، Fès(Maroc

OUAFA PLASTIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي مجزئة 351 

352  الصناعية حي النتاء بنسودة 

فاس 30000 فاس املغرب.

إنشاء فرع مابع للشركة

رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.22767

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)

مقرر) (2021 يونيو) (07 في) املؤرخ 

ممت) ( للشركة) مابع  ( فرع) إنشاء)

OUAFA PLASTIQUE  التستية)

القروية) البلدية  بالعنوان  الكائن  و  (

عين الشقف))الحعاونية طريق النصر)

فاس) (30000 املاء) رأس  هولسيم 

املغرب و املسير حن طرف السيد ة()

ماودي بنشقرون حمتد)).

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

يونيو) (07 بحاريخ) ( بفاس) الحجارية 

2021)ممت رقم)3492.

161I

 LA CENTRALE DE DISTRIBUTION DE FRUITS

ET LEGUMES

 LA CENTRALE DE

 DISTRIBUTION DE FRUITS

ET LEGUMES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 LA CENTRALE DE

 DISTRIBUTION DE FRUITS ET

LEGUMES

 JAMILA 5 RUE 189 N° 37

 CITE(DJAMAA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 LA CENTRALE DE

 DISTRIBUTION DE FRUITS ET

LEGUMES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة في طور الحصفية(

وعنوان حقرها اإلجحتاعي جتيلة 5 

زنقة 189 رقم 37 قرية الجتاعة - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.119469

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)

مقرر حل) (2021 يناير) (25 املؤرخ في)

 LA شركة ذات املسؤولية املحدودة)

 CENTRALE DE DISTRIBUTION

حبلغ) ( (DE FRUITS ET LEGUMES

وعنوان) درهم  (300.000 رأستالها)

حقرها اإلجحتاعي جتيلة)5)زنقة)189 

رقم)37)قرية الجتاعة)-)20000)الدار)

موقف) (: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء)

نشاط الشركة لسنوات حححالية.

الحصفية ب جتيلة) حقر  و حدد 

5)زنقة)189)رقم)37)قرية الجتاعة)-)

20000)الدار البيضاء)املغرب.)

و عين:

حصباح) ( هللا) عبد  السيد ة()

حي الفرح زنقة) اإلدي�سي و عنوانه ا()

البيضاء) الدار  (20300  55 رقم) (32

املغرب كتصفي) ة()للشركة.
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وعند اإلقحضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  مبليغ  حمل  و  املخابرة 
الوثائق املحعلقة بالحصفية):)جتيلة)5 

زنقة)189)رقم)37)قرية الجتاعة
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 05 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

غشت)2021)ممت رقم)789209.

162I

كابيتوك

AMALY RACHID SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل الحصفية

كابيتوك
20 زنقة شونيي الدارالبيضاء ، 
20070، الدارالبيضاء املغرب

AMALY RACHID SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي : 
اقاحة القصر العتارة E رقم 

22, مقاطع شارع غاندي و شارع 
يعقوب املنصور, زنقة حيزوميس 
و زنقة ياستينة سابقا - 20380 

الدارالبيضاء املغرب.
قفل الحصفية

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 
.153765

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)
مقرر حل) (2021 يونيو) (05 املؤرخ في)
AMALY RACHID SARL)شركة ذات)
رأستالها) حبلغ  املحدودة  املسؤولية 
حقرها) وعنوان  درهم  (500.000
 E العتارة) القصر  اقاحة  اإلجحتاعي 
22,)مقاطع شارع غاندي و شارع) رقم)
حيزوميس) زنقة  املنصور,) يعقوب 
 20380 (- سابقا) ياستينة  زنقة  و 
لنتيجة) نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء)

لحوقف النشاط.
و عين:

الزعيم)) رشيد  حوالي  السيد ة()
كاليفورنيا) عنوانه ا() و  الودغيري 
 27182 ( بوسكورة) (20 ادن فيال رقم)
كتصفي) ة() املغرب  الدارالبيضاء)

للشركة.

و قد مم انعقاد الجتعية الخحاحية)
اقاحة) وفي  (2021 يونيو) (05 بحاريخ)
مقاطع) (,22 رقم) (E العتارة) القصر 
شارع غاندي و شارع يعقوب املنصور,)
زنقة حيزوميس و زنقة ياستينة سابقا)

- 20380)الدارالبيضاء)املغرب.
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 11 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

غشت)2021)ممت رقم)789483.
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 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

MY LUBRICANTS
إعالن ححعدد القرارات

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

MY LUBRICANTS »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
RA- وعنوان حقرها االجحتاعي: رقم
49-3 مجزئة اإلنبعات 2 رأس املاء 

- 36122 فاس املغرب.
»إعالن ححعدد القرارات«

رقم الحقييد في السجل الحجاري: 
.52063

بتقح�سى الجتع العا3 االسحثنائي)
2020)مم امخاذ) 31)دجنار) املؤرخ في)

القرارات الحالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)

رفع رأستال الشركة)
قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)

مث يت املقر اإلجحتاعي للشركة
ومبعا لذلك مم تعديل حقحضيات)

النظا3 األسا�سي الحالية:)
الذي ينص على) (:7 و) (6 بند رقم)
بتبلغ) الشركة  رأستال  رفع  حايلي:)
درهم«) (1.229.900.00-« قدره)
إلى) درهم«) (100.000.00-« حن) أي 
عن طريق) درهم«) (1.329.900.00-«
الشركة) ديون  حع  حقاصة  إجراء) (:

املحددة املقدار و املسحمقة.

بند رقم)4:)الذي ينص على حايلي:)

مث يت املقر االجحتاعي للشركة في رقم)

رأس) (2 اإلنبعات) مجزئة  (RA-49-3

املاء«.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

غشت) (04 بحاريخ) ( بفاس) الحجارية 

2021)ممت رقم)3662.

164I

conseils(sarl

ANAS ACHGHAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

conseils(sarl

شارع لبنان اقاحة ياحنة 1 حكحب 

رقم 19 طنجة، 90000، طنجة 

املغرب

ANAS ACHGHAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة في طور 

الحصفية(

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 183 شارع  

األحير ولي عهد   حكحب رقم 33 - 

90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.47867

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)

2020)مقرر حل) 24)دجنار) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

حبلغ رأستالها) ( (ANAS ACHGHAL

حقرها) وعنوان  درهم  (400.000

ولي) األحير  ( شارع) (183 اإلجحتاعي)

عهد)))حكحب رقم)33 - 90000)طنجة)

املغرب نتيجة ل):)لعد3 البلوغ الهدف)

الذي انشئت حن اجله.

 183 ب) الحصفية  حقر  حدد  و 

شارع))األحير ولي عهد)))حكحب رقم)33 

- 90000)طنجة املغرب.)

و عين:

و) الزعتاري  ( ( رشيد) السيد ة()

عنوانه ا()شارع طارق ابن زياد))عتارة)

ايتوزا)3)الطابق)7)رقم)218 90000 

طنجة املغرب كتصفي) ة()للشركة.

و) برادية  ( حتيد) السيد ة()
عنوانه ا()شارع عبد الرحتان)III)رقم)

مطوان املغرب كتصفي) (93000  48

 ة()للشركة.

وعند اإلقحضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  مبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املحعلقة بالحصفية):)-

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

أبريل) (21 بحاريخ) ( بطنجة) الحجارية 

2021)ممت رقم)241521.

165I

nador(conseil(sarl(au

 TWO CONTINENTS
COMMERCIAL

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مفويت حصص

nador(conseil(sarl(au

 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc

 TWO CONTINENTS

COMMERCIAL  شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي شارع األحير 

سيدي حمتد رقم 86 - 62000 

الناظور املغرب.

مفويت حصص
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.21727

الوحيد) الشريك  قرار  بتقح�سى 

متت) (2021 يوليوز) (26 في) املؤرخ 

املصادقة على):

بوداس) عتاد  السيد) ة() مفويت 

أصل) حن  اجحتاعية  حصة  (500

السيد) ة() ( لفائدة) حصة  (1.000
يوليوز) (26 بحاريخ) بوداس  فيصل 

.2021

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم  (

االبحدائية بالناضور))بحاريخ)03)غشت)

2021)ممت رقم)3619.

166I
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DIYAR LITIHAD

DIYAR LITIHAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حتثل قانوني للشركة

DIYAR LITIHAD
 HAY(NAHDA(II(N319 ، 12020،

TEMARA MAROC
DIYAR LITIHAD »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
 HAY :وعنوان حقرها االجحتاعي

 NAHDA(II(N 319 - - TEMARA
.MAROC

»تعيين حتثل قانوني  للشركة«
رقم الحقييد في السجل الحجاري: 

.107961
بتقح�سى الجتع العا3 االسحثنائي)
ومبعا) (2021 يوليوز) (08 في) املؤرخ 
تعيين) مقرر  جدد  لحعيين حسير ين()

املتثل ين()القانوني ين(:)
MRDI MUSTAPHA -

املسؤولية) ذات  شركة  (A  -
املحدودة الكائن حقرها اإلجحتاعي ب:)

A - A A
عند) الحجاري  السجل  رقم 

االقحضاء:)-
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
غشت) (12 بحاريخ) ( الحجارية بالرباط)

2021)ممت رقم)8205.
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FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

LA PLUME PRIVEE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS
CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°27
 APPART(N°2 1ER(ETAGE(SETTAT

، 26000، SETTAT(MAROC
LA PLUME PRIVEE شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجحتاعي حي الفرح 
مجزئة تعاونية جيهان الرقم 35  - 

26000 سطات املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

6641

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)

مم إعداد القانون) (2021 غشت) (13

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

 LA (: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.PLUME PRIVEE

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

ENSEIGNEMENT PRE-

. PRIMAIRE

عنوان املقر االجحتاعي):)حي الفرح)

 -   35 الرقم) جيهان  تعاونية  مجزئة 

26000)سطات املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

 1.000 ( (: السيد سفيان اوردان)

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

السيد سفيان اوردان عنوانه ا()

  35 الرقم) تعاونية جيهان  الفرح  حي 

26000)سطات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

السيد سفيان اوردان عنوانه ا()

  35 الرقم) تعاونية جيهان  الفرح  حي 

26000)سطات املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

االبحدائية بسطات))بحاريخ)17)غشت)

2021)ممت رقم)1218/21.

168I

TRANSPARENCE COMPTA-CONSEILS-

SOLUTIONS

PAUSE DETENTE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأستال الشركة

TRANSPARENCE COMPTA-
CONSEILS-SOLUTIONS
 HAY(TARGA(N° 512

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

PAUSE DETENTE شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجحتاعي  شارع 

حمتد السادس  عتارة علي الطابق 
2 شقة رقم 5 حراكش  - 40000 

حراكش املغرب.
رفع رأستال الشركة

رقم الحقييد في السجل الحجاري 
.92493

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)
رفع) مم  (2021 غشت) (01 في) املؤرخ 
رأستال الشركة بتبلغ قدره)»90.000 
إلى) درهم«) (10.000« أي حن) درهم«)
»100.000)درهم«)عن طريق):))مقديم)

حصص نقدية أو عينية.
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
12)غشت) بحاريخ) ( الحجارية بتراكش)

2021)ممت رقم)9401.

169I

fiduciaire(rageca((فيديسيير راجيكا

BATIMO BOIS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين حسير جديد للشركة

fiduciaire(rageca  فيديسيير راجيكا
26 اقاحة املحتدي زنقة رابعة 
العدوية الطابق الرابع رقم 34 

الجيروند ، 20500، الدار البيضاء 
املغرب

BATIMO BOIS  شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي جتيلة 7 

شارع حقداد الحريزي رقم211/209  

- 20440 الدار البيضاء املغرب.

تعيين حسير جديد للشركة
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.329875

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)

2021)مم تعيين) 13)يوليوز) املؤرخ في)

السيد ة() للشركة  جديد  حسير 

حركاوي سعيدة كتسير وحيد

مبعا إلقالة حسير.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 16 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

يوليوز)2021)ممت رقم)787358.

170I

RIMIA

RIMIA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

RIMIA

إقاحة العزيزية شارع املتلكة العربية 

السعودية الطابق الثالث رقم 20 ، 

90000، طنجة املغرب

RIMIA شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي إقاحة 

العزيزية شارع املتلكة العربية 

السعودية الطابق الثالث رقم 20 - 

90000 طنجة املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

119251

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 غشت) (09

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
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عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
.RIMIA(:(اإلقحضاء)بتخحصر تستيتها
خداحات) (: غرض الشركة بإيجاز)
حنحجات) وتسويق  الحنظيف 

الحنظيف.
بصفة) الحجارة  و  ححنوعة  أعتال 

عاحة.
إقاحة) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 
العربية) املتلكة  شارع  العزيزية 
 -  20 السعودية الطابق الثالث رقم)

90000)طنجة املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
السيد حكيم بلخد)):))100)حصة)

بقيتة)1.000)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه ا() ( بلخد) حكيم  السيد 
30)زنقة ابن حز3))32000)الحسيتة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه ا() ( بلخد) حكيم  السيد 
30)زنقة ابن حز3))32000)الحسيتة)

املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
غشت) (13 بحاريخ) ( بطنجة) الحجارية 

2021)ممت رقم)7296.
171I

GHAZIR COMPTA PRO

MARRAKECH-RENT2DRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

GHAZIR COMPTA PRO
 IMM POIDOMANI RUE

 TARIK IBN ZIAND GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 MARRAKECH-RENT2DRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي الدكان 
رقم 106 املركب الحرفي بحجزئة 
سقر حراكش - 40000 حراكش 

املغرب

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

116387

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (08

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.MARRAKECH-RENT2DRIVE

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

الدكان) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 
رقم)106)املركب الحرفي بحجزئة سقر)

حراكش)-)40000)حراكش املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

 400 ( (: اجاجي) املصطفى  السيد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

السيد ايتن اجاجي):))600)حصة)

بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

السيد املصطفى اجاجي عنوانه ا()

حراكش) (196 الرقم) الشرف  مجزئة 

40000)حراكش املغرب.

عنوانه ا() اجاجي  ايتن  السيد 

السال3) رياض  الشرف  مجزئة  (196

حراكش)40000)حراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه ا() اجاجي  ايتن  السيد 

السال3) رياض  الشرف  مجزئة  (196

حراكش)40000)حراكش املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

11)غشت) بحاريخ) ( الحجارية بتراكش)

2021)ممت رقم)126735.

172I

fidomek

SOCIETE CBTR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

fidomek

 N13 4EME(ETAGE(IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA

 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 50000،

meknes(maroc

SOCIETE CBTR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي رقم 27 

مجزئة النعيم 2 حكناس - 50000 

حكناس املغرب

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

54069

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (09

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.SOCIETE CBTR

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املحنوعة)

الحجارة

حقاول في الطاقة الشتسية.
 27 رقم) (: عنوان املقر االجحتاعي)

 50000 (- حكناس) (2 النعيم) مجزئة 

حكناس املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

 500 ( (: املسناوي) انس  السيد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: السيد عبد الهادي قرحني)

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه ا() املسناوي  انس  السيد 

دوار ايت اي�سي وعبي س ت ايت رحو))

54000)خنيفرة املغرب.

قرحني) الهادي  عبد  السيد 
عنوانه ا()رقم)51)زنقة اريس املنضر)

الجتيل 3 ج))50000)حكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه ا() املسناوي  انس  السيد 

دوار ايت اي�سي وعبي س ت ايت رحو))

54000)خنيفرة املغرب

قرحني) الهادي  عبد  السيد 
عنوانه ا()رقم)51)زنقة اريس املنضر)

الجتيل 3 ج))50000)حكناس املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

12)غشت) بحاريخ) ( الحجارية بتكناس)

2021)ممت رقم)3742.

173I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

RIMAS PRO MINING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع حوريحانيا صندوق الاريد 

2609 ، 40000، حراكش املغرب

RIMAS PRO MINING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 57 شارع 

حوريحانيا صندوق الاريد 2609 - 

40000 حراكش املغرب

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

117753

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (26

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

 RIMAS(:(اإلقحضاء)بتخحصر تستيتها

.PRO MINING
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االسحيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

والحصدير وكافة أنشطة الحنقيب عن)

الحعدين.

57)شارع) عنوان املقر االجحتاعي):)

 -  2609 الاريد) صندوق  حوريحانيا 

40000)حراكش املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

السيدة القادري ريم):))500)حصة)

بقيتة)100)درهم للحصة).

السيدة نعيتة حجي):))500)حصة)

بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه ا() ريم  القادري  السيدة 

رقم) روسورت  كولف  اركان  مجزئة 

حراكش) (40000 تسلطانت) (353

املغرب.

عنوانه ا() حجي  نعيتة  السيدة 

رقم) روسورت  كولف  اركان  مجزئة 

حراكش) (40000 تسلطانت) (353

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه ا() ريم  القادري  السيدة 

رقم) روسورت  كولف  اركان  مجزئة 

حراكش) (40000 تسلطانت) (353

املغرب

عنوانه ا() حجي  نعيتة  السيدة 

رقم) روسورت  كولف  اركان  مجزئة 

حراكش) (40000 تسلطانت) (353

املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

13)غشت) بحاريخ) ( الحجارية بتراكش)

2021)ممت رقم)126801.

174I

insaf(construction

إنصاف أعمال البناء
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

insaf(construction
 DOMICILIE A MY IDRISS

 ZERHOUN TAZGUA DARB
 ZAOIQ(N° 8. Meknès، 50353،

meknes(maroc
إنصاف أعتال البناء  شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجحتاعي حوالي 
إدريس زرهون درب الزواق مازكة 
رقم 8  - 50353 حكناس املغرب
مأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 
54051

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (12
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
اإلقحضاء)بتخحصر تستيتها):)إنصاف)

أعتال البناء).
حقاول) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 
البناء) أعتال  العاحة،) االشغال 

حفاوضة).
حوالي) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 
إدريس زرهون درب الزواق مازكة رقم)

8  - 50353)حكناس املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
السيد عبد العالي العلمي):))1.000 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

العلمي) العالي  عبد  السيد 

املغاصين) حوساوة  حدشر  عنوانه ا()

دائرة زرهون حكناس)50353)حكناس)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

العلمي) العالي  عبد  السيد 

املغاصين) حوساوة  حدشر  عنوانه ا()

دائرة زرهون حكناس)50353)حكناس)

املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

06)غشت) بحاريخ) ( الحجارية بتكناس)

2021)ممت رقم)3692.

175I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

BOUANANE IMMO
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع حوريحانيا صندوق الاريد 

2609 ، 40000، حراكش املغرب

BOUANANE IMMO شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها االجحتاعي 57 شارع 

حوريحانيا صندوق الاريد 2609 - 

40000 حراكش املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.115865

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)

مم) (2021 غشت) (06 في) املؤرخ 

»مأجير) حن) الشركة  نشاط  تغيير 

املباني) أو  واملساكن  األرا�سي  وإيجار 

غير) الفيالت  أو  الحجارية,املكامب 

املفروشة«)إلى)»مأجير وإيجار األرا�سي)

واملساكن أو املباني الحجارية,املكامب)

أو الفيالت املفروشة«.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

13)غشت) بحاريخ) ( الحجارية بتراكش)

2021)ممت رقم)126800.

176I

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

OUDADENTECH
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue(Mohammed(Slaoui(n
 44, Fès(Boite(Postale  : 2255،

30000، Fès(Maroc
OUDADENTECH شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجحتاعي شارع عبد 
الكريم الخطابي  عتارة بن حو�سى 
الجواش الطابق 2  فاس 30000 

فاس املغرب
مأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 
68509

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 يونيو) (09
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.OUDADENTECH
-1أعتال) (: غرض الشركة بإيجاز)

البناء)وصيانة املباني
-2أعتال الحنظيف وال ستنة

-3موريد ومركيب ححنوع
عنوان املقر االجحتاعي):)شارع عبد)
حو�سى) بن  عتارة  ( الخطابي) الكريم 
 30000 فاس) ( (2 الطابق) الجواش 

فاس املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
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 1.000 ( (: السيدة فحيمة الصغير)

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

السيدة فحيمة الصغير عنوانه ا()

حي الرحيطاج مجزئة حرجان ايتوزار)

كند)30000))ايتوزار))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

السيدة فحيمة الصغير عنوانه ا()

حي الرحيطاج مجزئة حرجان ايتوزار)

كند)30000))ايتوزار))املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

يونيو) (23 بحاريخ) ( بفاس) الحجارية 

2021)ممت رقم)3041.

177I

BARAMI SERVICES

شركة فورادا ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

BARAMI SERVICES

 DB MNARA IMM BRADA 26

 ROUTE(ESSAOUIRA ، 40000،

MARRAKECH MAROC

شركة فورادا ش.3.3 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي دوار 

سيدي بوزيد لغنانتة جتاعة 

متصلوحت حراكش حراكش 40000 

حراكش املغرب

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

117721

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 غشت) (02

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

شركة) (: بتخحصر تستيتها) اإلقحضاء)

فورادا ش.3.3.

الشراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املعدنية) املواد  بتخحلف  والبيع 

القديتة).
دوار) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 
جتاعة) لغنانتة  بوزيد  سيدي 
 40000 متصلوحت حراكش حراكش)

حراكش املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
 500 ( (: ( السيد عادل عبد املولى)

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: السيد خالد أحتر اللحية)

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):
السيد عادل عبد املولى عنوانه ا()
دوار الجديد))رقم)521)سيبع)40000 

حراكش))املغرب).
اللحية) أحتر  خالد  السيد 
رقم) (59 البوخاري) دوار  عنوانه ا()

سيبع))40000)حراكش املغرب).
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
السيد عادل عبد املولى))عنوانه ا()
دوار الجديد))رقم)521)سيبع)40000 

حراكش املغرب)
اللحية) أحتر  خالد  السيد 
رقم) (59 البوخاري) دوار  عنوانه ا()
سيبع حراكش)40000)حراكش املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
16)غشت) بحاريخ) ( الحجارية بتراكش)

2021)ممت رقم)9369.
178I

zeya

NEANT
عقد تسيير حر ألصل مجاري

) األشخاص الطبيعيون(
عقد تسيير حر ألصل مجاري

neant
في) حؤرخ  عرفي  عقد  بتقح�سى 
السيد ة()) أعطى  (2021 يونيو) (09
الحاحل) ة() (mohammed( samouh
 c-28322 ( ( رقم) الوطنية  للبطاقة 

 neant الحجاري) بالسجل  املسجل 

باملحكتة الحجارية بفاس حق التسيير)

 N ب) الكائن  الحجاري  لألصل  الحر 

  °171( grand( rue( des( merinide

للسيد ة() (-( 30000( fes( maroc

الحاحل) ة() (mouhcine( samouh

  cd-129429(( للبطاقة الوطنية رقم)

غشت) (01 حن) م حدئ  سنة  (2 ملدة)

 2023 يوليوز) (31 في) منحهي  و  (2021

حقابل حبلغ شهري)800))درهم.

179I

cabinet(aux(services(des(affaires

 LUXURY AMEUBLEMENT
ABDOU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

cabinet(aux(services(des(affaires

 n° 99 rue(my(lhassan 1er

 etage(erfoud ، 52200، erfoud

MAROC

 LUXURY AMEUBLEMENT

ABDOU  شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي قصر اوالد 

الزهراء عرب الصباح زيز - 52200 

ارفود املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

15141

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (16

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

 LUXURY AMEUBLEMENT

. ABDOU

مصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
األثاث

حقاول األعتال املحنوعة أو االنشاء
الحفاوض.

عنوان املقر االجحتاعي):)قصر اوالد)
 52200 (- عرب الصباح زيز) الزهراء)

ارفود املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
السيد حرشيش عبد االله):))1.000 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):
االله) عبد  حرشيش  السيد 
املسبت) زنقة  (88 رقم) عنوانه ا()

البلدي ارفود)52200)ارفود املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
االله) عبد  حرشيش  السيد 
املسبت) زنقة  (88 رقم) عنوانه ا()

البلدي ارفود)52200)ارفود املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 09 بحاريخ) ( بالرشيدية) االبحدائية 

غشت)2021)ممت رقم)15141.

180I

احغار عبد الغافور

AUTO EL MHASSANI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

احغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقاحة النور رقم 
1 الطابق االول مطوان ، 93000، 

مطوان املغرب
auto(el(mhassani شركة ذات 
املسؤولية املحدودة في طور 

الحصفية(
وعنوان حقرها اإلجحتاعي شارع 

الدار البيضاء رقم 52 الشطر الثاني 
مطوان - 93000 مطوان املغرب.

حل شركة
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.27571
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بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)
مقرر) (2021 يوليوز) (14 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
حبلغ رأستالها) ( (auto( el( mhassani
حقرها) وعنوان  درهم  (100.000
رقم) البيضاء) الدار  اإلجحتاعي شارع 
 93000 (- مطوان) الثاني  الشطر  (52

مطوان املغرب نتيجة ل):)الخسارة.
شارع) ب  الحصفية  حقر  حدد  و 
52)الطابق الثاني) الدار البيضاء)رقم)
مطوان) (93000 (- مطوان) (2 الشطر)

املغرب.)
و عين:

املحساني) ( العزيز)  السيد ة()
و عنوانه ا()شارع الدار البيضاء)رقم)
93000)مطوان) 2)مطوان) 52)الشطر)

املغرب كتصفي) ة()للشركة.
وعند اإلقحضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  مبليغ  حمل  و  املخابرة 
شارع) (: بالحصفية) املحعلقة  الوثائق 
52)الطابق الثاني) الدار البيضاء)رقم)

الشطر)2)مطوان
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
29)يوليوز) االبحدائية بحطوان))بحاريخ)

2021)ممت رقم)3142.
181I

FIDU.PRO CONSULTING

EJM STRATEGIE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مفويت حصص

FIDU.PRO CONSULTING
حلحقى شارع احيل زوال و زنقة غيثل 
الطابق11 رقم 29  الدار البيضاء ، 

0، الدار البيضاء املغرب
EJM STRATEGIE شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي عتارة 
الكورنيش االقاحة 2 الشقة رقم 
1 الدار البيضاء حلحقى شارع احيل 

زوال وزنقة غيثل الطابق 11 رقم 29 
الدارالبيضاء املغرب 0000 

الدار البيضاء املغرب.

مفويت حصص
رقم الحقييد في السجل الحجاري -.

الوحيد) الشريك  قرار  بتقح�سى 
متت) (2021 يوليوز) (06 في) املؤرخ 

املصادقة على):
يوسف)) السيد) ة() مفويت 
ضعيف)1.000)حصة اجحتاعية حن)
أصل)100.000)حصة لفائدة))السيد)
يوليوز) (06 الوراق بحاريخ) ( يونس)  ة()

.2021
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم  (
 06 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

يوليوز)2021)ممت رقم)787239.

182I

اشرف حكحب):)املحاسبة و دراسة املشاريع و فض)

النزاعات لالسحاذ اسليتاني))بالرشيدية املغرب على)

االجراءات القانونية):

 STE TOUGHRORT AIT BEN
HADDOU SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
مأسيس شركة

اشرف حكحب : املحاسبة و دراسة 
املشاريع و فض النزاعات لالسحاذ 
اسليتاني  بالرشيدية املغرب على 

االجراءات القانونية :
رقم 18 الطابق االول و الثاني  زنقة 
حوريحانيا الواد االحتر الرشيدية ص 
- ب : 80، 52000، الرشيدية املغرب  

- عــــــلـــــى اجـــــــراءات
 STE TOUGHRORT AIT BEN
HADDOU SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجحتاعي قصر 

اربيت جتاعة الرمب قيادة أوفوس 
الرشيدية  - 52000 الرشيدية 

املغرب
مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

15155
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 غشت) (01
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)
 STE TOUGHRORT AIT BEN

. HADDOU SARL
حمطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
لبيع الغاز و الوقود بالحجزئة في ححاجر)

ححخصصة..
قصر) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 
أوفوس) قيادة  الرمب  جتاعة  اربيت 
الرشيدية) (52000 (- ( الرشيدية)

املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):
حدو)) بن  فاطتة  السيدة 
رقم) (2 مجزئة عين العاطي) عنوانه ا()

268  52000)الرشيدية))املغرب.
عنوانه ا() ( بن حدو) عتر  السيد 
الرشيدية)) اوفوس  اربيت  قصر 

52000)الرشيدية))املغرب.
السيدة نجود بن حدو))عنوانه ا()
الرشيدية)) اوفوس  اربيت  قصر 

52000)الرشيدية))املغرب.
)عنوانه ا() السيدة خيرة بن حدو)
زنقة خنيفرة حي احي نحيزي)) (17 رقم)

52400)الريش املغرب.
السيدة عائشة بن حدو))عنوانه ا()
الرشيدية)) اوفوس  اربيت  قصر 

52000)الرشيدية))املغرب.
السيد حمتد بن حدو))عنوانه ا()
الرشيدية)) اوفوس  اربيت  قصر 

52000)الرشيدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه ا() ( بن حدو) عتر  السيد 
الرشيدية)) اوفوس  اربيت  قصر 

52000)الرشيدية))املغرب
حدو)) بن  فاطتة  السيدة 
رقم) (2 مجزئة عين العاطي) عنوانه ا()

268  52000)الرشيدية))املغرب.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 09 بحاريخ) ( بالرشيدية) االبحدائية 

غشت)2021)ممت رقم)365.

183I

SOFINACTE

NASA GLORY COFFEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

SOFINACTE

 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. » AL

 ABRAR « N° 44  BUREAU 22.

 5éme(ETAGE ، 30000، FES

MAROC

NASA GLORY COFFEE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي زنقة 

األحان رقم 14 قطعة السال3 ساحة 

الكوفة طريق صفرو فاس 30060 

فاس املغرب

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

69087

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (09

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

 NASA (: اإلقحضاء)بتخحصر تستيتها)

.GLORY COFFEE

حقهى) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لشخصين أو أكثر.
زنقة) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

14)قطعة السال3 ساحة) األحان رقم)

 30060 فاس) صفرو  طريق  الكوفة 

فاس املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
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 750 ( (: الوكيلي) موفيق  السيد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

السيد حمتد حتزة الوكيلي):))250 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه ا() الوكيلي  موفيق  السيد 

إقاحة الواحة زنقة البوعنانية الشقة)

زنقة) الواحة  إيتوزارإقاحة  طريق  (3

إيتوزار) طريق  (3 الشقة) البوعنانية 

30050)فاس املغرب.

الوكيلي) حتزة  حمتد  السيد 

زنقة) الواحة  إقاحة  عنوانه ا()

طريق) (3 الشقة) البوعنانية 

إيتوزارإقاحة الواحة زنقة البوعنانية)

الشقة)3)طريق إيتوزار)30050)فاس)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه ا() الوكيلي  موفيق  السيد 

إقاحة الواحة زنقة البوعنانية الشقة)

زنقة) الواحة  إيتوزارإقاحة  طريق  (3

إيتوزار) طريق  (3 الشقة) البوعنانية 

30050)فاس املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

غشت) (16 بحاريخ) ( بفاس) الحجارية 

2021)ممت رقم)3708.

184I

RIAD CONSULTANT

WEB 101  شركة
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل الحصفية

RIAD CONSULTANT

 IMM 59 APPT 01 RUE

 TAMESNA(WIFAQ - ، 25000،

KHOURIBGA MAROC

شركة  WEB 101 شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي : 1113 

مجزئة الفحت  الطابق السفلي( - 

25000 خريبكة املغرب.

قفل الحصفية
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

.4643
بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)
مقرر حل) (2021 حاي) (17 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (WEB  101 ( شركة)
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 
 10.000 رأستالها) حبلغ  الوحيد 
اإلجحتاعي) حقرها  وعنوان  درهم 
1113)مجزئة الفحت) الطابق السفلي()
نتيجة) املغرب  خريبكة  (25000  -

لحوقف نهائي لنشاط الشركة.
و عين:

و) بنعلوش  ( اساحة) السيد ة()
عنوانه ا()1113)مجزئة الفحت)25000 
خريبكة املغرب كتصفي) ة()للشركة.
و قد مم انعقاد الجتعية الخحاحية)
 1113 وفي) (2021 حاي) (17 بحاريخ)
السفلي() الفحت) الطابق  مجزئة 

خريبكة)-)25000)خريبكة املغرب.
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
21)يونيو) االبحدائية بخريبكة))بحاريخ)

2021)ممت رقم)314.
185I

ST2C

STARLED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

ST2C
 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS(N°4 RES(NAJM(APPT
N°4 ، 90000، TANGER(MAROC
STARLED شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجحتاعي طريق 

مطوان. ركاية حغوغة الطابق االر�سي 
الحجزئة رقم 14 - 90000 طنجة 

املغرب
مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

119333
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 يونيو) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.STARLED

اسحيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واإلكسسوارات) املسحلزحات  وموزيع 

الخاصة))باإلعالنات.

طريق) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

مطوان.)ركاية حغوغة الطابق االر�سي)

طنجة) (90000  -  14 رقم) الحجزئة 

املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 300.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

 1.500 ( (: السيد بودواية فيصل)

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

 1.500 ( (: خليل) الحازي  السيد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

السيد بودواية فيصل عنوانه ا()

شارع ابي جرير الطاري اقاحة سكينة)

طنجة) (90000  28 شقة) (9 طابق)

املغرب.

 8 السيد الحازي خليل عنوانه ا()
مجزئة حطاحن االدريسية اقاحة نور)

الشقة)12)الطابق)6)االطلس))30000 

فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

السيد بودواية فيصل عنوانه ا()

شارع ابي جرير الطاري اقاحة سكينة)

طنجة) (90000  28 شقة) (9 طابق)

املغرب

 8 السيد الحازي خليل عنوانه ا()
مجزئة حطاحن االدريسية اقاحة نور)

الشقة)12)الطابق)6)االطلس))30000 

فاس املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

غشت) (16 بحاريخ) ( بطنجة) الحجارية 

2021)ممت رقم)7355.

186I

SALUTECH

SALUTECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

SALUTECH

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

SALUTECH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 5 شارع 

يوسف ابن ماشفين الطابق 2 رقم 3 

طنجة - 90000 طنجة املغرب

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

119123

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)

مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (29

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.SALUTECH

الخدحة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وأنشطة) واالستشارات  الارحجة  في 

مكنولوجيا املعلوحات األخرى.

شارع) (5 (: عنوان املقر االجحتاعي)

يوسف ابن ماشفين الطابق)2)رقم)3 

طنجة)-)90000)طنجة املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 8.000 ( الشركة:) رأستال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالحالي:

((: السيد السنو�سي هكار احتادي)

40)حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

السيد كاسترو باميسحا د سوسة)

درهم) (100 40)حصة بقيتة) ( (: جينر)

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):
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احتادي) هكار  السنو�سي  السيد 

املنارة) االسرة  اقاحة  (45 عنوانه ا()

طنجة) (90000 طنجة) (1 الطابق)

املغرب.

السيد كاسترو باميسحا د سوسة)

حجتع باب االندلس) جينر عنوانه ا()

 8 اقاحة) (10 حجتوعة) العرفان 

الطابق االر�سي رقم)6)طنجة)90000 

طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

احتادي) هكار  السنو�سي  السيد 

املنارة) االسرة  اقاحة  (45 عنوانه ا()

طنجة) (90000 طنجة) (1 الطابق)

املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

غشت) (06 بحاريخ) ( بطنجة) الحجارية 

2021)ممت رقم)-.

187I

STE ZIZ COMPTA

SSM LOC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

STE ZIZ COMPTA

 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

SSM LOC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي املحل 

الكائن بالطابق الثاني رقم 15 

الشريط الحجاري ماركة الجديدة 

الرشيدية  - 52000 الرشيدية 

املغرب

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

14739

في) حؤرخ  حوثق  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 حارس) (23

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
 SSM (: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.LOC
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
املحل) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 
 15 رقم) الثاني  بالطابق  الكائن 
الجديدة) ماركة  الحجاري  الشريط 
الرشيدية) (52000 (- ( الرشيدية)

املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
حصة) (300 ( (: السيد خالد حفو)

بقيتة)100)درهم للحصة).
 700 ( (: السيد حولودي استاعيل)

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األستاء) (- (

وصفات وحواطن الشركاء):
السيد خالد حفو عنوانه ا()شارع)
 52000   15 رقم) (8 الداخلة الزنقة)

الرشيدية املغرب.
استاعيل) حولودي  السيد 
سيتي) (34200 فرنسا) عنوانه ا()

فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
السيد خالد حفو عنوانه ا()شارع)
 52000   15 رقم) (8 الداخلة الزنقة)

الرشيدية املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 07 بحاريخ) ( بالرشيدية) االبحدائية 

أبريل)2021)ممت رقم)458.

188I

SOCIETE MODYANI SARL

ZONE FRANCHE TRAVAUX
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

SOCIETE MODYANI SARL
 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH(FNIDEQ ، 93100

الفنيدق املغرب

 ZONE FRANCHE TRAVAUX

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي حي 

كنديسة الوسطى شارع املوحدين 
زنقة 02 رقم 06 - 93100 الفنيدق 

املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

30137

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (26

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

 ZONE(:(اإلقحضاء)بتخحصر تستيتها

.FRANCHE TRAVAUX

حخحلف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أعتال البناء..

حي) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

املوحدين) شارع  الوسطى  كنديسة 
الفنيدق) (93100  -  06 رقم) (02 زنقة)

املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

السيد الحسين ايت حو�سى):))100 

حصة بقيتة)1.000)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

حو�سى) ايت  الحسين  السيد 

عنوانه ا()حي كنديسة السفلى شارع)
23)رقم) أبريل زنقة تغراحت حتر) (09

10 93100)الفنيدق املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

حو�سى) ايت  الحسين  السيد 

عنوانه ا()حي كنديسة السفلى شارع)
23)رقم) أبريل زنقة تغراحت حتر) (09

10 93100)الفنيدق املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

13)غشت) )بحاريخ) االبحدائية بحطوان)

2021)ممت رقم)3212.

189I

LMT AUDITING

MEDAZUL REAL ESTATE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

LMT AUDITING

 N°404 4ème(étage, espace

 paquet(Avenue(Mohamed(V ،

20000، CASABLANCA(MAROC

MEDAZUL REAL ESTATE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي الرقم 

494 الزنقة 30 مجزئة رقم 160 

مجزئة العترية جتاعة عين الشق 

الدارالبيضاء - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

513039

 27 عقد حر حؤرخ في) ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 يوليوز)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.MEDAZUL REAL ESTATE

اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.

الرقم) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

 160 رقم) مجزئة  (30 الزنقة) (494

الشق) عين  جتاعة  العترية  مجزئة 

20000)الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

املغرب.
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أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)
درهم،)حقسم كالحالي:

((: عاشيق) عبدالباسط  السيد 
100)حصة بقيتة)100)درهم للحصة)
  MEDAZUL SARL AU : .الشركة)
900)حصة بقيتة)100)درهم للحصة
والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):
 MEDAZUL REAL الشركة)
ESTATE)عنوانه ا()الرقم)494)الزنقة)
مجزئة العترية) (160 مجزئة رقم) (30
الدارالبيضاء) الشق  عين  جتاعة 

20000)الدارالبيضاء)املغرب.
عاشيق) عبدالباسط  السيد 
بن) عبدالحق  زنقة  (04 عنوانه ا()
إقاحة) (03 شقة) (02 طابق) حميو 
 20000 الدارالبيضاء) سعدهللا 

الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
عاشيق) عبدالباسط  السيد 
بن) عبدالحق  زنقة  (04 عنوانه ا()
إقاحة) (03 شقة) (02 طابق) حميو 
 20000 الدارالبيضاء) سعدهللا 

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 12 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

غشت)2021)ممت رقم)789583.

190I

cafitco

CBC MEDIATION
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

cafitco
 pd(palestin(et(houria(kisariat

 ahrabar(n3 pd(palestin(et(houria
 kisariat(ahrabar(n3، 20800،

mohammedia(maroc
CBC MEDIATION شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور الحصفية(

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 50 إقاحة 
الشباب شارع جيش امللكي رقم 5 

املحتدية - 28800 املحتدية املغرب.
حل شركة

رقم الحقييد في السجل الحجاري 
.19291

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)
مقرر حل) (2021 يونيو) (21 املؤرخ في)
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات)
  CBC MEDIATION(الشريك الوحيد
حبلغ رأستالها)10.000)درهم وعنوان)
إقاحة الشباب) (50 حقرها اإلجحتاعي)
5)املحتدية)-) شارع جيش امللكي رقم)
(: املحتدية املغرب نتيجة ل) (28800

عد3 حردودية الشركة.
و حدد حقر الحصفية ب)50)إقاحة)
 5 رقم) امللكي  جيش  شارع  الشباب 
املحتدية)-)28800)املحتدية املغرب.)

و عين:
  CORINE COLETTE السيد ة()
حكرر) (243 عنوانه ا() و  (TOUZE
إقليم) املنصورية  ميالل  شاطئ 
بنسليتان املغرب) (13000 بنسليتان)

كتصفي) ة()للشركة.
وعند اإلقحضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  مبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املحعلقة بالحصفية):)-
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 09 بحاريخ) ( باملحتدية) االبحدائية 

غشت)2021)ممت رقم)1728.
191I

ديوان الخدحات

PILLOTEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

ديوان الخدحات
شارع حمتد الخاحس رقم 94 سيدي 

قاسم ، 16000، سيدي قاسم 
املغرب

PILLOTEX شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي حي شرف 
رقم 274  - 16000 سيدي قاسم 

املغرب

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

28931

في) حؤرخ  حوثق  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (26

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.PILLOTEX

غرض الشركة بإيجاز):)حقهى

حطعم

بيع املالبس الجاهزة.

عنوان املقر االجحتاعي):)حي شرف)
قاسم) سيدي  (16000  -   274 رقم)

املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

 500 ( (: نعو3) هللا  سعد  السيد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: املعنوي) املهدي  السيد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

السيد سعد هللا نعو3 عنوانه ا()

مجزئة طريق طنجة رقم)192 16000 

سيدي قاسم املغرب.

السيد املهدي املعنوي عنوانه ا()

مجزئة طريق طنجة رقم)141 16000 

سيدي قاسم املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

السيد سعد هللا نعو3 عنوانه ا()

مجزئة طريق طنجة رقم)192 16000 

سيدي قاسم املغرب

السيد املهدي املعنوي عنوانه ا()

مجزئة طريق طنجة رقم)141 16000 

سيدي قاسم املغرب.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 16 بحاريخ) ( االبحدائية بسيدي قاسم)

غشت)2021)ممت رقم)217.

192I

جبوري بيش

JEBBORI PECHE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

جبوري بيش

حي جيراري  2  زنقة 35 رقم 5 بني 

حكادة طنجة، 90000، طنجة 

املغرب

JEBBORI PECHE شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور الحصفية(

وعنوان حقرها اإلجحتاعي حي 

الجيراري زنقة 35 ر3 5 طنجة  

90000 طنجة الغرب.

حل شركة
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.43959

الوحيد) الشريك  قرار  بتقح�سى 
مقرر) (2011 يونيو) (20 في) املؤرخ 

ذات حسؤولية حمدودة) حل شركة 

 JEBBORI الوحيد) الشريك  ذات 

 250.000 رأستالها) حبلغ  ( (PECHE

اإلجحتاعي) حقرها  وعنوان  درهم 
طنجة)) (5 ر3) (35 زنقة) الجيراري  حي 

(: ل) نتيجة  الغرب  طنجة  (90000

موقيف النشاط نهائا.

حي) ب  الحصفية  حقر  حدد  و 
طنجة) (5 رقم) (35 زنقة) (2 جيراري)

90000)طنجة املغرب.)

و عين:
و) جبوري  ( ن) رضوا  السيد ة()
رقم) (49 حي بوحوت زنقة) عنوانه ا()

املغرب كتصفي) طنجة  (90000  12

 ة()للشركة.

وعند اإلقحضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  مبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املحعلقة بالحصفية):)-
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باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
يونيو) (20 بحاريخ) ( بطنجة) الحجارية 

2011)ممت رقم)2287.

193I

s1(consulting

كوانكار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

s1 consulting
 imm 2eme(etage(ville 18

 nouvelle(sefrou3 ، 31000،
SEFROU MAROC

كوانكار شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي الرقم 
225 مجزئة هند طريق املنزل صفرو  

صفرو  31000 صفرو املغرب
مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

3411
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (20
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
اإلقحضاء)بتخحصر تستيتها):)كوانكار.
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات).
الرقم) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 
مجزئة هند طريق املنزل صفرو)) (225

صفرو))31000)صفرو املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
400)حصة) ( (: ( السيد حنير اوفريد)

بقيتة)100)درهم للحصة).
السيد يونس اوفريد)):))400)حصة)

بقيتة)100)درهم للحصة).
السيد حمتد احين احزيان)):))200 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه ا() ( اوفريد) حنير  السيد 
مجزئة القدس ازحور))31000)صفرو)

املغرب.

عنوانه ا() ( اوفريد) يونس  السيد 

فرنسا))31000)صفرو املغرب.

احزيان)) احين  حمتد  السيد 
عنوانه ا()رقم)131)مجزئة هند طريق)

املنزل صفرو)31000)صفرو املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه ا() ( اوفريد) حنير  السيد 
31000)صفرو) مجزئة القدس ازحور)

املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

03)غشت) بحاريخ) ( االبحدائية بصفرو)

2021)ممت رقم)546.

194I

CAB ADVICE

SGBDT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مفويت حصص

CAB ADVICE

شارع حمتد الخاحس عتارة رقم 

148 الطابق األول شقة رقم 2 ، 

16000، سيدي قاسم املغرب

SGBDT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي حمل 

الحجاري رقم 06 قسارية املهدي حي 

الجديد زنقة 10 رقم 46 - 16000 

سيدي قاسم املغرب.

مفويت حصص
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.28583

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)

متت) (2021 يوليوز) (26 في) املؤرخ 

املصادقة على):

عبدالعالي)) السيد) ة() مفويت 

حصة اجحتاعية حن) (500 ( بوجنان)

السيد) ة() ( 500)حصة لفائدة) أصل)

عزيز كبيش بحاريخ)26)يوليوز)2021.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 04 بحاريخ) ( االبحدائية بسيدي قاسم)

غشت)2021)ممت رقم)385.
195I

CAB ADVICE

SGBDT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسير جديد للشركة

CAB ADVICE
شارع حمتد الخاحس عتارة رقم 
148 الطابق األول شقة رقم 2 ، 

16000، سيدي قاسم املغرب
SGBDT  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجحتاعي حمل 
الحجاري رقم 06 قسارية املهدي 

حي الجديد زنقة 10 رقم 46 حمل 
الحجاري رقم 06 قسارية املهدي حي 
الجديد زنقة 10 رقم 46 16000 

سيدي قاسم املغرب.
تعيين حسير جديد للشركة

رقم الحقييد في السجل الحجاري 
.28583

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)
2021)مم تعيين) 27)يوليوز) املؤرخ في)
السيد ة() للشركة  جديد  حسير 
كبيش عزيز))كتسير آخر مبعا لقبول)

اسحقالة املسير.
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 04 بحاريخ) ( االبحدائية بسيدي قاسم)

غشت)2021)ممت رقم)385.
196I

CABINET HAMDI

OASIS ECLAN
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

CABINET HAMDI
 Avenue(Hassane(II 6ème ,131

 étage، 20200، casablanca
maroc

 OASIS ECLAN
شركة ذات حسؤولية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي زاوية شارع 

األحير حوالي عبد هللا وشارع النخلة 

، عتارة 1، الطابق 4، الشقة 7 - 0 

الدار البيضاء املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

512859

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)

مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (15

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

 OASIS(:(اإلقحضاء)بتخحصر تستيتها

.ECLAN

:)الحنظيف) غرض الشركة بإيجاز)

املالبس) صيانة  أشكاله،) بجتيع 

واإلكسسوارات) واملنسوجات 

الشحو3) وإزالة  الغسيل  األخرى،)

والكي بالآللت امليكانيكية.

زاوية) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

وشارع) هللا  عبد  حوالي  األحير  شارع 

النخلة)،)عتارة)1،)الطابق)4،)الشقة)

7 - 0)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأستال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالحالي:

 100 ( (: وكريد) ابراهيم  السيد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه ا() وكريد  ابراهيم  السيد 

إقاحة ياستين آنفا،)عتارة ف)،)طابق)

3)شقة)3)ب،)زنقة نادي أنفا)0)الدار)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
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عنوانه ا() وكريد  ابراهيم  السيد 

إقاحة ياستين آنفا،)عتارة ف)،)طابق)

3)شقة)3)ب،)زنقة نادي أنفا)0)الدار)

البيضاء)املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 11 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

غشت)2021)ممت رقم)789402.

197I

اورو افريك إكسبير

 DEVELOPPEMENT

ASSURANCES

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

موسيع نشاط الشركة)

اورو افريك إكسبير

رقم 256 شارع اإلدري�سي، مجزئة 

صوفيا الوردة، ماركةـ ـ حراكش ، 

40000، حراكش املغرب

 DEVELOPPEMENT

ASSURANCES شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها االجحتاعي رقم 1 

العتارة T7 الزاوية 15 ابواب حراكش 

- 40000 حراكش املغرب.

موسيع نشاط الشركة

رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.67497

الوحيد) الشريك  قرار  بتقح�سى 

متت) (2021 يونيو) (25 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  الحالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

ممويل االحوال النقدية.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم  (

06)غشت) بحاريخ) ( الحجارية بتراكش)

2021)ممت رقم)9214.

198I

FISCOMPTES

DAMNAT OUJDA TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأستال الشركة

FISCOMPTES

زنقة ابن رشد عتارة لعلج الطابق 

الثاني رقم 11 ، 60020، وجدة 

املغرب

 DAMNAT OUJDA TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي دوار 

اوالد سيدي عبد املوحن شارع ابن 

ماشفين - 63600 السعيدية املغرب.

رفع رأستال الشركة
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.6343

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)

مم) (2021 غشت) (11 في) املؤرخ 

قدره) بتبلغ  الشركة  رأستال  رفع 

»300.000)درهم«)أي حن)»100.000 

عن) درهم«) (400.000« إلى) درهم«)

ديون) حع  حقاصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقدار و املسحمقة.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

غشت) (12 بحاريخ) ( باركان) االبحدائية 

2021)ممت رقم)992.

199I

AT GESTION

 AHEL CHAMAL TRAVAUX

ET SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

AT GESTION

 AV(HASSAN(II(N 238 ، 93000،

TETOUAN MAROC

 AHEL CHAMAL TRAVAUX ET

SERVICES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي مجزئة 

العيون زنقة 92 رقم 59 طنجة - 

90000 طنجة املغرب

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

119161

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (09

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

 AHEL CHAMAL TRAVAUX ET

.SERVICES

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحصدير واالسحيراد) املخحلفة،) البناء)

والحجارة.

مجزئة) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 
(- طنجة) (59 رقم) (92 زنقة) العيون 

90000)طنجة املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأستال  حبلغ 

1.500.000)درهم،)حقسم كالحالي:

 5.100 ( (: ملياء) الدراوي  السيدة 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

 4.950 ( (: السيدة العلوش لطيفة)

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

((: ستيرة) الخنشوف  السيدة 

درهم) (100 بقيتة) حصة  (4.950

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه ا() ملياء) الدراوي  السيدة 
شارع ابن سيناءعتارة)91)ط)3)رقم)8 

مطوان)93000)مطوان املغرب.

السيدة العلوش لطيفة عنوانه ا()

اقاحة) الشادلي  الحسن  ابي  شارع 

اللقاء)بلوك ف رقم)300)ط)3)طنجة)

90000)طنجة املغرب.

ستيرة) الخنشوف  السيدة 

عنوانه ا()حي األحل زنقة افران درب)
ويسالن)) (50080 ويسالن) (1 رقم) (6

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء)
وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه ا() ملياء) الدراوي  السيدة 
شارع ابن سيناءعتارة)91)ط)3)رقم)8 

مطوان)93000)مطوان املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
09)غشت) )بحاريخ) االبحدائية بحطوان)

2021)ممت رقم)7218.

200I

GROUPE ABCE

GTEC IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل الحصفية

GROUPE ABCE
104 حكرر شارع عبد املوحن الطابق 

الرابع ، 20000، الدار البيصاء 
املغرب

GTEC IMPORT EXPORT شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي : 104 
حكرر شارع عبد املوحن الطابق 

الرابع 104 حكرر شارع عبد املوحن 
الطابق الرابع 20000 الدار البيصاء 

املغرب.
قفل الحصفية

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 
.389453

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)
مقرر حل) (2021 يونيو) (14 املؤرخ في)
شركة) (GTEC IMPORT EXPORT
حبلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان) درهم  (100.000 رأستالها)
شارع) حكرر  (104 اإلجحتاعي) حقرها 
عبد املوحن الطابق الرابع)104)حكرر)
الرابع) الطابق  املوحن  عبد  شارع 
الدار البيصاء)املغرب نتيجة) (20000

لنتيجة زيادة الخسائر).
و عين:

و) (HICHAM  DAIRY السيد ة()
 ANFA,(demeurant(à(12()عنوانه ا
 IMP KENZA 2 ETG APPT 5 RUE
 TAHA HOUCINE CASABLANCA
املغرب) البيصاء) الدار  (20000

كتصفي) ة()للشركة.
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و قد مم انعقاد الجتعية الخحاحية)

بحاريخ)14)يونيو)2021)وفي)104)حكرر)

شارع عبد املوحن الطابق الرابع)104 

حكرر شارع عبد املوحن الطابق الرابع)

20000)الدار البيصاء)املغرب.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 17 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

غشت)2021)ممت رقم)790114.

201I

BT CONSEIL

JEY
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

مأسيس شركة

BT CONSEIL

 Espace(maarif(Rue(abouishak(al

 marouni(angle(bd(roudanie(etg

4 N° 12، 20000، CASA(MAROC

JEY شركة ذات حسؤولية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد

 N7 وعنوان حقرها اإلجحتاعي حخزن
ريزيدنس ديار أيوب القسم األول 

بوسكورة - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

512159

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)

مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (02

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

.JEY(:(اإلقحضاء)بتخحصر تستيتها

-إرسال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

(، بأي وسيلة) (، أو ملقيها) (/ األحوال و)

داخل األرا�سي املغربية وإماحتها.

تسهيل) شأنه  حن  نشاط  -أي 

إرسال األحوال و)/)أو ملقيها)؛

-متثيل أو مطوير أو تسويق جتيع)

عن) نيابة  الخدحات  أو  املنحجات 

أطراف ثالثة)؛

والحوظيف) واملساعدة  -املشورة 

املوارد) بإدارة  يحعلق  نشاط  وأي 

ال شرية)؛

أي) في  حصة  على  -االسحمواذ 

شركة حدنية أو مجارية أو صناعية أو)

حالية حغربية أو أجن ية وخاصة أي)

شركة لها هدف حتاثل أو حكتل..

حخزن) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

N7)ريزيدنس ديار أيوب القسم األول)

الدارالبيضاء) (20000 (- بوسكورة)

املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 50.000 ( الشركة:) رأستال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالحالي:

((: ابدراوي) املخحار  لبنى  السيدة 

500)حصة بقيتة)100)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

ابدراوي) املخحار  لبنى  السيدة 

الطابق) انفا  شارع  (١٠٦ عنوانه ا()

 20000  ١٣ الشقة) الخاحس 

الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

ابدراوي) املخحار  لبنى  السيدة 

الطابق) انفا  شارع  (١٠٦ عنوانه ا()

 20000  ١٣ الشقة) الخاحس 

الدارالبيضاء)املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 03 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

غشت)2021)ممت رقم)788757.

202I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

م س ب ديفوزيون
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

مفويت حصص

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE

زاوية  شارع حمتد الخاحس و شارع 

ابن كثير إقاحة دوس حارس رقم 44 ، 

90000، طنجة املغرب

3 س ب ديفوزيون شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 45 شارع 

حمتد الخاحس شقة رقم 5 - 

90000 طنجة املغرب.

مفويت حصص
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.94473

الوحيد) الشريك  قرار  بتقح�سى 

متت) (2021 يوليوز) (06 في) املؤرخ 

املصادقة على):

س)  3 كروب  السيد) ة() مفويت 

حصة) (150 أوفشور) ( هولدينغ) ب 

حصة) (150 أصل) حن  اجحتاعية 

البدوي) سليتة  السيد) ة() ( لفائدة)

بحاريخ)06)يوليوز)2021.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم  (

غشت) (16 بحاريخ) ( بطنجة) الحجارية 

2021)ممت رقم)245286.

203I

FUDILMAJVONSULTING

KENACHI
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FUDILMAJVONSULTING

CASA ، 20220، casa(maroc

KENACHI شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

 في طور الحصفية(

وعنوان حقرها اإلجحتاعي اقاحة 

ستيب الطابق 2 رقم 29 سيدي 

حوحن الدار البيضاء - 20402 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.253739

الوحيد) الشريك  قرار  بتقح�سى 

2014)مقرر حل) 31)غشت) املؤرخ في)

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات)

حبلغ) ( (KENACHI الوحيد) الشريك 

وعنوان) درهم  (10.000 رأستالها)

ستيب) اقاحة  اإلجحتاعي  حقرها 

الطابق)2)رقم)29)سيدي حوحن الدار)

البيضاء) الدار  (20402 (- البيضاء)

املغرب نتيجة ل):)غياب املوارد املالية))

و عد3 ممقيق الربت.

اقاحة) ب  الحصفية  حقر  حدد  و 

سيدي) (29 رقم) (2 الطابق) ستيب 

حوحن الدار البيضاء)-)20402))الدار)

البيضاء)املغرب.)

و عين:

و) ستوق  ( ( لحسن) السيد ة()

عنوانه ا()شارع حمتد السادس رقم)

581)طابق)6)شقة)13)الدار البيضاء)

املغرب) البيضاء) الدار  (20553

كتصفي) ة()للشركة.

وعند اإلقحضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  مبليغ  حمل  و  املخابرة 

اقاحة) (: بالحصفية) املحعلقة  الوثائق 

سيدي) (29 رقم) (2 الطابق) ستيب 

حوحن الدار البيضاء

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 21 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

أكحوبر)2014)ممت رقم)52959.

204I
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FIL CONSEIL

HAFOUD TRANS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

FIL CONSEIL
رقم 5 شارع الجيش امللكي املدينة 

الجديدة ، 50000، حكناس املغرب

HAFOUD TRANS شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي الرقم 5 

درب املحجوب حتدان الزيحون - 

حكناس - 50000 حكناس املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

54095

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (29

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.HAFOUD TRANS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.

الرقم) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

(- درب املحجوب حتدان الزيحون) (5

حكناس)-)50000)حكناس املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

حفوض) السال3  عبد  السيد 

درهم) (100 بقيتة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

حفوض) السال3  عبد  السيد 

املحجوب) درب  (5 الرقم) عنوانه ا()

 50000 حكناس) (- الزيحون) حتدان 

حكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

حفوض) السال3  عبد  السيد 

املحجوب) درب  (5 الرقم) عنوانه ا()

 50000 حكناس) (- الزيحون) حتدان 

حكناس املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

16)غشت) بحاريخ) ( الحجارية بتكناس)

2021)ممت رقم)3768.

205I

VDB CONSEIL SARL AU

VDB CONSEIL
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل الحصفية

VDB CONSEIL SARL AU

 AVENUE MERS SULTAN, ,26

 APPT 3 ETAGE 1 26, AVENUE

 MERS(SULTAN, APPT 3 ETAGE

CASABLANCA ،20490 ،1 املغرب

VDB CONSEIL شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي : 26، ححج 

حرس السلطان  شقة 3 الطابق 1 - 

20490 الدار البيضاء  املغرب.

قفل الحصفية
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

.345863

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)
مقرر) (2021 أبريل) (28 في) املؤرخ 

ذات) شركة  (VDB CONSEIL حل)

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد حبلغ رأستالها)10.000)درهم)

ححج) (،26 وعنوان حقرها اإلجحتاعي)

 -  1 الطابق) (3 )شقة) حرس السلطان)

20490)الدار البيضاء))املغرب نتيجة)

النخفاض الحالة املالية إلى أقل حن)
ربع رأستال الشركة.

و عين:
و) فاندانبور  ( ( لوك) ( السيد ة()
زنقة حنصور الدهبي فيال) عنوانه ا()
املغرب) املحتدية  (28810 ( حكري)

كتصفي) ة()للشركة.
و قد مم انعقاد الجتعية الخحاحية)
بحاريخ)28)أبريل)2021)وفي))26،)ححج)
 -  1 الطابق) (3 )شقة) حرس السلطان)

20490)الدار البيضاء))املغرب.
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 12 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

غشت)2021)ممت رقم)789678.

206I

GLOBAL ADVICE SARLAU

AUBERGE HIBA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

GLOBAL ADVICE SARLAU
17 شارع باحتاد طابق 4 رقم 7 ، 

20000، الدارالبيضاء املغرب
AUBERGE HIBA شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي زنقة أحتد 
الحوكي طابق 2 رقم 10 - 20000 

الدار البيضاء املغرب
مأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 
498863

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 حارس) (25
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.AUBERGE HIBA
و) إدارة  (: بإيجاز) الشركة  غرض 

إسحغالل املنشآت السياحية

اإلقاحة والحتوين

زنقة) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

 -  10 رقم) (2 طابق) الحوكي  أحتد 

20000)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

 1.000 ( (: الحبيب) جتال  السيد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه ا() الحبيب  جتال  السيد 

بني) (554 حي رياض السال3 فيال رقم)

حالل)23040)بني حالل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه ا() الحبيب  جتال  السيد 

بني) (554 حي رياض السال3 فيال رقم)

حالل)23040)بني حالل املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 13 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

أبريل)2021)ممت رقم)774268.

207I

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE(&(TAX

SOLUTIONS SARL

GREEN COFFE TIME
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue(Mohammed(Slaoui(n

 44, Fès(Boite(Postale  : 2255،

30000، Fès(Maroc

GREEN COFFE TIME شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 10 شارع 

الحرية الطابق  3 شقة رقم 5 الدار 

البيضاء 20450 الدار البيضاء 

املغرب
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مأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 
505447

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 أبريل) (28
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.GREEN COFFE TIME
غرض الشركة بإيجاز):)-1تشغيل)
وصالون) املعجنات  وحمل  املقهى 
وإنشاء) الشاي  وغرفة  كريم  اآليس 
وبيع) وشراء) واملطعم  املشروبات 
والحتوين) أعاله  املذكورة  املنحجات 

واالسحقبال.
األعتال) جتيع  مأجير  -2إدارة 
واملعجنات) القهوة  بأنشطة  املحعلقة 
واآليس كريم وغرفة الشاي وحنافذ)

املشروبات واملطعم.
10)شارع) عنوان املقر االجحتاعي):)
الدار) (5 3)شقة رقم) ( الحرية الطابق)
البيضاء) الدار  (20450 البيضاء)

املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
السيد احتد الهياللي):))750)حصة)

بقيتة)100)درهم للحصة).
السيدة فامن بن زهراء):))50)حصة)

بقيتة)100)درهم للحصة).
السيد ايتن الهياللي):))200)حصة)

بقيتة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه ا() الهياللي  احتد  السيد 
شقة) (25 ع) اوكيتدن  جبل  زنقة 
الرباط)) (10000 الرباط) اكدال  (6

املغرب.

عنوانه ا() السيدة فامن بن زهراء)
11)طريق فاس) اقاحة ماج حمل رقم)
  50000 شارع الجيش امللكي حكناس)

حكناس))املغرب.
عنوانه ا()) الهياللي  ايتن  السيد 
اقاحة ماج حمل رقم)11)شارع الجيش)
)حكناس)) (50000 امللكي 3 ج حكناس)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه ا() الهياللي  احتد  السيد 
 6 شقة) (25 ع) اوكيتدن  جبل  زنقة 
اكدال الرباط)10000)الرباط))املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 03 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

يونيو)2021)ممت رقم)20551.
208I

GLOBAL ADVICE SARLAU

Y INVEST
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

GLOBAL ADVICE SARLAU
17 شارع باحتاد طابق 4 رقم 7 ، 

20000، الدارالبيضاء املغرب
Y INVEST شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها االجحتاعي شارع 

دريس الحريزي طابق الحالت رقم 6 - 
20000 الدار البيضاء املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.451027
الوحيد) الشريك  قرار  بتقح�سى 
مم) (2021 حارس) (26 في) املؤرخ 
»بيع) حن) الشركة  نشاط  تغيير 

ومطويرالاراحج«)إلى)»-الحواصل
الهامف)) الحطبيقات  -مطوير 

والاراحج))
-إنشاء)املواقع اإللكترونية

-حستشار في مطوير الشركات«.
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 27 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

أبريل)2021)ممت رقم)775955.
209I

IASCOMPTES(sarl

 DOCTORBOOST
NUTRIENTS

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأستال الشركة

IASCOMPTES(sarl
18 شارع بيرون طابق 1 شقة 2 
بلفدير ، 20300، الدار البيضاء 

املغرب
  DOCTORBOOST NUTRIENTS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجحتاعي 

حركزالرياض 61 شارع اللة الياقوت 
حلحقى حصطفى املعاني 69 طابق 2 - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
رفع رأستال الشركة

رقم الحقييد في السجل الحجاري 
.453241

الوحيد) الشريك  قرار  بتقح�سى 
مم) (2021 يوليوز) (12 في) املؤرخ 
قدره) بتبلغ  الشركة  رأستال  رفع 
 20.000« أي حن) درهم«) (980.000«
عن) درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)
أو) نقدية  حصص  مقديم  ( (: طريق)

عينية.
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 09 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

غشت)2021)ممت رقم)789305.
210I

conseils(sarl

MOHEL  NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

conseils(sarl
شارع لبنان اقاحة ياحنة 1 حكحب 
رقم 19 طنجة، 90000، طنجة 

املغرب
MOHEL  NEGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة في طور 
الحصفية(

وعنوان حقرها اإلجحتاعي زنقة 100 
رقم 3 ادريسية 2 - 90000 طنجة 

املغرب.

حل شركة
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.50121

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)
مقرر) (2016 أكحوبر) (29 في) املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

MOHEL  NEGOCE))حبلغ رأستالها)

حقرها) وعنوان  درهم  (10.000
3)ادريسية) 100)رقم) اإلجحتاعي زنقة)

2 - 90000)طنجة املغرب نتيجة ل):)

املنافسة.

و حدد حقر الحصفية ب زنقة)100 
طنجة) (90000  -  2 ادريسية) (3 رقم)

املغرب.)

و عين:

السيد ة()حمتد))عابو و عنوانه ا()
 3 رقم) (100 حي حنظر الجتيل زنقة)

املغرب كتصفي) ة() طنجة  (90000

للشركة.

و) ( بوزيزوا) ( فاطتة) السيد ة()

زنقة) الجتيل  حنظر  حي  عنوانه ا()
املغرب) طنجة  (90000  3 رقم) (100

كتصفي) ة()للشركة.

وعند اإلقحضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  مبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املحعلقة بالحصفية):)-

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

دجنار) (25 بحاريخ) ( بطنجة) الحجارية 

2018)ممت رقم)219901.

211I

سهريكاد

سهريكاد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل الحصفية

سهريكاد

46 ب د الزرقطوني الدرج 2 الشقة 

الرقم 6 الدارالبيضاء 46 ب د 

الزرقطوني الدرج 2 الشقة الرقم 6 

الدارالبيضاء، 20002، املغرب الدار 

البيضاء

سهريكاد شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان حقرها اإلجحتاعي : 46 ب د 
الزرقطوني الدرج 2  الشقة الرقم 6 
الدارالبيضاء - 20002 الدارالبيضاء 

املغرب.
قفل الحصفية

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 
.406503

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)
مقرر) (2021 يوليوز) (13 في) املؤرخ 
حل سهريكاد شركة ذات املسؤولية)
 10.000 رأستالها) حبلغ  املحدودة 
 46 اإلجحتاعي) درهم وعنوان حقرها 
الشقة) ( (2 الدرج) الزرقطوني  د  ب 
 20002 (- الدارالبيضاء) (6 الرقم)
(
ً
لنظرا نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء)
للظروف الراهنة التي يشهدها العالم)
االقحصادي) ( النشاط) يعد  أجتع 
املصاريف) .زيادة  حربت) غير  املزاول 

دون جدوى لالرباح..
و عين:

و) خترفي  ( يوسف) السيد ة()
 94000 2)شارع البامياجو) عنوانه ا()
كريحاي فرنسا)94000)كريحاي فرنسا)

كتصفي) ة()للشركة.
و قد مم انعقاد الجتعية الخحاحية)
2021)وفي)46)ب د) بحاريخ)27)يوليوز)
 6 2))الشقة الرقم) الزرقطوني الدرج)
 20002 الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)

الدارالبيضاء)املغرب.
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 12 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

غشت)2021)ممت رقم)789675.
212I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

PLANET INDUSTRY
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأستال الشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

 PLANET INDUSTRY
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجحتاعي رقم 4 

إقاحة العراقي شارع بيروت الزهور 
2 - 30060 فاس املغرب.

رفع رأستال الشركة
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.25847
الوحيد) الشريك  قرار  بتقح�سى 
مم) (2021 يوليوز) (12 في) املؤرخ 
قدره) بتبلغ  الشركة  رأستال  رفع 
»540.000)درهم«)أي حن)»500.000 
عن) درهم«) (1.040.000« إلى) درهم«)
ديون) حع  حقاصة  إجراء) ( (: طريق)
الشركة املحددة املقدار و املسحمقة.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
غشت) (16 بحاريخ) ( بفاس) الحجارية 

2021)ممت رقم)3716.
213I

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE(&(TAX

SOLUTIONS SARL

STE GTJH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأستال الشركة

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue(Mohammed(Slaoui(n
 44, Fès(Boite(Postale  : 2255،

30000، Fès(Maroc
STE GTJH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجحتاعي شارع عبد 
الكريم الخطابي عتارة بن حو�سى 
الكواش الطابق 2 - 30000 فاس 

املغرب.
رفع رأستال الشركة

رقم الحقييد في السجل الحجاري 
.62819

العا3) الجتع  بتقح�سى 
غشت) (25 في) املؤرخ  اإلسحثنائي 
الشركة) رأستال  رفع  مم  (2020
درهم«) (600.000,00« قدره) بتبلغ 
إلى) درهم«) (400.000,00« حن) أي 
((: عن طريق) درهم«) (1.000.000,00«

مقديم حصص نقدية أو عينية.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

أكحوبر) (06 بحاريخ) ( بفاس) الحجارية 

2020)ممت رقم)2513.

214I

SOCIETE MODYANI SARL

TRAVAUX TAMODA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

SOCIETE MODYANI SARL

 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH(FNIDEQ ، 93100

الفنيدق املغرب

TRAVAUX TAMODA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي دوار 

الغنيوات املالليين  - 93000 مطوان 

املغرب

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

30139

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.TRAVAUX TAMODA

حنعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.

دوار) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

93000)مطوان) (- ( الغنيوات املالليين)

املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

السيد خالد الفالحي):))500)حصة)

بقيتة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: الرواني) حمتد  السيد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-
وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه ا() الفالحي  خالد  السيد 
 22000 ( بوولي) نتسنت  اغير  دوار 

أزيالل املغرب.
عنوانه ا() الرواني  حمتد  السيد 
دوار املعامكة سيدي الكاحل بلقصيري)

16150)سيدي قاسم املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه ا() الفالحي  خالد  السيد 
 22000 ( بوولي) نتسنت  اغير  دوار 

أزيالل املغرب
عنوانه ا() الرواني  حمتد  السيد 
دوار املعامكة سيدي الكاحل بلقصيري)

16150)سيدي قاسم املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
13)غشت) )بحاريخ) االبحدائية بحطوان)

2021)ممت رقم)3213.

215I

SOCIETE HADI CONSEIL

SOCIETE ALPHA FLEURS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

SOCIETE HADI CONSEIL
حي املسار مجزئة رقم 785 الطابق 

االول شقة رقم 1 ، 40000، حراكش 
املغرب

SOCIETE ALPHA FLEURS شركة 
ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجحتاعي دوار سكو3 
جتاعة غتات ايت اورير  - 40000 

حراكش املغرب
مأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 
117755

 01 عقد حر حؤرخ في) ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 غشت)
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.SOCIETE ALPHA FLEURS
غرض الشركة بإيجاز):)الغرس.

دوار) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 
(- ( اورير) ايت  سكو3 جتاعة غتات 

40000)حراكش املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
السيد حخلص القاحو�سي):))1.000 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):
القاحو�سي) حخلص  السيد 
سوس) عتلية  (1 املسيرة) عنوانه ا()
حراكش) (40000  6 عتارة ا الشقة) (2

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
القاحو�سي) حخلص  السيد 
سوس) عتلية  (1 املسيرة) عنوانه ا()
حراكش) (40000  6 عتارة ا الشقة) (2

املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
13)غشت) بحاريخ) ( الحجارية بتراكش)

2021)ممت رقم)126802.

216I

malartci

STE STDEM SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل الحصفية

malartci
 bd(abdelkrim(al(khattabi(imm

 assalam 2eme(etage(BENI
 MELLAL ، 23000، BENI(MELLAL

MAROC
  STE STDEM SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة

 ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجحتاعي : 360 

الزاوية بين شارع حمتد الخاحس و 
شارع الحسن الثاني الطابق الثالت 
بني حالل  - 23000 بني حالل  املغرب 

.قفل الحصفية
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

.9195
بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)
املؤرخ في)26)يوليوز)2021)مقرر حل)
STE STDEM SARL AU))شركة ذات)
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 
 100.000 رأستالها) حبلغ  الوحيد 
 360 درهم وعنوان حقرها اإلجحتاعي)
الزاوية بين شارع حمتد الخاحس و)
شارع الحسن الثاني الطابق الثالت)
بني حالل))-)23000)بني حالل))املغرب))

نتيجة لحل حسبق.
و عين:

الصوالحة) ( ( حمتد) السيد ة()
زهرة) اوالد  عياد  اوالد  عنوانه ا() و 
القزادرية بني حالل))23000)بني حالل))

املغرب))كتصفي) ة()للشركة.
و قد مم انعقاد الجتعية الخحاحية)
 360 وفي) (2021 يوليوز) (26 بحاريخ)
الزاوية بين شارع حمتد الخاحس و)
شارع الحسن الثاني الطابق الثالت)
شارع) بين  الزاوية  (360 حالل) بني 
حمتد الخاحس و شارع الحسن الثاني)
بني) (23000 الطابق الثالت بني حالل)

حالل املغرب.
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 12 بحاريخ) ( حالل) ببني  االبحدائية 

غشت)2021)ممت رقم)866.

217I

SOCIETE HADI CONSEIL

 SOCIETE INTERNATIONAL
LUXURY STYLE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
مأسيس شركة

SOCIETE HADI CONSEIL
حي املسار مجزئة رقم 785 الطابق 

االول شقة رقم 1 ، 40000،
 حراكش املغرب

 SOCIETE INTERNATIONAL

LUXURY STYLE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي مجزئة 

املسار رقم 785  - 40000 حراكش 

املغرب

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

117757

 02 عقد حر حؤرخ في) ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 غشت)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

 SOCIETE INTERNATIONAL

. LUXURY STYLE

بائع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات).

مجزئة) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

حراكش) (40000  -   785 املسار رقم)

املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

السيد زاهر حسن الستاك):))500 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: حنضاش) حليكة  السيدة 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

الستاك) حسن  زاهر  السيد 

عنوانه ا()اسكجور دوار املعصرة رقم)

350 40000)حراكش املغرب.

السيدة حليكة حنضاش عنوانه ا()

 350 رقم) املعصرة  دوار  اسكجور 

40000)حراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

الستاك) حسن  زاهر  السيد 

عنوانه ا()اسكجور دوار املعصرة رقم)

350 40000)حراكش املغرب

السيدة حليكة حنضاش عنوانه ا()

 350 رقم) املعصرة  دوار  اسكجور 

40000)حراكش املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

13)غشت) بحاريخ) ( الحجارية بتراكش)

2021)ممت رقم)126803.

218I

JURIS FISCAL PRECIOUS

TAHITI PLAGE S.A.

شركة املساهتة

إنشاء)فرع مابع للشركة

JURIS FISCAL PRECIOUS

14 شارع الزرقطوني الطابق 8 رقم 

16 ، 20140، الدار البيضاء املغرب

.TAHITI PLAGE S.A شركة 

املساهتة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 14، شارع 

الزرقطوني الطابق 9 رقم 18 - 

20140 الدار البيضاء املغرب.

إنشاء فرع مابع للشركة

رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.427841

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)

املؤرخ في)06)يوليوز)2021)مقرر إنشاء)

التستية) ممت  ( للشركة) مابع  ( فرع)

 TAHITI PLAGE SUCCURSALE

الكورنيش) شارع  بالعنوان  الكائن  و 

عين الذئاب عتالة حقاطعات الدار)

البيضاء)أنفا))-)20180)الدار البيضاء)

املغرب و املسير حن طرف السيد ة()

كريسحان ستيفان دانييل جورج.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

بحاريخ ( البيضاء) بالدار   الحجارية 

 17)غشت)2021)ممت رقم)790087.

219I
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IB PARTNERS

 SOCIETE MAROCAINE DE

LOCATION IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

IB PARTNERS

 BD(LA(CORNICHE ، 20040، 47

CASABLANCA MAROC

 SOCIETE MAROCAINE DE

 LOCATION IMMOBILIERE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 59 شارع 

الزرقطوني الطابق 11 - 20050 

الدار البيضاء املغرب

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

510829

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 غشت) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

 SOCIETE MAROCAINE DE

.LOCATION IMMOBILIERE

مأجير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشقق غير املفروشة.

59)شارع) عنوان املقر االجحتاعي):)

 20050  -  11 الطابق) الزرقطوني 

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأستال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالحالي:

 99 ( (: السيد الصويري حصطفى)

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

السيد الصويري يسير):))1)حصة)

بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

حصطفى) الصويري  السيد 
198)شارع غاندي الطابق) عنوانه ا()

3 20050)الدار البيضاء)املغرب.
عنوانه ا() يسير  الصويري  السيد 
 33000 ( هيكو) فيكحور  ساحة  (91

بوردوو فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
حصطفى) الصويري  السيد 
198)شارع غاندي الطابق) عنوانه ا()

3 20050)الدار البيضاء)املغرب
عنوانه ا() يسير  الصويري  السيد 
بوردوو) (v ( ساحة فيكحور هيكو) (91

فرنسا
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
(- بحاريخ) ( البيضاء) بالدار  الحجارية 

ممت رقم)-.
220I

BT CONSEIL

E-WAY SECURITY
إعالن ححعدد القرارات

BT CONSEIL
 Espace(maarif(Rue(abouishak(al
 marouni(angle(bd(roudanie(etg
4 N° 12، 20000، CASA(MAROC
E-WAY SECURITY »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان حقرها االجحتاعي: ٣٩ شارع 

اللة الياقوت الطابق ٥ سيدي 
بليوط  - - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن ححعدد القرارات«
رقم الحقييد في السجل الحجاري: 

.271945
بتقح�سى الجتع العا3 االسحثنائي)
2021)مم امخاذ) 06)يوليوز) املؤرخ في)

القرارات الحالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
السيد) (- حصص:) مفويت  حايلي:)
حائحين) وينقل  ي يع  (، حمتدي) زهير 
حصة يتلكها) وختسين ألف) 250()
كزافي) كواكو  السيد  إلى  الشركة  في 
كوفيي)،)والذي يقبل األسهم املذكورة)
أعاله حع جتيع الحقوق وااللتزاحات)
املرمبطة بها;))السيد يميى عراقي ي يع)
وينقل حائحين وختسين ألف) 250) 

إلى السيد) حصة يتلكها في الشركة 
يقبل) والذي  (، كوفيي) كزافي  كواكو 
جتيع) حع  أعاله  املذكورة  األسهم 
(- بها;) املرمبطة  وااللتزاحات  الحقوق 
السيد سعيد حنكم كاحها ي يع وينقل)
حصة) حائحين وختسين ألف) 250()
يتلكها في الشركة إلى السيد كواكو)
األسهم) يقبل  والذي  (، كوفيي) كزافي 
الحقوق) جتيع  حع  أعاله  املذكورة 

وااللتزاحات املرمبطة بها.)))
قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:))
حن:) للشركة  القانوني  تغييرالشكل 
إلى:) ( شركة ذات حسؤولية حمدودة)
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات)

الشريك الوحيد
على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 
حايلي:)اسحقالة املسيرين السيد زهير)

حمتدي والسيد يميى عراقي
قرار رقم)4:)الذي ينص على حايلي:)
تعيين حسيروحيد السيد كواكو كزافي)

كوفيي
قرار رقم)5:)الذي ينص على حايلي:)
الشركة) سحكون  اإلدارة:) سلطة 
حلزحة بشكل صحيت بحوقيع الشريك)
كوفيي) كزافي  كواكو  السيد  الوحيد 
لجتيع العتليات هناك املحعلقة)،)بتا)

في ذلك العتليات املصرفية واملالية.
ومبعا لذلك مم تعديل حقحضيات)

النظا3 األسا�سي الحالية:)
على) ينص  الذي  املواد:) رقم  بند 

حايلي:)1;)6;)7;)17.
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 04 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

غشت)2021)ممت رقم)788992.

221I

PRIVILÈGE(CAFÉ(RESTAURANT(&(LOUNGE

 PRIVILÈGE CAFÉ
RESTAURANT & LOUNGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

 PRIVILÈGE CAFÉ RESTAURANT
& LOUNGE

6 زنقة يتن حكحب رقم 6 ، 20350، 
الدار البيضاء املغرب

 PRIVILÈGE CAFÉ RESTAURANT

LOUNGE &  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 6 زنقة 

يتن حكحب رقم 6   - 20350 الدار 

البيضاء املغرب

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

512881

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 يونيو) (14

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

 PRIVILÈGE CAFÉ RESTAURANT

. &(LOUNGE

تشغيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

غرفة شاي وحطعم.
زنقة) (6 (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

الدار) (20350  -    6 يتن حكحب رقم)

البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 300.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
ودغيري) ادري�سي  جواد  السيد 

درهم) (100 بقيتة) حصة  (1.650   :

للحصة).

 750 ( (: بنيس) ياستين  السيدة 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

السيد حاحون بنيس):))300)حصة)

بقيتة)100)درهم للحصة).

((: فامن ادري�سي ودغيري) ( السيدة)

300)حصة بقيتة)100)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):
ودغيري) ادري�سي  جواد  السيد 

 41 رقم) كلثو3  مجزئة  عنوانه ا()

البيضاء) الدار  (20350 كاليفورنيا)

املغرب.
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السيدة ياستين بنيس عنوانه ا()

مجزئة بابيلون فيال رقم)4)كاليفورنيا)

20350)الدار البيضاء)املغرب.

عنوانه ا() بنيس  حاحون  السيد 

مجزئة بابيلون فيال رقم)4)كاليفورنيا)

20350)الدار البيضاء)املغرب.
ودغيري) ادري�سي  فامن  ( السيدة)

رقم) فيال  بابيلون  مجزئة  عنوانه ا()

الدار البيضاء) (20350 كاليفورنيا) (4

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
ودغيري) ادري�سي  جواد  السيد 

 41 رقم) كلثو3  مجزئة  عنوانه ا()

البيضاء) الدار  (20350 كاليفورنيا)

املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 11 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

غشت)2021)ممت رقم)789498  .

222I

cabinet(aux(services(des(affaires

MEDIANI CASH
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

cabinet(aux(services(des(affaires

 n° 99 rue(my(lhassan 1er

 etage(erfoud ، 52200، erfoud

MAROC

MEDIANI CASH شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي زنقة 

النخلة ارفود - 52200 أرفود املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

15169

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 غشت) (02

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.MEDIANI CASH
وكيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عتولة حدير شركة ممويل األحوال.
زنقة) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 
النخلة ارفود)-)52200)أرفود املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
 1.000 ( (: السيدة ايتان بنعي�سي)

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):
السيدة ايتان بنعي�سي عنوانه ا()
 6 شقة) االسحقالل  شارع  (3 رقم)

قنيطرة)14000))قنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
السيدة ايتان بنعي�سي عنوانه ا()
 6 شقة) االسحقالل  شارع  (3 رقم)

قنيطرة)14000)قنيطرة املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 12 بحاريخ) ( بالرشيدية) االبحدائية 

غشت)2021)ممت رقم)15169.

223I

IMAD AMRAR

 STE AAMOUD DE
DISTRIBUTION DE FES

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

مأسيس شركة

IMAD AMRAR
 APPARTEMENT(N 05

 IMMEUBLE(N 6 RÉSIDENCE
 ABIDA AV ABI BAKR ESSADIK

 LABITA(FES، 30000، FES
MAROC

 STE AAMOUD DE
  DISTRIBUTION DE FES

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي حمل 611 
مجزئة حاروكة شارع فيين حونفلوري 

فاس - 30000 فاس املغرب
مأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 
68793

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 أبريل) (20
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
 STE (: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)
 AAMOUD DE DISTRIBUTION

. DE FES
و) نقل  (: بإيجاز) الشركة  غرض 

موزيع السلع بالجتلة و الحقسيط).
عنوان املقر االجحتاعي):)حمل)611 
مجزئة حاروكة شارع فيين حونفلوري)

فاس)-)30000)فاس املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
 1.000 ( (: سفيان) اعتود  السيد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه ا() سفيان  اعتود  السيد 
سطوكهولم) زنقة  (31 بيروت) شارع 
الزهور)1)فاس))30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه ا() سفيان  اعتود  السيد 
سطوكهولم) زنقة  (31 بيروت) شارع 
الزهور)1)فاس))30000)فاس املغرب

مم اإليداع القانوني ب-))بحاريخ)08 
يوليوز)2021)ممت رقم)3358.

224I

)املتحاز

املمتاز
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

املتحاز

رقم31 حي االحل 03 العيون ، 

70000، العيون املغرب

املتحاز  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي رقم31 حي 
االحل 03 العيون - 70000 العيون  

املغرب 

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

37761

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 غشت) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

اإلقحضاء)بتخحصر تستيتها):)املتحاز).

غرض الشركة بإيجاز):)مربية املاعز)

الحلوب و بيع الحليب وحشحقامه).

رقم31  (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

 70000 (- العيون) (03 االحل) حي 

العيون))املغرب).

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه ا() اظويف  احتد  السيد 
رقم31)حي االحل)03  70000)العيون))

املغرب.

حاءالعينين) حاءالعينين  السيد 

العودة) حي  رقم1869) عنوانه ا()

العيون)70000)العيون))املغرب).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:



17763 الجريدة الرسميةعدد)5679 - 23)حمر3)1443  فامت س حتار)2021) 

حاءالعينين)) حاءالعينين  السيد 
العودة) حي  رقم1869) عنوانه ا()

العيون))70000)العيون املغرب)
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
االبحدائية بالعيون))بحاريخ)08)غشت)

2021)ممت رقم)-.
225I

STE UNIVERS SERRE

UNIVERS SERRE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأستال الشركة

STE UNIVERS SERRE
رقم 120 مجزئة الفحت موالل حكناس 

، 50000، حكناس املغرب
UNIVERS SERRE شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي رقم 120 
مجزئة الفحت موالل 1 حكناس - 

50000 حكناس املغرب.
رفع رأستال الشركة

رقم الحقييد في السجل الحجاري 
.43201

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)
مم) (2021 يونيو) (29 في) املؤرخ 
قدره) بتبلغ  الشركة  رأستال  رفع 
حن) أي  درهم«) (1.100.000«
»1.000.000)درهم«)إلى)»2.100.000 
حقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم«)
حع ديون الشركة املحددة املقدار و)

املسحمقة.
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
13)غشت) بحاريخ) ( الحجارية بتكناس)

2021)ممت رقم)3749.
226I

ARABICA IMMO

أرابيكا إيمو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

ARABICA IMMO
زنقة ستية إقاحة شهرزاد 3 الطابق 
الخاحس رقم  22 بامليي ، 20340، 

CASABLANCA MAROC

أرابيكا إيتو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي زنقة 

ستية إقاحة شهرزاد 3 الطابق 

الخاحس رقم  22 بامليي - 20340 

الدار البيضاء املغرب

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

513333

في) حؤرخ  حر  عقد  (  بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 غشت) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

أرابيكا) (: بتخحصر تستيتها) اإلقحضاء)

إيتو.

نشاط) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

والحجارية،) العقارية  املعاحالت 

اإلنعاش العقاري،)الحقسيم الفرعي،)

إدارة اإليجار،)إدارة العقارات وجتيع)

أو) حباشر  بشكل  املحعلقة  األنشطة 

غير حباشر بالغرض املؤس�سي املحدد)

بذلك

-)إنشاء)واقحناء)وإدارة حرة لجتيع)

والوكاالت) الحجارية  املؤسسات 

واستئجار أو شراء) العقارية وغيرها،)

أي عقار يتكن اسحخداحه بأي شكل)

حن األشكال لغرض الشركة

للشركات) الخدحات  مقديم  (-

واإلدارات

-)اسحيراد ومصدير حواد البناء.
زنقة) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

الطابق) (3 شهرزاد) إقاحة  ستية 

 20340 (- بامليي) (22 ( رقم) الخاحس 

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

 999 ( (: كابيطال) أركاديا  الشركة 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

السيدة رماج الحسوني):))1)حصة)

بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

الشركة أركاديا كابيطال عنوانه ا()

مجزئة صفا)2)رقم)12)الطابق)2)عين)

الشق)20000)الدار البيضاء)املغرب.

السيدة رماج الحسوني عنوانه ا()

 1 مجزئة بطاش إقاحة فاس الطابق)

الدار) (20000 الشق) عين  (1 الشقة)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه ا() الحسوني  عزيز  السيد 

 1 مجزئة بطاش إقاحة فاس الطابق)

الدار) (20000 الشق) عين  (1 الشقة)

البيضاء)املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 17 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

غشت)2021)ممت رقم)790019.

227I

QUALICIA CONSULTING

RAPPIDIA SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

مأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING

 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE(BUREAU(N°14 ,RUE

 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN(MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

RAPPIDIA SARL AU شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي عتارة رقم 

35 ب.د عالل بن عبد هللا شقة رقم 

4 حكناس - 50000 حكناس املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

54099

بتقح�سى))عقد عرفي حؤرخ في)14 

يوليوز)2021)مم إعداد القانون)

األسا�سي لشركة ذات حسؤولية)

حمدودة ذات الشريك الوحيد)

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.RAPPIDIA SARL AU

وكيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

استشاري في امصاالت الشركة)

منظيم املؤمترات والفعاليات

البيع عار االنترنت.

عنوان املقر االجحتاعي):)عتارة رقم)

35)ب.د عالل بن عبد هللا شقة رقم)

4)حكناس)-)50000)حكناس املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

 1.000 ( (: السيد الناصري حروان)

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

السيد الناصري حروان عنوانه ا()

اقاحة ابن خلدون)4)عتارة او شقة)9 

3 ج حكناس)50000)حكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

السيد الناصري حروان عنوانه ا()

اقاحة ابن خلدون)4)عتارة او شقة)9 

3 ج حكناس)50000)حكناس املغرب.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

17)غشت) بحاريخ) ( الحجارية بتكناس)

2021)ممت رقم)3777.

228I
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F.C.G.E

REVOLUTION GROUPE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

F.C.G.E

 ,N°422, APPT.03, 2 EME(ETAGE

 MASSIRA 1 A, MARRAKECH ،

40140، MARRAKECH(MAROC

REVOLUTION GROUPE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي حلحقى 

شارع رحال بن احتد و شارع حمتد 

البقال حكحب أ32 الطابق الثالث 

إقاحة فضاء جليز حراكش - 40000 

حراكش املغرب

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

117821

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.REVOLUTION GROUPE

حركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

النداءات.

حلحقى) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

شارع رحال بن احتد و شارع حمتد)

الثالث) الطابق  أ32) حكحب  البقال 

 40000 (- جليز حراكش) إقاحة فضاء)

حراكش املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 50.000 ( الشركة:) رأستال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالحالي:

السيد حمتد أحين حوحني):))400 

حصة بقيتة)50)درهم للحصة).

 300 ( (: السيد حمتد أحين ميتمي)

حصة بقيتة)50)درهم للحصة).

 300 ( (: السيد الغالي الدخشوني)

حصة بقيتة)50)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

حوحني) أحين  حمتد  السيد 

عتارة) العنار2) (1 املسيرة) عنوانه ا()

48)الشقة4  40140)حراكش املغرب.

ميتمي) أحين  حمتد  السيد 
  664 رقم) الوحدة4) ح.3  عنوانه ا()

40070)حراكش املغرب.

الدخشوني) الغالي  السيد 

احبارك) سيدي  ماركة  حي  عنوانه ا()
رقم)108 40140)حراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

حوحني) أحين  حمتد  السيد 

عتارة) العنار2) (1 املسيرة) عنوانه ا()

48)الشقة4  40140)حراكش املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

17)غشت) بحاريخ) ( الحجارية بتراكش)

2021)ممت رقم)186856.

229I

OUR EXPERT

 HAUTE ECOLE BEN GUERIR

PRIVE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

OUR EXPERT

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

 HAUTE ECOLE BEN GUERIR

PRIVE شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

 RDC(ET 1 وعنوان حقرها اإلجحتاعي

 ER ETAGE LOT JNANE EL KHEIR

 NR 271 BEN(GUERIR - 43150

بن جرير املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

2799

 01 عقد حر حؤرخ في) ( بتقح�سى)

القانون) إعداد  مم  (2021 يوليوز)

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

 HAUTE ECOLE BEN GUERIR

.PRIVE

((: بإيجاز) الشركة  غرض 

 ENSEIGNEMENT PRE PRIMAIRE

. crèche

 RDC (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

 ET 1 ER ETAGE LOT JNANE EL

 KHEIR NR 271 BEN GUERIR -

43150)بن جرير املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

 1.000 ( (: الحوحي) الها3  السيدة 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه ا() الحوحي  الها3  السيدة 

الخطيب) بن  الدين  لسان  شارع 

حرميل)93150))حرميل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه ا() الحوحي  الها3  السيدة 

الخطيب) بن  الدين  لسان  شارع 

حرميل)93150))حرميل املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 13 بحاريخ) ( جرير) بابن  االبحدائية 

غشت)2021)ممت رقم)353.

230I

CORPOCONSULT SARL

TERRA TRAVEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

CORPOCONSULT SARL

 EME(ETAGE(N 18 RCE 5

 YASSMINE PORTE B ANG

 BD(OMAR(AL(KHAYAM  ET

 RUE EL BANAFSAJ HAY RAHA

 CASABLANCA، 20200،

CASABLANCA MAROC

TERRA TRAVEL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 122, شارع 

n.harhouri@ - 10انفا  الطابق

corpoconsult.ma الدار البيضاء 

املتلكة املغربية

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

513365

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (26

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

 TERRA(:(اإلقحضاء)بتخحصر تستيتها

.TRAVEL

نشاط) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وكالة السفر.

 ,122 (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

n.harhouri@ - 10شارع انفا))الطابق

البيضاء) الدار  (corpoconsult.ma

املتلكة املغربية.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 50.000 ( الشركة:) رأستال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالحالي:

  Asukay( Real( Estate( : الشركة)

400)حصة بقيتة)100)درهم للحصة)

السيدة حنية بنغانم):))100)حصة)

بقيتة)100)درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

 Asukay( Real( Estate الشركة)

باعتران) أيت  زنقة  (37 عنوانه ا()

املتلكة) البيضاء) الدار  (20250

املغربية.

السيدة حنية بنغانم عنوانه ا()47  

شقة) (4 الطابق) زنقة جان جوريس 

البيضاء) الدار  (20060 ( غومييه) (6

املتلكة املغربية.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

السيدة حنية بنغانم عنوانه ا()47  

شقة) (4 الطابق) زنقة جان جوريس 

البيضاء) الدار  (20060 ( غومييه) (6

املتلكة املغربية

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 17 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

غشت)2021)ممت رقم)790052.

231I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

 RIAD SOKERA HOTEL &

SPA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET

COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE(SALAM(NR 38 -

 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY(ABDELLAH - GUELIZ ،

40000، MARRAKECH(MAROC

  RIAD(SOKERA(HOTEL & SPA

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد في طور الحصفية(

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 145 درب 

جديد باب دكالة - 40030 حراكش 

املغرب.

حل شركة
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.97905

الوحيد) الشريك  قرار  بتقح�سى 

املؤرخ في)19)يوليوز)2021)مقرر حل)

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات)

 RIAD SOKERA الوحيد) الشريك 

رأستالها) حبلغ  ( ( (HOTEL( &( SPA

حقرها) وعنوان  درهم  (100.000

اإلجحتاعي)145)درب جديد باب دكالة)

(: حراكش املغرب نتيجة ل) (40030  -

-صعوبة في متويل الشركة.

-صعوبة الحصول على اسواق..

و حدد حقر الحصفية ب)145)درب)

حراكش) (.40030 (- جديد باب دكالة)

املغرب.)

و عين:

و) كريم  ( لطيفة) السيد ة()

حراكش) (40030 املغرب) عنوانه ا()

املغرب كتصفي) ة()للشركة.

وعند اإلقحضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  مبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املحعلقة بالحصفية):)-

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

17)غشت) بحاريخ) ( الحجارية بتراكش)

2021)ممت رقم)126848.

232I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

ATELIER MICHI
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET

COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE(SALAM(NR 38 -

 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY(ABDELLAH - GUELIZ ،

40000، MARRAKECH(MAROC

ATELIER MICHI شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور الحصفية(

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 38 سويقة 

سيدي عبد العزيز باب دكالة  - 

40000 حراكش املغرب.

حل شركة
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.90927

الوحيد) الشريك  قرار  بتقح�سى 

مقرر) (2021 يوليوز) (06 في) املؤرخ 

ذات حسؤولية حمدودة) حل شركة 

 ATELIER الوحيد) الشريك  ذات 

 100.000 رأستالها) حبلغ  ( (MICHI

 38 اإلجحتاعي) درهم وعنوان حقرها 

سويقة سيدي عبد العزيز باب دكالة))

(: حراكش املغرب نتيجة ل) (40000  -

-صعوبة في متويل الشركة.

-صعوبة الحصول على اسواق..

 38 ب) الحصفية  حقر  حدد  و 

سويقة سيدي عبد العزيز باب دكالة))

- 40000)حراكش املغرب.)

و عين:

و) العود  ايت  ( هشا3) السيد ة()

 765 رقم) املسار  مجزئة  عنوانه ا()

40000)حراكش املغرب) طريق اسفي)

كتصفي) ة()للشركة.

وعند اإلقحضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  مبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املحعلقة بالحصفية):)-

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

17)غشت) بحاريخ) ( الحجارية بتراكش)

2021)ممت رقم)126846.

233I

JBR CONSEILS

SOUIDAINE TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

JBR CONSEILS

816شقة رقم 2 الطابق االول مجزئة 

املسار الحي الصناعي حراكش ، 

410000، حراكش املغرب

SOUIDAINE TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي دوار ادريع 

حو�سى حجاط شيشاوة شيشاوة 

41000 شيشاوة املغرب

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

1855

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)

مم إعداد القانون) (2021 غشت) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.SOUIDAINE TRAVAUX

غرض الشركة بإيجاز):))حقاول))في)

إدارة))األعتال الحجارية أو الصناعية)

أو الزراعية أو العسكرية.

عنوان املقر االجحتاعي):)دوار ادريع)

شيشاوة) شيشاوة  حجاط  حو�سى 

41000)شيشاوة املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 500.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

السيد عبد الواحد سويد العين))

درهم) (100 بقيتة) حصة  (5.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

السيد عيد الواحد سويد العين))

حجاط) حو�سى  ادريع  دوار  عنوانه ا()

شيشاوة)41000)شيشاوة املغرب).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

اجاريف)) عائشة  السيدة 

حجاط)) حو�سى  ادريع  دوار  عنوانه ا()

41000)شيشاوة املغرب)

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 16 بحاريخ) ( باحنحانوت) االبحدائية 

غشت)2021)ممت رقم)282/2021.

234I
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DISTRICK IMMOBILIER

DISTRICK IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

DISTRICK IMMOBILIER

345 , املسار طريق اسفي . ، 40200، 

حراكش املغرب

DISTRICK IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 345 , 

املسار ، طريق اسفي . - 40200 

حراكش املغرب

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

117335

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (23

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.DISTRICK IMMOBILIER

القيا3 في) (: غرض الشركة بإيجاز)

بالخدحات) والخارج  املغرب  حن  كل 

الثالية):

الوساطة واالستشارات العقارية.)

تسويق عقاري)،)خدحات احين امللكية)

واألحن) ال ستنة  خدحات  (, املشتركة)

اسحيراد) مجارة؛) ؛) حخحلفة) أعتال  ؛)

ومصدير.

 345 (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

 40200 (- (. اسفي) طريق  (، املسار) (,

حراكش املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأستال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالحالي:

((: السيد عبد العزيز ايت اوحعاش)

50)حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

السيدة ربيعة حغفور)):))50)حصة)

بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-
وصفات وحواطن الشركاء):

اوحعاش) ايت  العزيز  السيد عبد 
رقم) الزرقطوني  مجزئة  عنوانه ا()
حراكش) (40054 املحاحيد) (1227

املغرب).
عنوانه ا() ( السيدة ربيعة حغفور)
احتد قرحاش رقم)72)حي يوسف بن)

ماشفين))40000)حراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
اوحعاش) ايت  العزيز  السيد عبد 
رقم) الزرقطوني  مجزئة  عنوانه ا()
حراكش) (40054 املحاحيد) (1227

املغرب)
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
يوليوز) (23 بحاريخ) ( الحجارية بتراكش)

2021)ممت رقم)-.
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LE PUBLICATEUR LEGAL

AZ PERFECT MECANIQUE
إعالن ححعدد القرارات

LE PUBLICATEUR LEGAL
الحجزئة 6 الزنقة 51 رقم 8 ق.ج 

الدار البيظاء الحجزئة 6 الزنقة 51 
رقم 8 ق.ج الدار البيظاء، 20450، 

الدار البيظاء املغرب
 AZ PERFECT MECANIQUE

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان حقرها االجحتاعي: 22 حكرر 
الطابق السفلي شارع الفرات زنقة 
حاري كلير الحي حمتادي - 20400 

لدار البيضاء املغرب .
»إعالن ححعدد القرارات«

رقم الحقييد في السجل الحجاري: 
.451833

بتقح�سى الجتع العا3 االسحثنائي)
مم امخاذ) (2020 نونار) (12 املؤرخ في)

القرارات الحالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
اإلسحثنائي) العا3  الجتع  بتقح�سى 
متت) (2020 نونار) (12 في) املؤرخ 
السيد) ة() مفويت  (: على) املصادقة 
999)حصة اجحتاعية حن) علي فطر)
أصل)1.000)حصة لفائدة السيد) ة()

حليكة صابي بحاريخ)12)نونار)2020.

قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)

اإلسحثنائي) العا3  الجتع  بتقح�سى 

مم تعيين) (2020 نونار) (12 املؤرخ في)

حسير جديد للشركة السيد ة()صابي)

الحعريف) للبطاقة  الحاحل  حليكة 

متت) كتا  (V147066 رقم) الوطنية 

الحاحل) فطر  علي  السيد  إسحقالة 

رقم) الوطنية  الحعريف  للبطاقة 

B600722

قرار رقم)3:)الذي ينص على حايلي:))

اإلسحثنائي) العا3  الجتع  بتقح�سى 

تغير) 2020ا مم  نونار) (12 في) املؤرخ 

شركة)) حن  لشركة  القانوني  الشكل 

إلى شركة)) ذات املسؤولية املحدودة 

دات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الواحد

ومبعا لذلك مم تعديل حقحضيات)

النظا3 األسا�سي الحالية:)

ينص) الذي  (:1-6-7-16 رقم) بند 

على حايلي:)كل بنود املحعلقة بحغيرات)

سالفة الذكر)

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 18 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

دجنار)2020)ممت رقم)758128.

236I

STE  FIDU  WHITE

MIRIPLAT
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل الحصفية

STE  FIDU  WHITE

 RESI  SABRINE  BLOC  F  ETAGE

 1  APPART  1-TAOURIRT ،

65800، TAOURIRT(MAROC

MIRIPLAT شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي : زنقة 

حراكش إقاحة رقم 77 الطابق 1 حي 

جديد - 65800 ماوريرت املغرب.

قفل الحصفية

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

.917

الوحيد) الشريك  قرار  بتقح�سى 
2021)مقرر حل) 11)غشت) املؤرخ في)
حسؤولية) ذات  شركة  (MIRIPLAT
حمدودة ذات الشريك الوحيد حبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رأستالها)
حقرها اإلجحتاعي زنقة حراكش إقاحة)
رقم)77)الطابق)1)حي جديد)-)65800 
ماوريرت املغرب نتيجة لعد3 ممقيق)

الهدف اإلجحتاعي.
و عين:

و) امليري  ( حيتون) السيد ة()
عنوانه ا()حدرسة الرازي حي النهضة)
65800)ماوريرت املغرب كتصفي) ة()

للشركة.
و قد مم انعقاد الجتعية الخحاحية)
زنقة) وفي  (2021 غشت) (11 بحاريخ)
1)حي) الطابق) (77 حراكش إقاحة رقم)

جديد)-)65800)ماوريرت املغرب.
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
االبحدائية بحاوريرت))بحاريخ)16)غشت)

2021)ممت رقم)329/2021.
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SAFAA

STE EPS PLATEAU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

SAFAA
 N°4 AV(ZARQTOUNI(VN ،

46000، SAFI(MAROC
STE EPS PLATEAU  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجحتاعي رقم 04 
RDC  عتارة حروس زنقة سيدي 
حمتد ابن عبد هللا البالطو املدينة 
الجديدة اسفي - 46000 اسفي 

املغرب
مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

12023
في) حؤرخ  حر  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 يونيو) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:



17767 الجريدة الرسميةعدد)5679 - 23)حمر3)1443  فامت س حتار)2021) 

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

 STE (: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

. EPS PLATEAU

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 Commerce(de(gros(de(produits-

 alimentaires( de( boissons( et( de

tabac

 vente( des( boissons( de-

. l’alcool
 04 رقم) (: عنوان املقر االجحتاعي)

سيدي) زنقة  حروس  عتارة  ( (RDC

حمتد ابن عبد هللا البالطو املدينة)

اسفي) (46000 (- اسفي) الجديدة 

املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 425.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

 532 ( (: اقديم) فاطيتة  السيدة 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

 744 ( (: نجيب) ابراهيم  السيد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

السيد رشيد نجيب):))744)حصة)

بقيتة)100)درهم للحصة).

744)حصة) ( (: السيد نعيم نجيب)

بقيتة)100)درهم للحصة).

السيد حسان نجيب):))744)حصة)

بقيتة)100)درهم للحصة).

السيد حمتد نجيب):))742)حصة)

بقيتة)100)درهم للحصة).

 532 (: اقديم) فاطيتة  السيدة 

بقيتة)100)درهم.

 744 (: نجيب) ابراهيم  السيد 

بقيتة)100)درهم.

بقيتة) (744 (: السيد رشيد نجيب)

100)درهم.

بقيتة) (744 (: السيد نعيم نجيب)

100)درهم.

السيد حسان نجيب):)744)بقيتة)

100)درهم.

السيد حمتد نجيب):)742)بقيتة)

100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األستاء)
وصفات وحواطن الشركاء):

السيدة فاطيتة اقديم عنوانه ا()
املدينة) (43 رقم) الزهر  ابن  شارع 
اسفي) (46000 ( اسفي) الجديدة 

املغرب.
عنوانه ا()) نجيب  ابراهيم  السيد 
زنقة زنقة املنار حي حفحاح الخير) (42

اسفي))46000)اسفي املغرب.
السيد رشيد نجيب عنوانه ا()رقم)
 46000 24)حي انس اسفي) زنقة) (16

اسفي املغرب.
عنوانه ا() نجيب  نعيم  السيد 
عتارة) (06 رقم) الزرقحوني  شارع 
اسفي)) الجديدة  املدينة  حي  اسيف 

46000)اسفي املغرب.
عنوانه ا() نجيب  حسان  السيد 
عتارة) (06 رقم) الزرقحوني  شارع 
اسفي)) الجديدة  املدينة  حي  اسيف 

46000)اسفي املغرب.
عنوانه ا() نجيب  حمتد  السيد 
املدينة) (43 رقم) الزهر  ابن  شارع 
اسفي) (46000 اسفي) الجديدة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه ا() نجيب  حسان  السيد 
عتارة) (06 رقم) الزرقحوني  شارع 
اسفي) الجديدة  املدينة  حي  اسيف 

46000)اسفي املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
غشت) (13 بحاريخ) ( االبحدائية بآسفي)

2021)ممت رقم)-.
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FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

 STE LAAROUCH ENERGIE
.SARL A.U

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

مأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع حمتد الخاحس رقم 03 

الطابق الثاني خنيفرة ، 54000، 
خنيفرة املغرب

 STE LAAROUCH ENERGIE SARL

A.U. شركة ذات حسؤولية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجحتاعي حي السيري 

رق 15 زنقة 01 خنيفرة  - 54000 

خنيفرة املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

3967

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (08

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

 STE (: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

 LAAROUCH ENERGIE SARL

..A.U

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الكهرباء)واالشغال املخحلفة).

حي) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 
(- ( خنيفرة) (01 زنقة) (15 السيري رق)

54000)خنيفرة املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

 1.000 ( (: السيد ابراهيم لعروش)

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (- (

وصفات وحواطن الشركاء):

السيد ابراهيم لعروش عنوانه ا()

 54000  03 رقم) احالو  حي  خنيفرة 

خنيفرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

السيد ابراهيم لعروش عنوانه ا()

 54000  03 رقم) احالو  حي  خنيفرة 

خنيفرة املغرب.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

االبحدائية بخنيفرة))بحاريخ)09)غشت)

2021)ممت رقم)305/2021.

239I

zagora(consulting(sarl

MYYOGATOURS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

zagora(consulting(sarl

رقم119  شارع حمتد الخاحس ، 

47900، زاكورة املغرب---

MYYOGATOURS شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور الحصفية(

وعنوان حقرها اإلجحتاعي دوار ايت 

غنيتة حماحيد الغزالن - 47900 

زاكورة املغرب.

حل شركة
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.3007

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)

املؤرخ في)14)يوليوز)2021)مقرر حل)

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات)

  MYYOGATOURS الشريك الوحيد)

درهم) (100.000 رأستالها) حبلغ 

ايت) دوار  اإلجحتاعي  حقرها  وعنوان 

 47900 (- الغزالن) حماحيد  غنيتة 

زاكورة املغرب نتيجة ل):)الحوقف عن)

حزاولة النشاط.

و حدد حقر الحصفية ب دوار ايت)

 47900 (- الغزالن) حماحيد  غنيتة 

زاكورة املغرب.)

و عين:

الجليل) عبد  ( الشلحي) السيد ة()

احماحيد) اعريب  دوار  عنوانه ا() و 

املغرب) زاكورة  (47900 الغزالن)

كتصفي) ة()للشركة.

وعند اإلقحضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  مبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املحعلقة بالحصفية):)-



عدد)5679 - 23)حمر3)1443  فامت س حتار)2021)الجريدة الرسمية   17768

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

12)غشت) بحاريخ) ( االبحدائية بزاكورة)

2021)ممت رقم)35.

240I

LEADER FINANCE

F&B GLOBAL SERVICES
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

LEADER FINANCE

 1ER(ETAGE(APPT  N° 2

 IMM 520 AL(MANAR

 OPERATION(CHARAF ، 40000،

MARRAKECH MAROC

F&B(GLOBAL(SERVICES شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي الطابق 

األول رقم 2 عتارة 520 املنار 3 

عتلية الشرف حراكش - 40000 

حراكش املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

117633

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (07

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

 F&B (: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.GLOBAL SERVICES

غرض الشركة بإيجاز):)الحنظيف).

الطابق) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

 3 املنار) (520 عتارة) (2 رقم) األول 

 40000 (- حراكش) الشرف  عتلية 

حراكش املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)
درهم،)حقسم كالحالي:

 100 ( (: حيرينا) فران�سي  ( السيدة)
حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (- (
وصفات وحواطن الشركاء):

)فران�سي حيرينا عنوانه ا()) السيدة)
إيطاليا)39014))إيطاليا))إيطاليا.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (
وحواطن حسيري الشركة:

)فران�سي حيرينا عنوانه ا()) السيدة)
إيطاليا)39014))إيطاليا))إيطاليا

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
09)غشت) بحاريخ) ( الحجارية بتراكش)

2021)ممت رقم)126688.
241I

la(marocaine(c.j

S.B TRANSLINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

la(marocaine(c.j
شارع عبد الكريم الخطابي 118 

عتارة بوعشيق حكحب 1 ، 23000، 
بني حالل املغرب

S.B TRANSLINE  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي الطابق 
السفلي دوار العربي اوالد يعيش - 

23000 بني حالل  املغرب 
مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

11787
 09 عقد حر حؤرخ في) ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 غشت)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
 S.B (: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

. TRANSLINE
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
البضائع لحساب الغير)-)االسحيراد و)

الحصدير).

الطابق) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 
(- يعيش) اوالد  العربي  دوار  السفلي 

23000)بني حالل))املغرب).
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 500.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
 2.500 ( (: ( السيد حمتد بوالزيت)

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).
 2.500 ( (: سكين) حمتد  السيد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):
)عنوانه ا() السيد حمتد بوالزيت)
 03 بلوك) اوربيع  (02 خرطوس) حي 

الرقم)22 23000)بني حالل املغرب).
عنوانه ا() سكين  حمتد  السيد 
 21 شارع بيروت الحي االداري الرقم)

23000)بني حالل املغرب).
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
)عنوانه ا() السيد حمتد بوالزيت)
 03 بلوك) اوربيع  (02 خرطوس) حي 

الرقم)22 23000)بني حالل املغرب)
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 17 بحاريخ) ( حالل) ببني  االبحدائية 

غشت)2021)ممت رقم)875.

242I

حكحب الحسابات حالكي

L2I CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

حكحب الحسابات حالكي
291 شارع الكراحة حنفلوري فاس ، 

30000، فاس املغرب
L2I CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجحتاعي رقم 

11 ححجر 1 حي انس 3 طريق عين 
الشقف - 30000 فاس املغرب
مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

69105

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)

مم إعداد القانون) (2021 غشت) (05

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

 L2I (: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.CAR

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

رقم) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

طريق عين) (3 حي انس) (1 ححجر) (11

الشقف)-)30000)فاس املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 500.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

 2.650 ( (: العحابي) حمتد  السيد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

 1.350 ( (: السيد عاطف العحابي)

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

 1.000 ( (: ناصر هللا) رضا  السيد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه ا() العحابي  حمتد  السيد 

فرنسا)90210)فرنسا فرنسا.

السيد عاطف العحابي عنوانه ا()

املتلكة) (99132 املحمدة) املتلكة 

املحمدة املتلكة املحمدة.

عنوانه ا() ناصر هللا  رضا  السيد 

فاس) (30000 ( االدارسة) حي  (414

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه ا() العحابي  حمتد  السيد 

فرنسا)90210)فرنسا فرنسا

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

غشت) (16 بحاريخ) ( بفاس) الحجارية 

2021)ممت رقم)3725/2021.

243I
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ASMAA MEDIA GROUP

FAYLI TOURS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP

شارع صهيب الروحي بلوك 39 الرقم 

20 الارنو�سي البيضاء، 20000، 

البيضاء املغرب

FAYLI TOURS شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور الحصفية(

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 47 مجزئة 

املسيرة الخضراء العالية املحتدية - 

30000 املحتدية املغرب.

حل شركة
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.22785

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)

مقرر حل) (2021 يونيو) (23 املؤرخ في)

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات)

  FAYLI TOURS الوحيد) الشريك 

درهم) (100.000 رأستالها) حبلغ 

مجزئة) (47 وعنوان حقرها اإلجحتاعي)

(- العالية املحتدية) املسيرة الخضراء)

(: املحتدية املغرب نتيجة ل) (30000

عد3 االشحغال.

و حدد حقر الحصفية ب)47)مجزئة)

املحتدية)) العالية  الخضراء) املسيرة 

املغرب)30000)املحتدية املغرب.)

و عين:

و) بوعبيد  ( ( هللا) عبد  السيد ة()

دوار ااوالد عزوز اوالد علي) عنوانه ا()

الطوالع))30000)بن سليتان))املغرب))

كتصفي) ة()للشركة.

وعند اإلقحضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقود) مبليغ  حمل  و   املخابرة 

و الوثائق املحعلقة بالحصفية):)-

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 13 بحاريخ) ( باملحتدية) االبحدائية 

يوليوز)2021)ممت رقم)1628.

244I

ASMAA MEDIA GROUP

SOMANRA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP

شارع صهيب الروحي بلوك 39 الرقم 

20 الارنو�سي البيضاء، 20000، 

البيضاء املغرب

SOMANRA شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد في 

طور الحصفية(

وعنوان حقرها اإلجحتاعي الرقم 

1 زنقة طارق بن زياد زنقة زريدي 

غفور  - 30000 بن سليتان املغرب.

حل شركة
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.6137

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)

املؤرخ في)01)يوليوز)2021)مقرر حل)

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات)

حبلغ) ( (SOMANRA الشريك الوحيد)
وعنوان) درهم  (100.000 رأستالها)
حقرها اإلجحتاعي الرقم)1)زنقة طارق)

بن زياد زنقة زريدي غفور))-)30000 

عد3) (: بن سليتان املغرب نتيجة ل)

االشحغال.

 1 و حدد حقر الحصفية ب الرقم)
زنقة طارق بن زياد زنقة زريدي غفور))

- 30000)بن سليتان املغرب.)

و عين:

و) الشعبي  ( يوسف) السيد ة()

عنوانه ا()دوار اوالد عبد الجليل اوالد)

سليتان) بن  (30000 ( الطوالع) علي 

املغرب كتصفي) ة()للشركة.

وعند اإلقحضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  مبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املحعلقة بالحصفية):)-

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 02 بحاريخ) ( سليتان) بان  االبحدائية 

غشت)2021)ممت رقم)432.

245I

bemultico((بيتولحيكو

GLOBAL HOLDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مفويت حصص

bemultico  بيتولحيكو
رقم 106 شقة رقم 01 الزيحون 

املعركة -حكناس ، 50060، حكناس 
حكناس

GLOBAL HOLDING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي رقم 6 درب 
الزير  - 50060 حكناس املغرب.

مفويت حصص
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.45909
بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)
متت) (2021 يونيو) (21 في) املؤرخ 

املصادقة على):
يوسف) السيد) ة() مفويت 
170)حصة اجحتاعية حن) الحيجاحي)
السيد) ة() ( 170)حصة لفائدة) أصل)
يونيو) (21 بحاريخ) ( السروخي) حمتد 

.2021
يوسف) السيد) ة() مفويت 
170)حصة اجحتاعية حن) الحيجاحي)
السيد) ة() ( 170)حصة لفائدة) أصل)
يونس أجبيلو بحاريخ)21)يونيو)2021.
عزالدين) السيد) ة() مفويت 
330)حصة اجحتاعية حن) الحيجاحي)
السيد) ة() ( 330)حصة لفائدة) أصل)
يونس أجبيلو بحاريخ)21)يونيو)2021.
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم  (
17)غشت) بحاريخ) ( الحجارية بتكناس)

2021)ممت رقم)3776.
246I

bemultico((بيتولحيكو

GLOBAL HOLDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ممويل املقر االجحتاعي للشركة

bemultico  بيتولحيكو
رقم 106 شقة رقم 01 الزيحون 

املعركة -حكناس ، 50060، حكناس 
حكناس

GLOBAL HOLDING
 شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي رقم 6 درب 

الزير - 50060 حكناس املغرب.

ممويل  املقر االجحتاعي للشركة
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.45909

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)

املؤرخ في)21)يونيو)2021)مم))ممويل))

حن) للشركة  الحالي  االجحتاعي  املقر 

50060)حكناس) (- 6)درب الزير) »رقم)

 01 الطابق) (08 »عتارة) إلى) املغرب«)

الشقة)06)حنازل استاعلية ايت والل))

- 50000)حكناس))املغرب«.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

17)غشت) بحاريخ) ( الحجارية بتكناس)

2021)ممت رقم)3776.

247I

EL ADARISSA COSEILS SARL

ASWARNOUR CAPITAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

EL ADARISSA COSEILS SARL

 BD(HASSAN 2 IMM(SALWA(N4

 2EME(ETAGE  BENI(MELLAL

 BENI(MELLAL، 23000، BENI

MELLAL MAROC

ASWARNOUR(capital  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي حركب 

احنية  62  شقة رقم 8 الطابق 

الثالث بني حالل بني حالل 23000 

بني حالل املغرب

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

11815

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)

مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (27

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

. ASWARNOUR(capital
بناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وبيع) وشراء) السكنية  األرا�سي 
العقارية) املعاحالت  أو  العقارات 

األخرى.
حركب) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 
احنية))62))شقة رقم)8)الطابق الثالث)
بني حالل) (23000 بني حالل بني حالل)

املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأستال  حبلغ 

100.000,00)درهم،)حقسم كالحالي:
  ARZAAK CAPITAL  : الشركة)
750)حصة بقيتة)100)درهم للحصة)
  CHRAIBI MERIEM : السيدة)
250)حصة بقيتة)100)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):
  ARZAAK( capital الشركة)
عتارة) جزيرة  شبه  إقاحة  عنوانه ا()
الدار) بوعزة  دار  (3 الطابق) (1 كليى)
البيضاء) الدار  (27223 البيضاء)

املغرب.
 CHRAIBI MERIEM السيدة)
 10 عنوانه ا()إقاحة الحنصالي الرقم)

بني حالل)23000))بني حالل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
  CHRAIBI ROKIA السيدة)
عنوانه ا()فيال متكورت طريق اوربيع)

بني حالل)23000)بني حالل املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 18 بحاريخ) ( حالل) ببني  االبحدائية 

غشت)2021)ممت رقم)889.
248I

bemultico((بيتولحيكو

GLOBAL HOLDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسير جديد للشركة

bemultico  بيتولحيكو
رقم 106 شقة رقم 01 الزيحون 

املعركة -حكناس ، 50060، حكناس 

حكناس

GLOBAL HOLDING  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي رقم 6 درب 

الزير - 50060 حكناس املغرب.

تعيين حسير جديد للشركة
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.45909

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)

مم تعيين) (2021 يونيو) (21 املؤرخ في)

السيد ة() للشركة  جديد  حسير 

مبعا) وحيد  كتسير  حمتد  السروخي 

لقبول اسحقالة املسير.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

17)غشت) بحاريخ) ( الحجارية بتكناس)

2021)ممت رقم)3776.

249I

FOUZMEDIA

AGROU ZOUHRIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

AGROU ZOUHRIA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 59 شارع 

حوالي عبدالعزيز إقاحة حوالي 

عبدالعزيز الرقم 4 - 14000 

القنيطرة املغرب

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

61815

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 غشت) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.AGROU ZOUHRIA

:)حقاول في) غرض الشركة بإيجاز)
االسحغالل الفالحي

بيع وشراء)املواد الفالحية.
 59 (: االجحتاعي) املقر  عنوان 
إقاحة) عبدالعزيز  حوالي  شارع 
 14000  -  4 حوالي عبدالعزيز الرقم)

القنيطرة املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):
 6 السيد حدو بابا حدو عنوانه ا()
املغرب العربي ب2 14000)القنيطرة)

املغرب.
السيد ححازي زهير عنوانه ا()بلوك)
 14000 اوجيه) اوالد  (346 الرقم)  3

القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
السيد ححازي زهير عنوانه ا()بلوك)
 14000 اوجيه) اوالد  (346 الرقم)  3

القنيطرة املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 11 بحاريخ) ( بالقنيطرة) االبحدائية 

غشت)2021)ممت رقم)-.
250I

FOUZMEDIA

M.C.A TRANSPORT
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
M.C.A TRANSPORT شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور الحصفية(
وعنوان حقرها اإلجحتاعي حجتوعة 
إيتوزار الرقم 9 الساكنية - 14000 

القنيطرة املغرب.
حل شركة

رقم الحقييد في السجل الحجاري 
.39813

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)
مقرر حل) (2021 حاي) (18 في) املؤرخ 
حمدودة) حسؤولية  ذات  شركة 
 M.C.A الوحيد) الشريك  ذات 
رأستالها) حبلغ  ( (TRANSPORT
حقرها) وعنوان  درهم  (100.000
 9 اإلجحتاعي حجتوعة إيتوزار الرقم)
الساكنية)-)14000)القنيطرة املغرب)

نتيجة ل):)حل الشركة.
و حدد حقر الحصفية ب حجتوعة)
 14000 (- الساكنية) (9 إيتوزار الرقم)

القنيطرة املغرب.)
و عين:

و) أوصريت  ( ابراهيم) السيد ة()
 22 الزنقة) الصفاء) حي  عنوانه ا()
753 14000)القنيطرة املغرب) الرقم)

كتصفي) ة()للشركة.
وعند اإلقحضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  مبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املحعلقة بالحصفية):)-
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
االبحدائية بالقنيطرة))بحاريخ)28)يونيو)

2021)ممت رقم)83937.

251I

FOUZMEDIA

GROUPE BRAMI MARBRE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 GROUPE BRAMI MARBRE

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي حكحب 
A204  حركز السال3 الشطر 1 عتارة 
A الطابق الثاني - 14000 القنيطرة 

املغرب
مأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 
61879



17771 الجريدة الرسميةعدد)5679 - 23)حمر3)1443  فامت س حتار)2021) 

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 غشت) (11
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.GROUPE BRAMI MARBRE
غرض الشركة بإيجاز):)رخا3

الحصدير) في  والوساطة  البيع 
واإلسحيراد.

حكحب) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 
A204))حركز السال3 الشطر)1)عتارة)
القنيطرة) (14000 (- الطابق الثاني) (A

املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):
السيدة سعاد حتداني عنوانه ا()
فيال)) الخاحس  حمتد  شارع  حتر 

14000)القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
السيدة سعاد حتداني عنوانه ا()
فيال)) الخاحس  حمتد  شارع  حتر 

14000)القنيطرة املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 31 بحاريخ) ( بالقنيطرة) االبحدائية 

غشت)2021)ممت رقم)-.
252I

FOUZMEDIA

COMPTOIR DALIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مفويت حصص

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
COMPTOIR DALIA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي مجزئة 

املنار الشرقاوي الرقم 60 - 14000 

القنيطرة املغرب.

مفويت حصص
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.45243

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)

متت) (2021 أبريل) (26 في) املؤرخ 

املصادقة على):

مفويت السيد) ة()هشا3 ملتوست)

أصل) حن  اجحتاعية  حصة  (1.000

3.000)حصة لفائدة))السيد) ة()نجاة)

الحارث بحاريخ)26)أبريل)2021.

مفويت السيد) ة()هشا3 ملتوست)

أصل) حن  اجحتاعية  حصة  (2.000

السيد) ة() ( لفائدة) حصة  (2.000

أبريل) (26 بحاريخ) ملتوست  سعيد 

.2021

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم  (

االبحدائية بالقنيطرة))بحاريخ)14)يونيو)

2021)ممت رقم)83061.

253I

FOUZMEDIA

.AYMANE D.R.H
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

AYMANE D.R.H. شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 59 شارع 

حوالي عبدالعزيز إقاحة حوالي 

عبدالعزيز الرقم 4 - 14000 

القنيطرة املغرب

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

61779

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

..AYMANE D.R.H
اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
 59 (: االجحتاعي) املقر  عنوان 
إقاحة) عبدالعزيز  حوالي  شارع 
 14000  -  4 حوالي عبدالعزيز الرقم)

القنيطرة املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه ا() درويش  حمتد  السيد 
حهدية) قصبة  (05 سكحور) (1184

14000)القنيطرة املغرب.
عنوانه ا() درويش  عتر  السيد 
حهدية) قصبة  (05 سكحور) (1184

14000)القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه ا() درويش  حمتد  السيد 
حهدية) قصبة  (05 سكحور) (1184

14000)القنيطرة املغرب
عنوانه ا() درويش  عتر  السيد 
حهدية) قصبة  (05 سكحور) (1184

14000)القنيطرة املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
ممت) (- بحاريخ) ( االبحدائية بالقنيطرة)

رقم)-.
254I

BOUCHAHMA HICHAM

ATEKADA CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

BOUCHAHMA HICHAM
 LOT(AZZOUZIA(IMM 1281

 APT 7 LOT(AZZOUZIA
 IMM 1281 APT 7، 40000،

MARRAKECH(maroc
 atekada(construction

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 lot وعنوان حقرها اإلجحتاعي

 azli(sud(n(N° 17 - 40150

MARRAKECH املغرب

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

70179

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2015 شتنار) (02

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.atekada(construction

 travaux (: غرض الشركة بإيجاز)

.divers(ou(de(construction

 lot (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

 azli( sud( n( N°( 17( -( 40150

MARRAKECH)املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأستال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالحالي:

50)حصة) ( (: السيد املهدي قاضا)

بقيتة)100)درهم للحصة).

 50 ( (: ( السيد عبد الواحد قييو)

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه ا() قاضا  املهدي  السيد 

ازلي الجنوبي رقم)17  40150)حراكش)

املغرب.

قييو)) الواحد  عبد  السيد 

  17 رقم) الجنوبي  ازلي  عنوانه ا()

40150)حراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه ا() قاضا  املهدي  السيد 

ازلي الجنوبي رقم)17  40150)حراكش)

املغرب.
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باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
شتنار) (02 بحاريخ) ( الحجارية بتراكش)

2015)ممت رقم)4704.
255I

»غلدواي«)شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات)

الشريك الوحيد

»غلدواي«
 شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

»غلدواي« شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

26 شارع حرس سلطان شقة 3 
الطابق األول .، 20130، الدار 

البيضاء املغرب
»غلدواي« شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 26 شارع 
حرس سلطان شقة 3 الطابق األول 
الدار البيضاء 20130 الدارالبيضاء 

املغرب
مأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 
510683

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 يونيو) (28
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)
حسؤولية) ذات  شركة  »غلدواي«)

حمدودة ذات الشريك الوحيد.
غرض الشركة بإيجاز):)الدراسات)
واملشورة والحنفيذ في اإلدارة ومنظيم)
الحنقيب واملراقبة واإلدارة) (; األعتال)

اإلدارية للتلفات الحجارية.

26)شارع) عنوان املقر االجحتاعي):)
الطابق األول) (3 حرس سلطان شقة)

الدارالبيضاء) (20130 الدار البيضاء)

املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأستال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالحالي:

((: حمتد) الغول  العلوي  السيد 

100)حصة بقيتة)100)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

حمتد) الغول  العلوي  السيد 
أبو) زنقة  ملياء) مجزئة  (15 عنوانه ا()

  20040 بوركون) (46 ش) الوقت 

الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

حمتد) الغول  العلوي  السيد 
أبو) زنقة  ملياء) مجزئة  (15 عنوانه ا()

 20040 بوركون) (46 ش) الوقت 

الدارالبيضاء))املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 13 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

يوليوز)2021)ممت رقم)-.

256I

»مرنس ال3 يوس)»)))شركه ذات حسؤولية حمدده)

شريك وحيد

ترنس الم يوس 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

مأسيس شركة

»مرنس ال3 يوس »   شركه ذات 

حسؤولية حمدده شريك وحيد

26 شارع حرس سلطان شقة 

3 الطابق األول ، 20130، 

الدارالبيضاء املغرب

مرنس ال3 يوس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

شركة ذات حسؤولية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 26 شارع 

حرس سلطان شقة 3 الطابق األول - 

20130 الدار البيضاء  املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

499583

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)

القانون) إعداد  مم  (2021 أبريل) (07

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

مرنس) (: بتخحصر تستيتها) اإلقحضاء)

حسؤولية) ذات  شركة  يوس  ال3 

حمدودة ذات الشريك الوحيد.

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع بالسيارات بمتولة حعحتدة)

) حقاول)
ً
طنا (15 تساوي أو مزيد عن)

نقل(

26)شارع) عنوان املقر االجحتاعي):)

حرس سلطان شقة)3)الطابق األول)-)

20130)الدار البيضاء))املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 50.000 ( الشركة:) رأستال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالحالي:

 500 ( (: السيد السعداوي نجيب)

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

نجيب) السعداوي  السيد 
عنوانه ا()حي املسيرة)2)زنقة)36)رقم)

20 20660)الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

نجيب) السعداوي  السيد 
عنوانه ا()حي املسيرة)2)زنقة)36)رقم)

20 20660)الدارالبيضاء)املغرب.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 19 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

أبريل)2021)ممت رقم)14563.

257I

CONSEIL(&(ASSISTANCE(FINANCE

OUBELKACEM BOUCHERIE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

 CONSEIL & ASSISTANCE
FINANCE

 28RUE(DE(PROVINS 4éme
 ETAGE(N°11 CASABLANCA،

20310، Casablanca(Maroc
 OUBELKACEM BOUCHERIE

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي  12 زنقة 
صاري بوجتعة الطابق 1 رقم 6 - 

20110 الدارالبيضاء املغرب
مأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 
478507

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2020 غشت) (12
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.OUBELKACEM BOUCHERIE
إسحغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

حجزرة في بيع وشراء)اللحو3.
12)زنقة) ( عنوان املقر االجحتاعي):)
 -  6 رقم) (1 الطابق) بوجتعة  صاري 

20110)الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
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 1.000 ( (: السيد حمتد أبلقاسم)

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

السيد حمتد أبلقاسم عنوانه ا()

 4 رقم) (14 عتارة) (3 3 س) (1 الفحت)

 20000 داربوعزة) (1 أحتد) أوالد 

الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

السيد حمتد أبلقاسم عنوانه ا()

 4 رقم) (14 عتارة) (3 3 س) (1 الفحت)

 20000 داربوعزة) (1 أحتد) أوالد 

الدارالبيضاء)املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 04 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

نونار)2020)ممت رقم)752661.

258I

CONSEIL(&(ASSISTANCE(FINANCE

BEN SAIAD
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

 CONSEIL & ASSISTANCE

FINANCE

 28RUE(DE(PROVINS 4éme

 ETAGE(N°11 CASABLANCA،

20310، Casablanca(Maroc

BEN SAIAD شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 12 زنقة 

صاري بوجتعة الطابق 1 رقم 6 - 

20110 الدارالبيضاء املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

478735

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2020 حارس) (11

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

 BEN (: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.SAIAD

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وشراءاملواد الغدائية.
زنقة) (12 (: عنوان املقر االجحتاعي)
 -  6 رقم) (1 الطابق) بوجتعة  صاري 

20110)الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأستال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالحالي:

 100 ( (: صياد) بن  حونى  السيدة 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

صياد) بن  حونى  السيدة 

 9ROND POINT DES  9 عنوانه ا()

 MARTYERS BAGNEUX 92220

باريز فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

السيدة حونى بن صياد عنوانه ا()

 ROND POINT DES MARTYERS

BAGNEUX 92220)باريز فرنسا

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 05 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

نونار)2020)ممت رقم)752875.

259I

CONSEIL(&(ASSISTANCE(FINANCE

JNF MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

 CONSEIL & ASSISTANCE

FINANCE

 28RUE(DE(PROVINS 4éme

 ETAGE(N°11 CASABLANCA،

20310، Casablanca(Maroc

JNF MAROC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 3 زنقة 
باب املنصورإقاحة C  الطابق 2 رقم 

8 - 20000 الدارالبيضاء املغرب
مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

478731
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2020 غشت) (05
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
 JNF (: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.MAROC
إستراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ومصديرأجهزة وعقاقير.
زنقة) (3 (: االجحتاعي) املقر  عنوان 
2)رقم) الطابق) ( (C باب املنصورإقاحة)

8 - 20000)الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأستال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالحالي:
السيدة سعيدة نعيم):))96)حصة)

بقيتة)100)درهم للحصة).
 2 ( (: السيد حمتد جالل بوشاحة)

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).
حصة) (2 ( (: السيد سعيد بنزكري)

بقيتة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه ا() نعيم  سعيدة  السيدة 
الشقة) (5 الطابق) القي�سي  زنقة  (11
الدارالبيضاء) (20300 بوركون) (19

املغرب.
بوشاحة) جالل  حمتد  السيد 
فيال) بالم  أوسيان  مجزئة  عنوانه ا()
الدارالبيضاء) (20500 داربوعزة) (6

املغرب.
عنوانه ا()) بنزكري  سعيد  السيد 
حي) (2 اوالشقة) عتارة  نادية  مجزئة 
الدارالبيضاء) (20200 البطماء)

املغرب..

والعائلية) الشخصية  األستاء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه ا() نعيم  سعيدة  السيدة 

11)زنقة القي�سي الطابق)5)الشقة)19 

بوركون)20300)الدارالبيضاء)املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 05 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

نونار)2020)ممت رقم)752874.

260I

CONSEIL(&(ASSISTANCE(FINANCE

ZAYANI MUSIQUE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

 CONSEIL & ASSISTANCE

FINANCE

 28RUE(DE(PROVINS 4éme

 ETAGE(N°11 CASABLANCA،

20310، Casablanca(Maroc

ZAYANI MUSIQUE شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 12 زنقة 

صاري بوجتعة الطابق 1 رقم 6 - 

20110 الدارالبيضاء املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

478891

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2020 أكحوبر) (13

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.ZAYANI MUSIQUE

غرض الشركة بإيجاز):)إستراد بيع)

وشراء)األالت املوسيقية.
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زنقة) (12 (: عنوان املقر االجحتاعي)
 -  6 رقم) (1 الطابق) بوجتعة  صاري 

20110)الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأستال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالحالي:
السيد))يوسف نافع):))100)حصة)

بقيتة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):
السيد))يوسف نافع عنوانه ا())37 
زنقة الدووردون درج ألف الطابق)02 
الشقة)12)إقاحة إكسيالنص)20000 

الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
السيد))يوسف نافع عنوانه ا())37 
زنقة الدووردون درج ألف الطابق)02 
الشقة)12)إقاحة إكسيالنص)20000 

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 09 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

نونار)2020)ممت رقم)753101.

261I

CONSEIL(&(ASSISTANCE(FINANCE

SMOKY BURGERS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

 CONSEIL & ASSISTANCE
FINANCE

 28RUE(DE(PROVINS 4éme
 ETAGE(N°11 CASABLANCA،

20310، Casablanca(Maroc
 SMOKY BURGERS

شركة ذات حسؤولية حمدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي شارع 
بوركون زنقة جعفر إبن حبيب إقاحة 
املشرق II  الطابق 1 رقم 3 - 20200 

الدارالبيضاء املغرب
مأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

490061

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)

القانون) إعداد  مم  (2021 يناير) (18

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.SMOKY BURGERS

األكالت) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السريعة.

شارع) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

بوركون زنقة جعفر إبن حبيب إقاحة)

املشرق)II))الطابق)1)رقم)3 - 20200 

الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

السيد إلياس إدالقا�سي):))1.000 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

إدالقا�سي) إلياس  السيد 

 1 الطابق) وليلي  زنقة  (16 عنوانه ا()

الحقل الطويل)20100)الدارالبيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

إدالقا�سي) إلياس  السيد 

 1 الطابق) وليلي  زنقة  (16 عنوانه ا()

الحقل الطويل)20100)الدارالبيضاء)

املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 16 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

فاراير)2021)ممت رقم)765742.

262I

STE CECONA SARL

AGMEX
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

STE CECONA SARL

 AV(DES(FAR 74 2ETAG(AV(DES

 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc

AGMEX شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي حي 

العتال ازغنغان الناظور حي العتال 

ازغنغان الناظور 62000 الناظور 

املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

22553

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 يونيو) (14

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.AGMEX

كهربائي) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

و) السيارات  االجهزة  حخحلف  على 

االغاثة السيارات.

حي) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

العتال ازغنغان الناظور حي العتال)

الناظور) (62000 الناظور) ازغنغان 

املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

 1.000 ( (: جواد) اغربي  السيد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

السيد اغربي جواد):)1000)بقيتة)

100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وصفات وحواطن الشركاء):

السيد اغربي جواد عنوانه ا()حي)

الناظور)) ازغنغان  (100 رقم) جعدار 

62000))الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

السيد اغربي جواد عنوانه ا()حي)

الناظور) ازغنغان  (100 رقم) جعدار 

62000)الناظور املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 29 بحاريخ) ( بالناضور) االبحدائية 

يوليوز)2021)ممت رقم)2995.

263I

KIDS BREAK

كيدس بريك
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل الحصفية

KIDS BREAK

 QUARTIER RUE FELLINE

 N°391 BENSLIMANE ، 13000،

BENSLIMANE MAROC

كيدس بريك شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي : حي 

الفلين رقم 391 بنسليتان - 13000 

بنسليتان املغرب.

قفل الحصفية

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

.502

الوحيد) الشريك  قرار  بتقح�سى 

مقرر حل) (2021 حاي) (16 في) املؤرخ 

حسؤولية) ذات  بريك شركة  كيدس 

حمدودة ذات الشريك الوحيد حبلغ)

وعنوان) درهم  (100.000 رأستالها)

رقم) الفلين  حي  اإلجحتاعي  حقرها 

بنسليتان) (13000 (- بنسليتان) (391

املغرب نتيجة لقرار الشريك الوحيد.
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و عين:

و) باملغراوي  ( ( هند) السيد ة()
 675 رقم) (1 الحسنية) ( عنوانه ا()

املغرب) املحتدية  (28830 املحتدية)

كتصفي) ة()للشركة.

و قد مم انعقاد الجتعية الخحاحية)

2021)وفي حي الفلين) 17)حاي) بحاريخ)
 13000 (- بنسليتان) (391 رقم)

بنسليتان املغرب.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 28 بحاريخ) ( سليتان) بان  االبحدائية 

يونيو)2021)ممت رقم)365.

264I

FORMATION HUB

FORMATION HUB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

FORMATION HUB

316 مجزئة لينا الطابق الحاني ب4 

ب5 سيدي حعروف ، 20280، الدار 

البيضاء املغرب

FORMATION HUB  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 316 

مجزئة لينا الطابق الثاني رقم ب4 

ب5 سيدي حعروف - 20280 الدار 

البيضاء املغرب

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

510047

في) حؤرخ  حوثق  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 أبريل) (27

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

. FORMATION HUB

حكحب) (• (: غرض الشركة بإيجاز)

الدراسات العاحة

•)هندسة الحدريب

أو) مطوير  أو  إنشاء) أو  مصتيم  (•

تسويق أو موفير أي وسيلة أو وسيلة)

بجتيع) (، تعلم) أو  متثيل  أو  لنشر 

أشكالها)،)لحقديم أي خدحات مدري ية)

أو هندسية أو حراجعة واستشارية ألي)

نوع حن أنواع الشركات أو املؤسسات)

أو املؤسسات الحكوحية أو الوزارات)

الخاصة والعاحة

والحنتية) والحيازة  اإلنشاء) (

واالسحغالل الحجاري بجتيع أشكاله)

وعتليات) وحنحجات  أساليب  حن 

وقانون فكري ودراية فنية وعالحات)

محعلق) ونتاذج  ومصاحيم  مجارية 

وحراجعة) والهندسة  بالحدريب 

الحسابات واملشورة

واإلدارة) واملشاركة  اإلنشاء) (•

الشركات) جتيع  في  أشكالها  بجتيع 

التي لها عالقة حباشرة أو غير حباشرة)

بالجسم املؤس�سي

•)أي حعاحالت مجارية أو حالية أو)

عقارية) أو  حالية  أوراق  أو  صناعية 

يتكن أن تسهم بصورة حباشرة أو غير)

حباشرة في الغرض الرئي�سي للشركة..

 316 (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

ب4  رقم  الثاني  الطابق  لينا  مجزئة 

الدار) (20280 (- سيدي حعروف) ب5)

البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

 250 ( (: بوطيب) فاطتة  السيدة 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

 250 ( (: الحون�سي) يونس  السيد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

السيدة أحيتة برزيق):))250)حصة)

بقيتة)100)درهم للحصة).

السيد نصر عكوري):))250)حصة)

بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

السيدة فاطتة بوطيب عنوانه ا()

دوار ضراوة الرافعية تساوت القلعة)

43452)قلعة السراغنة املغرب.

السيد يونس الحون�سي عنوانه ا()

اقاحة) السو�سي  الحسين  شارع 

سيدي) (14 شقة) (2 االدارسة عتارة)

حوحن))20402)الدار البيضاء)املغرب.

عنوانه ا() برزيق  أحيتة  السيدة 

افاحة سال مابريكت عتارة دال شقة)

3)مابريكت)11000)سال املغرب.

عنوانه ا() عكوري  نصر  السيد 

عرصة باطا رقم)5)شارع االحير حوالي)

عبد هللا)40000)حراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

السيدة فاطتة بوطيب عنوانه ا()

دوار ضراوة الرافعية تساوت القلعة)

43452)القلعة املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 07 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

يوليوز)2021)ممت رقم)-.

265I

دادي واصل

TIZIFRI DISTRIBUTION
إعالن ححعدد القرارات

دادي واصل

شارع السلطان حوالي يوسف 
رقم 10 - ص ب 328 ، 32000، 

الحسيتة املغرب

TIZIFRI DISTRIBUTION »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان حقرها االجحتاعي: زنقة ولي 

العهد رقم -132مرجيست - 32353 

الحسيتة املغرب.

»إعالن ححعدد القرارات«
رقم الحقييد في السجل الحجاري: 

.1213

بتقح�سى الجتع العا3 االسحثنائي)

مم امخاذ) (2021 يونيو) (28 املؤرخ في)

القرارات الحالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
يشتري) بان  الشركة  شركاء) وافق 

رقم) أحتد) ب.ت.و  حنين  السيد 

R54322 (90)حصة العائدة للسيد)

(،)R284384(حنين حتزة) ب.ت.و رقم

و قيتة كل حصة)100.00)درهم.

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

شهادة) على  اإلطالع  بعد  حايلي:)

ووفقا) االراثة،) حسحخرج  و  الوفاة 

الحكا3 بنود النظا3 االسا�سي املحعلق)

وافق شركاء) بنقاط جدول االعتال،)

الشكلية) االجراءات  على  الشركة 

لتزويع حصص املرحو3 السيد حنين)

و هي) (،) (R20617حمتد ب.ت.و رقم

و) الشركة  رأستال  حن  حصة  (300

بالشكل) الورثة  موزيعا على  مم  التي 

ازناك) للسيدة  حصة  (50 (- الحالي:)

 R136525 .( - رقم) يتينة) ب.ت.و 

حمتد) حنين  للسيد  حصة  (42.50

 KB47037 .( -( 42.50 رقم)  ب.ت.و 

خالد) ب.ت.و) حنين  للسيد  حصة 
حصة) (KB74791 .( -( 37.50 رقم)

رقم) رقية) ب.ت.و  حنين  للسيدة 

حصة) (R141170 .( -( 21.25

رقم) ساحية) ب.ت.و  حنين  للسيدة 

R270101 .(-(21.25)حصة للسيدة)

 R279697 .(حنين نوال) ب.ت.و رقم

حصة للسيدة حنين حريم) (- 21.25

 R285590 .( -( 21.25 رقم)  ب.ت.و 

حصة للسيدة حنين فائزة) ب.ت.و)
حصة) (KB106781 .( -( 21.25 رقم)

رقم) ندى) ب.ت.و  حنين  للسيدة 

KB173954 .(-(21.25)حصة للسيدة)

.(KB249905(حنين آية) ب.ت.و رقم

قرار رقم)3:)الذي ينص على حايلي:)
الشركة على ان يشتري) وافق شركاء)

السيدين حنين حمتد) ب.ت.و) كال 
خالد) حنين  و  ()KB47037 رقم)

 ب.ت.و رقم)KB74791 ،(50)حصة)

العائدة للسيدة ازناك يتينة) ب.ت.و)
للسيد) حصة  (R136525 ،( 25 رقم)

للسيد) حصة  (25 و) حمتد  حنين 

حنين خالد.)100)درهم لكل حصة.)

قرار رقم)4:)الذي ينص على حايلي:)

اسحقالة) على  الشركة  شركاء) وافق 

رقم) حتزة) ب.ت.و  حنين  السيد 

السيد حنين حسعود) و  ()R284384

حها3) حن  ()R99190 رقم)  ب.ت.و 

ادارة الشركة.
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قرار رقم)5:)الذي ينص على حايلي:)

موقيع) كذا  و  الشركة  ادارة  ينولى 

بالشركة) املحعلقة  الوثائق  جتيع 

كل حن السيد حنين أحتد) ب.ت.و)

R54322()و السيد حنين جتال) رقم)

و) ()R119393 رقم) الدين) ب.ت.و 

 .(R143140 (السيد حنين قايس

قرار رقم)6:)الذي ينص على حايلي:)

الشركة اضافة النشاط) قرر شركاء)

الحجاري الحالي):)بيع قنينات الغاز شبه)

بالجتلة.

قرار رقم)7:)الذي ينص على حايلي:)

مميين النظا3 االسا�سي للشركة).

ومبعا لذلك مم تعديل حقحضيات)

النظا3 األسا�سي الحالية:)

بند رقم)2):)الذي ينص على حايلي:)

النشاط

بند رقم)7:)الذي ينص على حايلي:)

الحصص

على) ينص  الذي  (:11 رقم) بند 

حايلي:)نقل االسهم

على) ينص  الذي  (:35 رقم) بند 

حايلي:)تستية املسيرين

على) ينص  الذي  (:36 رقم) بند 

حايلي:)الحوقيع

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 29 بحاريخ) ( بالحسيتة) االبحدائية 

يوليوز)2021)ممت رقم)472.

266I

fiduciaire(amaali(sarl((3.3.ائحتانية احعلي ش

MAZIAL SARL
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

 fiduciaire  3.3.ائحتانية احعلي ش

amaali(sarl

رقم 31  الطابق االول  شارع االحا3 

البخاري   ايراك بواركان اكادير ، 

80040، اكادير املغرب

MAZIAL SARL شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي الطابق 

السفلي مجزئة ف ج 420 حي 

الداخلة اكادير  - 80000  اكادير 

املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

48455

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (14

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.MAZIAL SARL

غرض الشركة بإيجاز):)بيع،)شراء،)

مصنيع و موزيع املثلجات الغدائية.

ملفيف و مجتيد جتيع املنحجات)

املجتدة..

الطابق) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

السفلي مجزئة ف ج)420)حي الداخلة)

اكادير))-)80000))اكادير املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

احتد) عادل  حربوح  السيد 
حي) جنيف  زنقة  (21 رقم) عنوانه ا()

االقاحة اكادير)80000)اكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

احتد) عادل  حربوح  السيد 
حي) جنيف  زنقة  (21 رقم) عنوانه ا()

االقاحة اكادير)80000)اكادير املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

غشت) (09 بحاريخ) ( باكادير) الحجارية 

2021)ممت رقم)105994.

267I

دادي واصل

ENTREPRISE OUCHEN ELEC
إعالن ححعدد القرارات

دادي واصل
شارع السلطان حوالي يوسف 

رقم 10 - ص ب 328 ، 32000، 
الحسيتة املغرب

 ENTREPRISE OUCHEN ELEC
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان حقرها االجحتاعي: واد 

الس ت - دائرة زرقت - الجتاعة 
الحضرية - مرجيست - 32353 

الحسيتة املغرب.
»إعالن ححعدد القرارات«

رقم الحقييد في السجل الحجاري: 
.361

بتقح�سى الجتع العا3 االسحثنائي)
2021)مم امخاذ) 13)يوليوز) املؤرخ في)

القرارات الحالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
و) الوفاة  شهادة  على  االطالع  بعد 
حسحخرج االراثة،)ووفقا الحكا3 بنود)
بنقاط) املحعلق  االسا�سي  النظا3 
جدول االعتال،)وافق شركاء)الشركة)
لحوزيع) الشكلية  االجراءات  على 
حصص املرحو3 السيد حنين حمتد)
 2600 R20617(،)و هي)  ب.ت.و رقم)
حصة حن راستال الشركة،)و التي مم)
 433.32 (: موزيعها على الشكل الحالي)
حصة للسيدة ازناك يتينة) ب.ت.و)
حصة) (R136525 .( -( 368.33 رقم)
رقم) حمتد) ب.ت.و  حنين  للسيد 
KB47037 .(-((368.33)حصة للسيد)
 KB74791 .(حنين خالد) ب.ت.و رقم
325.00 -)حصة للسيدة حنين رقية)
 R141170 .( -( 184.17  ب.ت.و رقم)
حصة للسيدة حنين ساحية) ب.ت.و)
حصة) (R270101 .( -( 184.17 رقم)
رقم) نوال) ب.ت.و  حنين  للسيدة 
R279697 .(-184.17)حصة للسيدة)
 R285590 .(حنين حريم) ب.ت.و رقم
184.17 -)حصة للسيدة حنين فائزة)
 KB106781 .(-(184.17(ب.ت.و رقم 
ندى) ب.ت.و) حنين  للسيدة  حصة 
حصة) (KB173954 .( -( 184.17 رقم)
رقم) آية) ب.ت.و  حنين  للسيدة 

.(KB249905

قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)
الشركة على ان يشتري) وافق شركاء)

السيدين حنين حمتد) ب.ت.و) كال 
خالد) حنين  و  ()KB47037 رقم)

 KB74791 ( 433.32 رقم)  ب.ت.و 

ازناك) السيدة  الى  العائدة  حصة 

  R136525 ، رقم) يتينة) ب.ت.و 

حصة للسيد حنين حمتد) (216.66

و)216.66)حصة للسيد حنين خالد.)

100.00)درهم لكل حصة.

قرار رقم)3:)الذي ينص على حايلي:)

موقيع) كذا  و  الشركة  ادارة  يحولى 

كل) بالشركة  املحعلقة  وثائق  جتيع 

حمتد) ب.ت.و) حنين  السيد  حن 
و السيد حنين احتد) ()R47958 رقم)

السيد) و  ()R54322 رقم)  ب.ت.و 

.(R65417(حنين أحتد) ب.ت.و رقم

قرار رقم)4:)الذي ينص على حايلي:)

مميين النظا3 االسا�سي للشركة

ومبعا لذلك مم تعديل حقحضيات)

النظا3 األسا�سي الحالية:)

بند رقم)7:)الذي ينص على حايلي:)

الحصص

على) ينص  الذي  (:11 رقم) بند 

حايلي:)نقل االسهم

على) ينص  الذي  (:35 رقم) بند 

حايلي:)تستية املسيرين

على) ينص  الذي  (:36 رقم) بند 

حايلي:)الحوقيع

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 29 بحاريخ) ( بالحسيتة) االبحدائية 

يوليوز)2021)ممت رقم)473.

268I

ائحتانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

LBIYAD TRAVAUX
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

ائحتانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 

صندوق الاريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
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LBIYAD TRAVAUX شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجحتاعي حي ا3 

الحون�سي رقم 08 - 73000 الداخلة 
املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 
19093

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 غشت) (03
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.LBIYAD TRAVAUX
جتيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اشغال البناء)واشغال حخحلفة.
ا3) حي  (: االجحتاعي) املقر  عنوان 
الداخلة) (73000  -  08 الحون�سي رقم)

املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
 1.000 ( (: احنان) احنان  السيد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه ا() احنان  احنان  السيد 
 1/155 رقم) الثاني  الحسن  شارع 

73000)الداخلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه ا() احنان  احنان  السيد 
 1/155 رقم) الثاني  الحسن  شارع 

73000)الداخلة املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 09 بحاريخ) ( االبحدائية بوادي الدهب)

غشت)2021)ممت رقم)1376.
269I

دادي واصل

CHAFARINAS TOURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

موسيع نشاط الشركة)

دادي واصل
شارع السلطان حوالي يوسف 

رقم 10 - ص ب 328 ، 32000، 
الحسيتة املغرب

CHAFARINAS TOURS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها االجحتاعي 109 شارع 
حمتد الخاحس - 32000 الحسيتة 

املغرب.
موسيع نشاط الشركة

رقم الحقييد في السجل الحجاري 
.193

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)
متت) (2021 يوليوز) (08 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  الحالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
حطعم.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم  (
 11 بحاريخ) ( بالحسيتة) االبحدائية 

غشت)2021)ممت رقم)623.

270I

AL ISTICHARYA CONSULTING

 OULED AISSA IMPORT
EXPORT

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل الحصفية

AL ISTICHARYA CONSULTING
 BLOC 7 LOTIS 3 MARS(BENI 21
 MELLAL ، 23500، BENI(MELLAL

MAROC
 OULED AISSA IMPORT EXPORT
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجحتاعي : دوار ايت 
فالحة بني حالل دوار ايت فالحة بني 

حالل 23500 بني حالل املغرب.
قفل الحصفية

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 
.5539

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)

2021)مقرر حل) 26)فاراير) املؤرخ في)

 OULED AISSA IMPORT EXPORT

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات)

رأستالها) حبلغ  الوحيد  الشريك 

حقرها) وعنوان  درهم  (100.000

اإلجحتاعي دوار ايت فالحة بني حالل)

 23500 حالل) بني  فالحة  ايت  دوار 

بني حالل املغرب نتيجة لخصاص في)

املوارد.

و عين:

السيد ة()عبد الرحتان))الحطاب))

و عنوانه ا()دوار ايت فالحة بني حالل)

23500)بني حالل املغرب كتصفي) ة()

للشركة.

و قد مم انعقاد الجتعية الخحاحية)

بحاريخ)26)فاراير)2021)وفي دوار ايت)

بني حالل) ( (23500 (- فالحة بني حالل)

املغرب.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

االبحدائية ببني حالل))بحاريخ)08)يونيو)

2021)ممت رقم)655.

271I

nador(conseil(sarl(au

 TWO CONTINENTS

COMMERCIAL
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
موسيع نشاط الشركة)

nador(conseil(sarl(au

 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc

 TWO CONTINENTS

COMMERCIAL  شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها االجحتاعي شارع األحير 

سيدي حمتد رقم 86 - 62000 

الناظور املغرب.

موسيع نشاط الشركة
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.21727

الوحيد) الشريك  قرار  بتقح�سى 

متت) (2021 يوليوز) (29 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  الحالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

والدولي) الوطني  الاري  -النقل 

للبضائع لفائدة الغير)

-نقل األححعة غير املصحوبة.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم  (

االبحدائية بالناضور))بحاريخ)16)غشت)

2021)ممت رقم)3708.

272I

حجي و شركائه

نوماك أطلنتيك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

حجي و شركائه

شارع حوالي يوسف ، 20070، 

الدارالبيضاء املغرب28

نوحاك أطلنتيك شركة ذات 

املسؤولية املحدودة في طور 

الحصفية(

10000املغرب   وعنوان حقرها 

االجحتاعي 65 شارع املهدي بن بركة 

السوي�سي الرباط

حل شركة
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

118059

بتقح�سى الجتع العا3 االسحثنائي)

مقرر) (2021 يوليوز) (05 في) املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

رأستالها) حبلغ  أطلنتيك  نوحاك 

حقرها) وعنوان  درهم  (1.000.000

65)شارع املهدي بن بركة) االجحتاعي)

ل) نتيجة  املغرب  الرباط  السوي�سي 

الشركة) لنشاط  الكلي  الحوقف  (:

 - 10000

باملقر) الحصفية  حقر  حدد  و  (.

االجحتاعي للشركة-)

و) (24040 املغرب) الجديدة 

و) زيد  بو  املصطفى  السيد ة() عين 

عنوانه ا()الرقم)207)مجزئة الجوهرة)

-.)كتصفي) ة()للشركة
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و عزل كل حن السيد خوليو موري)

حن) صيد  كتال  السيد  و  جوميريز 

حهاحهم كتسيري الشركة.-

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

غشت) (02 بحاريخ) بالرباط  الحجارية 

2021)ممت رقم)116559.

273I

garrigues(maroc,(sarlau

Tinsa Maroc
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مفويت حصص

garrigues(maroc, sarlau

 n° 3, Bd. Al(Massira(Al(Khadra,

 Maârif ، 20100، casablanca

maroc

Tinsa(Maroc شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 7 مقاطع 

حي كلو دو بروفنس و حي فرانكلين 

كوميي - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب.

مفويت حصص
رقم الحقييد في السجل الحجاري -.

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)

متت) (2021 حاي) (24 في) املؤرخ 

املصادقة على):

 Tinsa السيد) ة() مفويت 

 Internacional( ( de( Inversiones,

حن) اجحتاعية  حصة  (S.L.U. 899

السيد) ة() ( 899)حصة لفائدة) أصل)

 21 بحاريخ) (Carlos( Sánchez( Sierra

أبريل)2021.

 Tinsa السيد) ة() مفويت 

 Internacional( de( Inversiones,

حن) اجحتاعية  حصة  (S.L.U. 300

السيد) ة() ( 300)حصة لفائدة) أصل)

بحاريخ) (Fatima-Zohra( Marrakchi

21)أبريل)2021.

 Tinsa(Digital,()مفويت السيد) ة

 1 S.L. 1)حصة اجحتاعية حن أصل)

 Carlos السيد) ة() ( لفائدة) حصة 

أبريل) (21 بحاريخ) (Sánchez( Sierra

.2021

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 12 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

غشت)2021)ممت رقم)789755.

274I

احغار عبد الغافور

PARIS BURGER
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مفويت حصص

احغار عبد الغافور

شارع الجيش امللكي اقاحة النور رقم 

1 الطابق االول مطوان ، 93000، 

مطوان املغرب

PARIS BURGER  شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي شارع 

حسن 2 رقم 44 مطوان - 93000 

مطوان املغرب.

مفويت حصص
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.21833

الوحيد) الشريك  قرار  بتقح�سى 

متت) (2021 يوليوز) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):

حنوار) عادل  السيد) ة() مفويت 

أصل) حن  اجحتاعية  حصة  (250

100)حصة لفائدة))السيد) ة()حمتد)

البوزيدي بحاريخ)15)يوليوز)2021.

عبدالحكيم) السيد) ة() مفويت 

حن) اجحتاعية  حصة  (250 حنوار)

السيد) ة() ( 100)حصة لفائدة) أصل)

يوليوز) (15 بحاريخ) البوزيدي  حمتد 

.2021

لوديني) يونس  السيد) ة() مفويت 

أصل) حن  اجحتاعية  حصة  (250

100)حصة لفائدة))السيد) ة()حمتد)

البوزيدي بحاريخ)15)يوليوز)2021.

خالد) شبور  السيد) ة() مفويت 

أصل) حن  اجحتاعية  حصة  (250

100)حصة لفائدة))السيد) ة()حمتد)

البوزيدي بحاريخ)15)يوليوز)2021.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم  (

06)غشت) )بحاريخ) االبحدائية بحطوان)

2021)ممت رقم)3183.

275I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

LA VAISSELLE PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA

CONSEILS

399 الطابق 2 حكحب 5 مجزئة جنة 

الزيحون 1 بنسودة فاس ، 30000، 

فاس املغرب

LA VAISSELLE PRO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي تعاونية 

االزدهار راس املا عين الشقف حوالي 

يعقوب فاس - 30000 فاس املغرب

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

68917

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 يونيو) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

 LA (: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.VAISSELLE PRO

مصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

حنحجات الحنظيف.

تعاونية) (: املقر االجحتاعي) عنوان 

االزدهار راس املا عين الشقف حوالي)

يعقوب فاس)-)30000)فاس املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

 500 ( (: الرحو�سي) جواد  السيد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: الفزازي) اساحة  السيد 
حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (- (
وصفات وحواطن الشركاء):

الفزازي عنوانه ا() السيد اساحة 
الطابق االول مجزئة ندى واد) (7 رقم)

فاس فاس)30000)فاس املغرب.
الرحو�سي عنوانه ا() السيد جواد 
الناظور) الفوقاني  بوطيب  اوالد  حي 

62000)الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
الفزازي عنوانه ا() السيد اساحة 
الطابق االول مجزئة ندى واد) (7 رقم)

فاس فاس)30000)فاس املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
يوليوز) (16 بحاريخ) ( بفاس) الحجارية 

2021)ممت رقم)3510.
276I

ائحتانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

MERMILA CONSULTING
شركة ذات حسؤولية حمدودة

 ذات الشريك الوحيد
مأسيس شركة

ائحتانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 
صندوق الاريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
MERMILA CONSULTING شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي شارع 
احتد بن شقرون عتارة شيتاء 
شقة رقم 03 - 73000 الداخلة 

املغرب
مأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 
19095

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (08
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.MERMILA CONSULTING
حركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للحجتيل).
شارع) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 
احتد بن شقرون عتارة شيتاء)شقة)

رقم)03 - 73000)الداخلة املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
 1.000 ( (: ( جتيلة) حريم  السيدة 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األستاء) (- (

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه ا() ( جتيلة) حريم  السيدة 
حي متديد) (55 عتارة ابن سينا رقم)

الداخلة)80000)اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه ا() ( جتيلة) حريم  السيدة 
حي متديد) (55 عتارة ابن سينا رقم)

الداخلة)80000)اكادير املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 09 بحاريخ) ( االبحدائية بوادي الدهب)

غشت)2021)ممت رقم)1377.

277I

حوثق

LOUJAIN DEVLOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

حوثق
بوسكورة ، 24200، بوسكورة 

املغرب
 LOUJAIN DEVLOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 12 زنقة 
صاري بوجتعة الطابق االول الشقة 
رقم 6 الدار البيضاء . - 20110 الدار 

البيضاء املغرب

مأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 
512987

في) حؤرخ  حوثق  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 يونيو) (10
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.LOUJAIN DEVLOPPEMENT
ااالنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
زنقة) (12 (: عنوان املقر االجحتاعي)
صاري بوجتعة الطابق االول الشقة)
رقم)6)الدار البيضاء).)-)20110)الدار)

البيضاء)املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
 600 ( (: بن عزيزة) اأحتد  السيد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).
 300 ( (: عزيزة) بن  السيد سعيد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).
السيدة الزهرة زريبي):))100)حصة)

بقيتة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):
السيد اأحتد بن عزيزة عنوانه ا()
 52 ( رقم) مجزئة  (1 الخزا3) مجزئة 
البيضاء) الدار  (20110 البيضاء)

املغرب.
عنوانه ا() زريبي  الزهرة  السيدة 
 52 ( رقم) مجزئة  (1 الخزا3) مجزئة 
البيضاء) الدار  (20110 البيضاء)

املغرب.
السيد سعيد بن عزيزة عنوانه ا()
 42 ( رقم) مجزئة  (1 الخزا3) مجزئة 
البيضاء) الدار  (20110 البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

السيد اأحتد بن عزيزة عنوانه ا()

 52 ( رقم) مجزئة  (1 الخزا3) مجزئة 

البيضاء) الدار  (20110 البيضاء)

املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 12 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

غشت)2021)ممت رقم)789635.

278I

ائحتانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

 PORTAL SPORT

MARKETING
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

ائحتانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 

صندوق الاريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

 PORTAL SPORT MARKETING

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي حي حوالي 

الرشيد رقم 647 - 73000 الداخلة 

املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

19067

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (26

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.PORTAL SPORT MARKETING

االلعاب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املائية.

عنوان املقر االجحتاعي):)حي حوالي)

الداخلة) (73000  -  647 الرشيد رقم)

املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأستال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالحالي:

 WESTHOLM STEN السيد)

ERIK STAFFA? :  100)حصة بقيتة)

100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

 WESTHOLM STEN السيد)

(- (- (- عنوانه ا() (ERIK STAFFAN

السويد.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

 WESTHOLM STEN السيد)

(- (- (- عنوانه ا() (ERIK STAFFAN

السويد

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 05 بحاريخ) ( االبحدائية بوادي الدهب)

غشت)2021)ممت رقم)1365.

279I

STE CECONA SARL

 STE ENTREPRISE EL
HAMDAOUI AYAD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE CECONA SARL

شارع جيش امللكي رقم 74 الناظور ، 

62000، الناظور املغرب

 STE ENTREPRISE EL

HAMDAOUI AYAD SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة في طور 

الحصفية(

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 74 شارع 

الجيش امللكي- الناظور 74 شارع 

الجيش امللكي- الناظور 62000 

الناظور املغرب.

حل شركة
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.13043
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بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)

مقرر حل) (2021 حاي) (28 في) املؤرخ 

 STE(شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ENTREPRISE EL HAMDAOUI

رأستالها) حبلغ  ( (AYAD SARL

حقرها) وعنوان  درهم  (100.000

امللكي-) الجيش  شارع  (74 اإلجحتاعي)

امللكي-) الجيش  شارع  (74 الناظور)

املغرب) الناظور  (62000 الناظور)

نتيجة ل):)عد3 الرواج الحجاري.

و حدد حقر الحصفية ب)74)شارع)

شارع) (74 الناظور) امللكي-) الجيش 

 62000 الناظور) امللكي-) الجيش 

الناظور املغرب.)

و عين:

و) الحتداوي  ( عياد) السيد ة()

احزيان) حمند  والد  دوار  عنوانه ا()

 62000 الناظور) بركان-) حا�سي 

الناظور املغرب كتصفي) ة()للشركة.

و) الحتداوي  ( ( حمتد) السيد ة()

احزيان) حمند  والد  دوار  عنوانه ا()

 62000 الناظور) بركان-) حا�سي 

الناظور املغرب كتصفي) ة()للشركة.

و) الحتداوي  ( عاشور) السيد ة()

احزيان) حمند  والد  دوار  عنوانه ا()

 62000 الناظور) بركان-) حا�سي 

الناظور املغرب كتصفي) ة()للشركة.

و) الحتداوي  ( وليد) السيد ة()

احزيان) حمند  والد  دوار  عنوانه ا()

 62000 الناظور) بركان-) حا�سي 

الناظور املغرب كتصفي) ة()للشركة.

وعند اإلقحضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقود مبليغ  حمل  و   املخابرة 

)و الوثائق املحعلقة بالحصفية):)-

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

االبحدائية بالناضور))بحاريخ)11)غشت)

2021)ممت رقم)3669.

280I

ائحتانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

 BOUNKICHA

ALIMENTATION

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

مأسيس شركة

ائحتانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 

صندوق الاريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

 BOUNKICHA ALIMENTATION

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي شارع 

االدارسة رقم 35 - 73000 الداخلة 

املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

19071

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)

مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (16

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.BOUNKICHA ALIMENTATION

:)بيع املواد) غرض الشركة بإيجاز)

الغدائية.

شارع) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

الداخلة) (73000  -  35 االدارسة رقم)

املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

 1.000 ( (: حو�سي) حمتد  السيد 
حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (- (
وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه ا() حو�سي  حمتد  السيد 
الداخلة) (73000 املركز) العركوب 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه ا() حو�سي  حمتد  السيد 
الداخلة) (73000 املركز) العركوب 

املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 05 بحاريخ) ( االبحدائية بوادي الدهب)

غشت)2021)ممت رقم)1366.
281I

CABINET EL HAOUZI

BECOST SARL
إعالن ححعدد القرارات

CABINET EL HAOUZI
 Boite(postale 89 sidi(bouzid
 el(jadida، 24000، EL(JADIDA

MAROC
BECOST SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان حقرها االجحتاعي: عتارة 

صوفالل 2 السعادة1  - - الجدييدة 
املغرب.

»إعالن ححعدد القرارات«
رقم الحقييد في السجل الحجاري: 

.15403
بتقح�سى الجتع العا3 االسحثنائي)
2021)مم امخاذ) 04)غشت) املؤرخ في)

القرارات الحالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
اإلسحثنائي) العا3  الجتع  بتقح�سى 
متت) (2021 غشت) (04 في) املؤرخ 
املصادقة على))مفويت السيد()عادل)
اجحتاعية) حصة  (400 القصيري)
حصة لفائدة السيد) (400 حن أصل)
غشت) (04 بحاريخ) بقاشة  رضوان 
حتيد) السيد() مفويت  (.2021
اجحتاعية) حصة  (300 القصيري)
حصة لفائدة السيد) (300 حن أصل)
غشت) (04 بحاريخ) بقاشة  رضوان 

.2021

قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)

اإلسحثنائي) العا3  الجتع  بتقح�سى 

2021)مم تعيين) 04)غشت) املؤرخ في)

بقاشة)) السيد  للشركة  جديد  حسير 
لقبول) مبعا  وحيد  كتسير  رضوان 

اسحقالة املسير

قرار رقم)3:)الذي ينص على حايلي:)

ممين النظا3 االسا�سي

ومبعا لذلك مم تعديل حقحضيات)

النظا3 األسا�سي الحالية:)

على) ينص  الذي  (:6 رقم) بند 

حايلي:)الشريك الوحيد يساهم بتبلغ)

100000)درهم

على) ينص  الذي  (:7 رقم) بند 

الشركة) حال  رأس  حدد  حايلي:)

قسم إلى1000  ( بتبلغ100000درهم)

حصة اجحتاعية بقيتة استية قدرها)

100)درهم لكل واحدة سددت قيتتها)

كاحلة ووزعت كتا يلي السيد رضوان)

بقاشة)1000)حصة اجحتاعية

على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 
رضوان) ( تعيين السيد بقاشة) حايلي:)

كتسير وحيد للشركة)))

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 13 بحاريخ) ( بالجديدة) االبحدائية 

غشت)2021)ممت رقم)26837.

282I

STE CECONA SARL

 STE ENTREPRISE EL

HAMDAOUI AYAD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل الحصفية

STE CECONA SARL

شارع جيش امللكي رقم 74 الناظور ، 

62000، الناظور املغرب

 STE ENTREPRISE EL

HAMDAOUI AYAD SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي : 74 شارع 

الجيش امللكي- الناظور 74 شارع 

الجيش امللكي- الناظور 62000 

الناظور املغرب.
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قفل الحصفية

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

.13043

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)

 STE(املؤرخ في)28)حاي)2021)مقرر حل

 ENTREPRISE EL HAMDAOUI

AYAD SARL)شركة ذات املسؤولية)

 100.000 رأستالها) حبلغ  املحدودة 

 74 اإلجحتاعي) درهم وعنوان حقرها 

 74 الناظور) امللكي-) الجيش  شارع 

شارع الجيش امللكي-)الناظور)62000 

الناظور املغرب نتيجة لعد3 الرواج)

الحجاري.

و عين:

و) الحتداوي  ( عياد) السيد ة()

امللكي) الجيش  شارع  (.74 عنوانه ا()

املغرب) الناظور  (62000 الناظور) (-

كتصفي) ة()للشركة.

و) الحتداوي  ( حمتد) السيد ة()

امللكي) الجيش  شارع  (.74 عنوانه ا()

املغرب) الناظور  (62000 الناظور) (-

كتصفي) ة()للشركة.

و) ( الحتداوي) ( عاشور) السيد ة()

امللكي) الجيش  شارع  (.74 عنوانه ا()

املغرب) الناظور  (62000 الناظور) (-

كتصفي) ة()للشركة.

و) الحتداوي  ( وليد) السيد ة()

امللكي-) الجيش  شارع  (.74 عنوانه ا()

املغرب) الناظور  (62000 الناظور)

كتصفي) ة()للشركة.

و قد مم انعقاد الجتعية الخحاحية)

شارع) (74 وفي) (2021 حاي) (28 بحاريخ)

شارع) (74 الناظور) امللكي-) الجيش 

 62000 الناظور) امللكي-) الجيش 

الناظور املغرب.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

االبحدائية بالناضور))بحاريخ)11)غشت)

2021)ممت رقم)3670.

283I

STE AK MISSION SARL AU

ZAHRAE EL JANOUB– SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ممويل املقر االجحتاعي للشركة

STE AK MISSION SARL AU

6 شارع عالل ابن عبد هللا رقم 13 

فاس ، 30000، فاس املغرب

  ZAHRAE(EL(JANOUB– SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي رقم 143 

شارع طنطا  مجزئة هجر حنفلولري 2 

طريق صفرو  فاس. - 30000 فاس 

املغرب.

ممويل  املقر االجحتاعي للشركة
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.29487

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)

املؤرخ في)19)أبريل)2010)مم))ممويل))

حن) للشركة  الحالي  االجحتاعي  املقر 

مجزئة هجر) ( 143)شارع طنطا) »رقم)

فاس.) ( صفرو) طريق  (2 حنفلولري)

»رقم) إلى) املغرب«) فاس  (30000  -

طريق) الجهاد  زنقة  الرياض  حي  (25

فاس)) (30000 (- بفاس) الستن  عين 

الغرب«.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

أبريل) (25 بحاريخ) ( بفاس) الحجارية 

2010)ممت رقم)1176/10.

284I

ALLEGEANCE CONSULTING

MC TRUCKS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

ALLEGEANCE CONSULTING

ساحة الرودني مقاطع شارع طانطان 

و شارع لبنان اقاحة لينى رقم 51&50 

، 90000، طنجة املغرب

MC TRUCKS SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 48 شارع 

الحرية الطابق االول رقم 45 طنجة 

- 90000 طنجة املغرب

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

119243

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (26

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

 MC (: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

. TRUCKS SARL

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدولي للبضائع..

48)شارع) عنوان املقر االجحتاعي):)

الحرية الطابق االول رقم)45)طنجة)-)

90000)طنجة املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

 50 ( (: حروان) الشرقاوي  السيد 

حصة بقيتة)1.000)درهم للحصة).

 50 ( (: ( حنال) الشرقاوي  السيدة 

حصة بقيتة)1.000)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

حروان) الشرقاوي  السيد 
عنوانه ا()زنقة االحا3 ابن حنبل رقم)

37)طنجة))90000)طنجة املغرب.

حنال)) الشرقاوي  السيدة 
عنوانه ا()زنقة االحا3 ابن حنبل رقم)

37)طنجة))90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

حروان) الشرقاوي  السيد 
عنوانه ا()زنقة االحا3 ابن حنبل رقم)

37)طنجة))90000)طنجة املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

غشت) (13 بحاريخ) ( بطنجة) الحجارية 

2021)ممت رقم)245236.

285I

ائحتانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

BONITO ML
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

مأسيس شركة

ائحتانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 

صندوق الاريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

BONITO ML شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي حي املطار 

زنقة رقم 09 - 73000 الداخلة 

املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

19073

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)

مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (14

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.BONITO ML

غرض الشركة بإيجاز):))اسحغالل)

وتسيير حقهى و حطعم.

عنوان املقر االجحتاعي):)حي املطار)

الداخلة) (73000  -  09 رقم) زنقة 

املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

السيد حمتد لغضف حاء)العنين)

درهم) (100 بقيتة) حصة  (1.000   :

للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

السيد حمتد لغضف حاء)العنين)

وادي) زنقة  املطار  حي  عنوانه ا()

الذهب رقم)1/204 73000)الداخلة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

السيد حمتد لغضف حاء)العنين)

وادي) زنقة  املطار  حي  عنوانه ا()

الذهب رقم)1/204 73000)الداخلة)

املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 06 بحاريخ) ( االبحدائية بوادي الدهب)

غشت)2021)ممت رقم)1368.

286I

ائحتانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

GHADFA PRODUCTION
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

مأسيس شركة

ائحتانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 

صندوق الاريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

GHADFA PRODUCTION شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي حي 

املسجد زنقة رقم 2657 - 73000 

الداخلة املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

19115

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)

مم إعداد القانون) (2021 غشت) (02

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.GHADFA PRODUCTION
منظيم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحفالت و املهرجانات.
حي) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 
 73000  -  2657 رقم) زنقة  املسجد 

الداخلة املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
 1.000 ( (: باعتر) ( جتال) السيد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه ا() باعتر  جتال  السيد 
 73000  1716/1 رقم) لبيشات  حي 

الداخلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه ا() باعتر  جتال  السيد 
 73000  1716/1 رقم) لبيشات  حي 

الداخلة املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 12 بحاريخ) ( االبحدائية بوادي الدهب)

غشت)2021)ممت رقم)1390.

287I

STE ARSALAN CHAOUIA

L›ACIER DU MAZAGAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ممويل املقر االجحتاعي للشركة

STE ARSALAN CHAOUIA
شارع الجيش امللكي حي املعطي رقم 
 SETTAT ،26000 ، 843 163 ص.ب

MAROC
L›ACIER DU MAZAGAN شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجحتاعي 57 مجزئة 

حجتع الخير - 26000 سطات  
املغرب.

ممويل  املقر االجحتاعي للشركة
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.3323

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)

املؤرخ في)06)يوليوز)2021)مم))ممويل))

حن) للشركة  الحالي  االجحتاعي  املقر 

 26000 (- الخير) حجتع  مجزئة  (57«

»مجزئة حجتع) إلى) املغرب«) ( سطات)

 968 الشطر الحاني رقم) (1812 الخير)

- 26000)سطات))املغرب«.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

االبحدائية بسطات))بحاريخ)09)غشت)

2021)ممت رقم)1210/21.

288I

cabinet(jdaini

ORIENTSHIP
إعالن ححعدد القرارات

cabinet(jdaini

 32BD(BIR(ANZARANE 1 ETAGE

 HAY(EL(HASSANI(BERKANE ،

63300، berkane(maroc

ORIENTSHIP »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان حقرها االجحتاعي: 76 زنقة 

بني زناسن حي االندلس بركان - 

63300 بركان املغرب.

»إعالن ححعدد القرارات«

رقم الحقييد في السجل الحجاري: 

.7029

بتقح�سى الجتع العا3 االسحثنائي)

مم امخاذ) (2021 يونيو) (22 املؤرخ في)

القرارات الحالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)

*فوت السيد)))بلقاسم درفوف))500  

لفائدة) بالشركة  يتلكها  التي  حصة 

السيد ودغيري رشيد))

قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)

زنقة) (76 حن) الشركة  حقر  *ممويل 

بني زنقة حي األندلس بركان إلى امللك)

الرسم) ( ذي) (} عي�سى) }بالد  املسمى)

الشنن) دوار  (0/7031 عدد) العقاري 

جتاعة لعثاحنة اقليم))بركان

قرار رقم)3:)الذي ينص على حايلي:)

و) ( بلقاسم درفوف) السادة:) *تعيين 

ودغيري رشيد))كتسيرين للشركة حع)

إحضاء)احدهم يكفي

ومبعا لذلك مم تعديل حقحضيات)

النظا3 األسا�سي الحالية:)

الذي ينص على) و7:) (6 ( بند رقم)

حايلي:)*فوت السيد)))بلقاسم درفوف))

بالشركة) يتلكها  التي  حصة  ( (500

لفائدة السيد ودغيري رشيد))

بند رقم)5:)الذي ينص على حايلي:)

زنقة) (76 حن) الشركة  حقر  *ممويل 

بني زنقة حي األندلس بركان إلى امللك)

الرسم) ( ذي) (} عي�سى) }بالد  املسمى)

الشنن) دوار  (0/7031 عدد) العقاري 

جتاعة لعثاحنة اقليم))بركان

على) ينص  الذي  (:16 رقم) بند 

بلقاسم) السادة:) *تعيين  حايلي:)

كتسيرين) ( و ودغيري رشيد) ( درفوف)

للشركة حع إحضاء)احدهم يكفي

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

يوليوز) (27 بحاريخ) ( االبحدائية باركان)

2021)ممت رقم)437/2021.

289I

MONTREL SAHARA

MONTREL SAHARA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

MONTREL SAHARA

موين سنتر، الارج الغربي، الطابق 

رقم 8، زاوية شارع الزرقطوني و 

املسيرة، املعاريف الدار البيضاء ، 

20100، الدار البيضاء املغرب

MONTREL SAHARA شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي موين 

سنتر، الارج الغربي، الطابق رقم 8، 

زاوية شارع الزرقطوني و املسيرة، 

املعاريف الدار البيضاء املغرب - 

20100 الدار البيضاء املغرب
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مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

506543

في) حؤرخ  حوثق  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2020 نونار) (23

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.MONTREL SAHARA

أعتال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التركيبات الكهربائية.

موين) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

(،8 الطابق رقم) الارج الغربي،) سنتر،)
املسيرة،) و  الزرقطوني  شارع  زاوية 

(- املغرب) البيضاء) الدار  املعاريف 

20100)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

 MONTREL S.A :  1.000(الشركة

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

 MONTREL الشركة)

 DOS عنوانه ا() (S.A

 H E R M A N A S , A U T O V I L L A

 SEVILLA-CADIZ KM SEVILLA

 ESPAGNE 41089 SEVILLA

.ESPAGNE

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

 FRANCISCO VIU السيد)

عنوانه ا() (SANCHEZ DE BORJA

 DOS HERMANAS,AUTOVILLA

 SEVILLA-CADIZ KM SEVILLA

 ESPAGNE 41089 SEVILLA

.Espagne

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 11 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

يونيو)2021)ممت رقم)782255.

290I

ste(cofiguer(sarl

STE ENTREPRISE MILOUDA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ste(cofiguer(sarl

 av(guennad(tayeb 1 etage(n3

guercif ، 35100، guercif(maroc

 STE ENTREPRISE MILOUDA

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد في طور الحصفية(

وعنوان حقرها اإلجحتاعي مجزئة 

الرشدية زنقة 2 رقم 23  - 35100 

جرسيف املغرب.

حل شركة
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.615

الوحيد) الشريك  قرار  بتقح�سى 

مقرر حل) (2021 يونيو) (28 املؤرخ في)

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات)

 STE ENTREPRISE الشريك الوحيد)

 10.000 MILOUDA))حبلغ رأستالها)

اإلجحتاعي) حقرها  وعنوان  درهم 
 -   23 رقم) (2 زنقة) الرشدية  مجزئة 

(: جرسيف املغرب نتيجة ل) (35100

لم ممقق االهداف التي اسست حن)

اجلها.

مجزئة) ب  الحصفية  حقر  حدد  و 
 35100  -  23 رقم) (2 زنقة) الرشدية 

جرسيف املغرب.)

و عين:

و) جتيل  ( حيلودة) السيد ة()

 12 الرشدية) مجزئة  عنوانه ا()

كتصفي) املغرب  جرسيف  (35100

 ة()للشركة.

وعند اإلقحضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقود مبليغ  حمل  و   املخابرة 

)و الوثائق املحعلقة بالحصفية):)-

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 16 بحاريخ) ( بجرسيف) االبحدائية 
غشت)2021)ممت رقم)1142/2021.

291I

CABINET GENIE DEVELOPPEMENT

كابني جيني دفلوبمو
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل الحصفية

 CABINET GENIE
DEVELOPPEMENT

 NR1 IMM(D/8 RESIDENCE
 ASSALAM OULED ZIANE

 CASA ، 20000، CASABLANCA
MAROC

كابني جيني دفلوبتو شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجحتاعي : رقم 
1 عتارة د/8 اقاحة السال3 والد 

ازيان الدار البيضاء - 20000 الدار 
البيضاء املغرب.
قفل الحصفية

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 
.26454

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)
مقرر حل) (2021 يونيو) (19 املؤرخ في)
ذات) شركة  دفلوبتو  جيني  كابني 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 
الوحيد حبلغ رأستالها)10.000)درهم)
 1 رقم) اإلجحتاعي  حقرها  وعنوان 
اقاحة السال3 والد ازيان) عتارة د/8)
الدار البيضاء)-)20000)الدار البيضاء)
املغرب نتيجة ل))انتهاء)الغرض الذي)

مأسست الشركة حن أجله.
-))ضياع رأس املال كله أو حعظته)
بالشكل الذي المحتكن حعه الشركة)

في االسحترار..
و عين:

 HOUDA  WAHBI السيد ة()
 RUE NEUF  2 عنوانه ا() و 
 CHATEAU ETG 2 APT 11 20000
كتصفي) (CASABLANCA MAROC

 ة()للشركة.

و قد مم انعقاد الجتعية الخحاحية)
 1 رقم) وفي  (2021 يونيو) (19 بحاريخ)
اقاحة السال3 والد ازيان) عتارة د/8)
الدار البيضاء)رقم)1)عتارة د/8)اقاحة)
البيضاء) الدار  ازيان  والد  السال3 

20000)الدار البيضاء)املغرب.
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 15 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

يوليوز)2021)ممت رقم)787175.

292I

AGADIR FISC

 LABORATOIRE
 D›ANALYSES MEDICALES

OULED TEIMA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

AGADIR FISC
 BLOC(C(N°215 CITE(ASSAKA
 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC
 LABORATOIRE D›ANALYSES
 MEDICALES OULED TEIMA

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي مجزئة 
حباركة رقم 598 حمتد الخاحس 
اوالد مايتة  - 83004 اكادير املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 
7919

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 يونيو) (23
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)
 LABORATOIRE D’ANALYSES

.MEDICALES OULED TEIMA
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حركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحماليل الطبية.

مجزئة) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

الخاحس) حمتد  (598 رقم) حباركة 

اوالد مايتة))-)83004)اكادير املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

السيد حمتد احين فامت):))1.000 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (- (

وصفات وحواطن الشركاء):

السيد حمتد احين فامت عنوانه ا()

حوالي) شارع  (3 رقم) الكليعة  مجزئة 

عبد هللا))40000)حراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

السيد حمتد احين فامت عنوانه ا()

حوالي) شارع  (3 رقم) الكليعة  مجزئة 

عبد هللا))40000)حراكش املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 06 بحاريخ) ( بحارودانت) االبحدائية 

يوليوز)2021)ممت رقم)967.

293I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

FAST  TRANS  MED
إعالن ححعدد القرارات

 COMPTA FINANCE DETROIT

SARL

اقاحة لينا الرقم 76 زاوية شارع 

طانطان وشارع لبنان لطابق الحاسع 

طنجة ، 90000، طنجة املغرب

FAST  TRANS  MED »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان حقرها االجحتاعي: حي املجد 
زنقة القا دسية إقاحة الفردوس 

بلوك 15 رقم 05 سدة - 90030 

طنجة املغرب.

»إعالن ححعدد القرارات«
رقم الحقييد في السجل الحجاري: 

.56037

بتقح�سى الجتع العا3 االسحثنائي)
2021)مم امخاذ) 19)يوليوز) املؤرخ في)

القرارات الحالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
السيد)) حصص  جتيع  بيع  حايلي:)
لعشيري) ( بقالي حسن لصالح السيد)

حداش خالد
قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)
بقالي حسن) ( السيد) ( قبول اسحقالة)
وتعين)) الشركة  حسير  حنصب  حن 

السيد))لعشيري حداش خالد
قرار رقم)3:)الذي ينص على حايلي:)
املجد) حي  إلى  ( الشركة) حقر  ممويل 
الفردوس) إقاحة  دسية  القا  زنقة 

بلوك)15)رقم)05)سدة))طنجة)
ومبعا لذلك مم تعديل حقحضيات)

النظا3 األسا�سي الحالية:)
بند رقم)5:)الذي ينص على حايلي:)
املجد) حي  إلى  ( الشركة) حقر  ممويل 
الفردوس) إقاحة  دسية  القا  زنقة 

بلوك)15)رقم)05)سدة))طنجة)
على) ينص  الذي  (:6 رقم) بند 
حايلي:))جتيع حصص لصالح السيد))

لعشيري حداش خالد
على) ينص  الذي  (:12 رقم) بند 
حايلي:)تعين))السيد))لعشيري حداش)

خالد)))في حنصب حسير الشركة
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
يوليوز) (19 بحاريخ) ( بوجدة) الحجارية 

2021)ممت رقم)244894.
294I

ste(sabah(info

شركة اندور لالعمال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ste(sabah(info
 n08 bnechlikha(benguerir ،

43150، benguerir(maroc
شركة اندور لالعتال شركة ذات 

املسؤولية املحدودة في طور 
الحصفية(

وعنوان حقرها اإلجحتاعي حي الفرح 
الرقم 501 ابن جرير 43150 ابن 

جرير املغرب.
حل شركة

رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.1335

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)

مقرر) (2021 يوليوز) (28 في) املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

شركة اندور لالعتال))حبلغ رأستالها)

حقرها) وعنوان  درهم  (20.000

 501 الرقم) الفرح  حي  اإلجحتاعي 

ابن جرير املغرب) (43150 ابن جرير)

الشركة لم ممقق الهدف) (: نتيجة ل)

االجحتاعي.

و حدد حقر الحصفية ب خي الفرح)

جرير)) ابن  جرير  ابن  (501 الرقم)

43150)ابن جرير))املغرب.)

و عين:

و) حندور  ( ( ( يوسف) السيد ة()

الرقم382  الجديد  الحي  عنوانه ا()

43150)ابن جرير املغرب كتصفي) ة()

للشركة.

وعند اإلقحضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  مبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املحعلقة بالحصفية):)-

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 17 بحاريخ) ( جرير) بابن  االبحدائية 

غشت)2021)ممت رقم)351.

295I

FIDERSER

STE NISSTOUR
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

FIDERSER

 BLOC 14 N° 155 HAY(ESSALAM

 ، 14200، SIDI(SLIMANE

MAROC

STE NISSTOUR شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي مجزئة 

املحتدية 4 رقم 43 - 14200 سيدي 

سايتان املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

/1385

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)

القانون) إعداد  مم  (2021 يونيو) (17

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

 STE (: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.NISSTOUR

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االشخاص.)االشغال املخحلفة للبناء.

مجزئة) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

املحتدية)4)رقم)43 - 14200)سيدي)

سايتان املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 60.000 ( الشركة:) رأستال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالحالي:

 600 ( (: احتد) الصادق  السيد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (- (

وصفات وحواطن الشركاء):

احتد عنوانه ا() الصادق  السيد 

 14200  43 رقم) (4 مجزئة املحتدية)

سيدي سليتان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

احتد عنوانه ا() الصادق  السيد 

 14200  43 رقم) (4 مجزئة املحتدية)

سيدي سليتان املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

االبحدائية بسيدي سليتان))بحاريخ)01 

يوليوز)2021)ممت رقم)174/2021.

296I
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 BEPOLYCO((حكحب الدراسات املحعدد االستشارات

ش 3 3

 STE BRIDS WORK SARL

شركة بريدس وورك ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

حكحب الدراسات املحعدد 

االستشارات  BEPOLYCO ش 3 3

رقم 110 حي الحسني شارع حوالي 

رشيد ورزازات ، 45000، ورزازات 

املغرب

STE BRIDS WORK SARL شركة 

بريدس وورك ش.3.3 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي حي 

فدراكو3 ورزازات  - 4500 ورزازات 

املغرب

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

11623

 05 عقد حر حؤرخ في) ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 غشت)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

 STE (: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

BRIDS WORK SARL)شركة بريدس)

وورك ش.3.3.

غرض الشركة بإيجاز):)املقاولة في)

البناء)واالشغال العاحة)-بناء)و مرحيم)

قنوات حياه السقي والحطهير....

حي) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

ورزازات) (4500 (- ( فدراكو3 ورزازات)

املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

334)حصة) ( (: السيد يدير العال3)

بقيتة)100)درهم للحصة).

 333 ( (: احرسال) ابراهيم  السيد 
حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

 333 ( (: السيد استاعيل احرسال)
حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (- (
وصفات وحواطن الشركاء):

حي) السيد يدير العال3 عنوانه ا()
ورزازات) (45000 ( ورزازات) فدراكو3 

املغرب.
السيد ابراهيم احرسال عنوانه ا()
منغير)) (45800 مداكلين اكنيون منغير)

املغرب.
احرسال) استاعيل  السيد 
منغير) اكنيون  مداكلين  عنوانه ا()

45800)منغير))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
حي) السيد يدير العال3 عنوانه ا()
ورزازات) (45000 ورزازات) فدراكو3 

املغرب
السيد ابراهيم احرسال عنوانه ا()
منغير) (45800 مداكلين اكنيون منغير)

املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
االبحدائية بورزازات))بحاريخ)11)غشت)

2021)ممت رقم)478.

297I

ديوان االسحاذ بناصر الصغير

 GARDIENNAGE CBS
MAROC

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

ممويل الشكل القانوني للشركة

ديوان االسحاذ بناصر الصغير
61،شارع حوالي عبد الرحتان اقاحة 
حنة هللا II حكحب رقم 1 القنيطرة، 

14000، القنيطرة املغرب
 GARDIENNAGE CBS MAROC
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
و عنوان حقرها االجحتاعي زاوية زنقة 
سبو و شارع عالل بن عبد هللا حا بين 
الطابقين 2 حكحب رقم 20 القنيطرة 

14000 القنيطرة .

ممويل الشكل القانوني للشركة
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.31157

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)

املؤرخ في)11)غشت)2021)مم ممويل)

الشكل القانوني للشركة حن)»شركة)

ذات حسؤولية حمدودة ذات الشريك)

»شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد«)

املحدودة«.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 16 بحاريخ) ( بالقنيطرة) االبحدائية 

غشت)2021)ممت رقم)4244.

298I

Sté(quick(bridge

ZH2 NEGOCE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

Sté(quick(bridge

 Av(MED 6 guercif ، 35100،

GUERCIF MAROC

ZH2 NEGOCE شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي حمل 

مجاري بالطابق األر�سي  امللك 

املسمى بوفرة 1-1 مجزئة الوفاق  - 

35100 جرسيف املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

2143

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 غشت) (11

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

 ZH2 (: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.NEGOCE

حنعش) (- (: غرض الشركة بإيجاز)
عقاري

-)وسيط مجاري.

حمل) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

مجاري بالطابق األر�سي))امللك املسمى)

 35100 (- ( مجزئة الوفاق) (1-1 بوفرة)

جرسيف املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

السيد نور الدين ازغيدة)):))1.000 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

ازغيدة)) الدين  نور  السيد 

األحل)) مجزئة  حلوية  شارع  عنوانه ا()

35100)جرسيف املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

ازغيدة)) الدين  نور  السيد 

األحل)) مجزئة  حلوية  شارع  عنوانه ا()

35100)جرسيف املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 18 بحاريخ) ( بجرسيف) االبحدائية 

غشت)2021)ممت رقم)1146/2021.

299I

ORIEN.COMPTA

ASRI RAYAN IMMOBILIER
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

ORIEN.COMPTA

52 شارع حمتد الخاحس حي 

الحسني بركان ، 60300، بركان 

املغرب

 ASRI RAYAN IMMOBILIER

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي رقم 92 

زنقة 326 حي املقاوحة  - 60300 

بركان املغرب
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مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

7969

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 غشت) (04

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

 ASRI (: بتخحصر تستيتها) اإلقحضاء)

.RAYAN IMMOBILIER

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)
العقاري

حخحلف االشغال و البناء

الحجارة.
 92 رقم) (: عنوان املقر االجحتاعي)
 60300 (- ( املقاوحة) حي  (326 زنقة)

بركان املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

القادر) عبد  العسري  السيد 

درهم) (100 بقيتة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (- (

وصفات وحواطن الشركاء):

القادر) عبد  العسري  السيد 
ديابل) زنقة  (143 رقم) عنوانه ا()

كازانوفا)93200)سانت دنيس فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

القادر) عبد  العسري  السيد 
ديابل) زنقة  (143 رقم) عنوانه ا()

كازانوفا)93200)سانت دنيس فرنسا

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

غشت) (17 بحاريخ) ( باركان) االبحدائية 

2021)ممت رقم)480.

300I

DEMER CONSULTING

 MOROCCAN SIENCE
 TECHNOLOGY
CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
مأسيس شركة

DEMER CONSULTING
 ANGLE BD DE LA RESISTANCE

 ET 1  RUE(PUISSESSEAU 9
 EME(ETG(N°17 QUARTIER(LA

GIRONDE، 20000، الدارالبيضاء 
املغرب

 MOROCCAN SIENCE
 TECHNOLOGY CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجحتاعي 119 شارع 
عبداملوحن الطابق 2 رقم 18 الدار 
البيضاء الدار البيضاء 200000 

الدار البيضاء املغرب
مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

513389
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 غشت) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)
 MOROCCAN SIENCE  :

.TECHNOLOGY CONSULTING
غرض الشركة بإيجاز):)إرشاد.

عنوان املقر االجحتاعي):)119)شارع)
الدار) (18 رقم) (2 عبداملوحن الطابق)
 200000 البيضاء) الدار  البيضاء)

الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
السيد))رضوان ربيع):))300)حصة)

بقيتة)1.000)درهم للحصة).

 210 ( (: ( القادري) السيدة أستاء)

حصة بقيتة)1.000)درهم للحصة).

السيد أحتد لبيض):))290)حصة)

بقيتة)1.000)درهم للحصة).

 100 ( (: اليتاني) يانيس  السيد 

حصة بقيتة)1.000)درهم للحصة).

100)حصة) ( (: ( السيد كريم أحور)

بقيتة)1.000)درهم للحصة).

)السيد))رضوان ربيع):)300)بقيتة)

1.000)درهم.

 210 (: ( القادري) أستاء) السيدة 

بقيتة)1.000)درهم.

290)بقيتة) (: السيد أحتد لبيض)

1.000)درهم.

السيد يانيس اليتاني):)100)بقيتة)

1.000)درهم.

بقيتة) (100 (: ( السيد كريم أحور)

1.000)درهم.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه ا() ربيع  رضوان  ( السيد)
 12 رقم) (3 طابق) أحستردا3  زنقة 

20000)البيضاء))املغرب.

السيدة أستاء)القادري عنوانه ا()
 12 رقم) (3 طابق) أحستردا3  زنقة 

20000)البيضاء))املغرب.

عنوانه ا() لبيض  أحتد  السيد 

أحريكا))81300)أحريكا))أحريكا).

عنوانه ا() اليتاني  يانيس  السيد 

شارع جيش امللكي عتارة)CG1)رقم)3  

80000)أكادير))املغرب.

السيد كريم أحور))عنوانه ا()عين)

دياب))20000)البيضاء))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

السيدة أستاء)القادري عنوانه ا()
 12 رقم) (3 طابق) أحستردا3  زنقة 

20000)البيضاء))املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 17 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

غشت)2021)ممت رقم)790083.

301I

CRA CONSEIL

GLOBE FAST KONNECT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

CRA CONSEIL

29, شارع حمتد السادس عتارة 

ف1 رقم 12 ، 20500، الدار 

البيضاء املغرب

GLOBE FAST KONNECT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 12, شارع 

صاري بوجتعة الطابق 1 عتارة 6 - 

20110 الدار البيضاء املغرب

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

513315

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)

مم إعداد القانون) (2021 غشت) (04

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

 GLOBE(:(اإلقحضاء)بتخحصر تستيتها

.FAST KONNECT

مصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واملنحجات) األجهزة  أنواع  جتيع 

اإللكترونية.

عنوان املقر االجحتاعي):)12,)شارع)

 -  6 عتارة) (1 صاري بوجتعة الطابق)

20110)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

50)حصة) ( (: السيد صالح حتدي)

بقيتة)100)درهم للحصة).

 200 ( (: السيد عبد الغني القاني)

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

 375 ( (: السريفي) كريم  السيد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).
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 375 ( (: الجرجيني) زكرياء) السيد 
حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-
وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه ا() حتدي  صالح  السيد 
 7 شقة) (03 ( عتارة) (1 ه) ج  الاركة 
البيضاء) الدار  (52200 الحسني) حي 

املغرب.
السيد عبد الغني القاني عنوانه ا()
66)إقاحة السقالة شارع عبد اللطيف)
6)حي راسين))) 4)شقة) بن قدور طابق)

20102)الدار البيضاء)املغرب.
عنوانه ا() السريفي  كريم  السيد 
 22 رقم) (1 إيتو) اكسالنس  مجزئة 
الدار) (27223 النواصر) داربوعزة 

البيضاء)املغرب.
السيد زكرياء)الجرجيني عنوانه ا()
سيدي) (27 رقم) حدو  أوالد  مجزئة 
حجاج واد حصار ميط حليل))29640 

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه ا() السريفي  كريم  السيد 
 22 رقم) (1 إيتو) اكسالنس  مجزئة 
الدار) (27223 النواصر) داربوعزة 

البيضاء)املغرب
السيد زكرياء)الجرجيني عنوانه ا()
سيدي) (27 رقم) حدو  أوالد  مجزئة 
حجاج واد حصار ميط حليل))29640 

الدار البيضاء)املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 17 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

غشت)2021)ممت رقم)790008.

302I

STE AK MISSION SARL AU

 PROMO KHAOULANE–
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ممويل املقر االجحتاعي للشركة

STE AK MISSION SARL AU
6 شارع عالل ابن عبد هللا رقم 13 

فاس ، 30000، فاس املغرب
  PROMO(KHAOULANE– SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي مجزئة 

الحديقة طريق حكناس فاس  - 

30000 فاس املغرب.

ممويل  املقر االجحتاعي للشركة

رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.26381

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)

ممويل)) ( مم) (2008 حاي) (14 املؤرخ في)

حن) للشركة  الحالي  االجحتاعي  املقر 

»مجزئة الحديقة طريق حكناس فاس))

»مجزئة) إلى) فاس املغرب«) (30000  -

الحديقة طريق حكناس القطعة ز س)

/174)فاس)30000)فاس))املغرب«.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

الحجارية بفاس))بحاريخ)01)حاي)2008 

ممت رقم)1003/06.

303I

SOS GESTION COMPTABILITE ET CONSEIL

OM EVENT

إعالن ححعدد القرارات

 SOS GESTION COMPTABILITE

ET CONSEIL

 92MOHAMED VI ANG BD

 OMAR  EL(IDRISSI(IMM 3

 APPT8 ، 20553، CASABLANCA

MAROC

OM EVENT »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان حقرها االجحتاعي: 167 

شارع عبد املوحن  اقاحة اليتاحة  

ا  الطابق االول  رقم 2   - 20000 

الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن ححعدد القرارات«

رقم الحقييد في السجل الحجاري: 

.271655

بتقح�سى الجتع العا3 االسحثنائي)

مم امخاذ) (2021 حارس) (18 املؤرخ في)

القرارات الحالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

 LOUBNA )السيدة)») ( حايلي:)مفويت)

درهم) (100 TAHRI«50)حصة بتبلغ)

 EL AZZOUZI(»لكل واحد ة))))للسيد

 OM****و مفويت))شركة((»HICHAM

الوحيد) للشريك  ( ش.3.3) (COM

لكل) درهم  (100 بتبلغ) حصة  (450

 EL AZZOUZI للسيد«) ( ( ( ة) واحد 

 OM****ومفويت شركة(»HICHAM

COM)ش.3.3))للشريك الوحيد)500 

100)درهم لكل واحد ة)))) حصة بتبلغ)

**ADIL CHAFIQI**للسيد

قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)

7حن القانون األسا و) (6 تغيير البند)

�سي))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 

الى) االجحتاعي  املقر  ممويل  حايلي:)
العنوان**05زاوية شارع الزرقطوني)

الطابق) عزحي  سليتان  ( زنقة) و 

الموريت) ( اقاحة) (20 املكحب) (07

الدارالبيضاء**

على) ينص  الذي  (:4 رقم) قرار 

الى**- الشركة  نشاط  تغيير  حايلي:)

 CONSEIL EN MARKETING

 ET( COMMUNICATION( –

 NEGOCIANT      IMPORT ET

**EXPORT

قرار رقم)5:)الذي ينص على حايلي:)

 EL AZZOUZI (** ( اسحقالة السيد)

HICHAM**)حن حها3 حسيير))وتعيين)

السيد))**ADIL CHAFIQI**))حسييرا))

للشركة)).

قرار رقم)6:)الذي ينص على حايلي:)

مميين القانون االسا�سي للشركة)))

ومبعا لذلك مم تعديل حقحضيات)

النظا3 األسا�سي الحالية:)

على) ينص  الذي  6و7:) رقم) بند 
7حن القانون) و) (6 تغيير البند) حايلي:)

األسا�سي)))))

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 14 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

يونيو)2021)ممت رقم)782490.

304I

somadik

TAKE OFF SURF CAMP
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

somadik
 hay(el(massira(rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune
maroc

TAKE OFF SURF CAMP شركة 
ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد في طور الحصفية(
وعنوان حقرها اإلجحتاعي عتارة 1 
الشقة رقم 14 انبعات 1 بنسركاو 

اكادير - 80000 اكادير املغرب.
حل شركة

رقم الحقييد في السجل الحجاري 
.18547

الوحيد) الشريك  قرار  بتقح�سى 
مقرر حل) (2021 يونيو) (14 املؤرخ في)
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات)
 TAKE OFF SURF الشريك الوحيد)
CAMP))حبلغ رأستالها)10.000)درهم)
 1 عتارة) اإلجحتاعي  حقرها  وعنوان 
بنسركاو) (1 انبعات) (14 رقم) الشقة 
اكادير)-)80000)اكادير املغرب نتيجة)
العتل حند) موقف الشركة عن  (: ل)
بس ب) االخيرة  السنوات  الختس 

املشاكل املالية.
عتارة) ب  الحصفية  حقر  حدد  و 
1)بنسركاو) انبعات) (14 1)الشقة رقم)

اكادير)-)80000)اكادير املغرب.)
و عين:

 FATIMA  ER السيد ة()
 11 بلوك) عنوانه ا() و  (REGUYNY
رقم)62)اكادير)80000)اكادير املغرب)

كتصفي) ة()للشركة.
وعند اإلقحضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  مبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املحعلقة بالحصفية):)-
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
يونيو) (29 بحاريخ) ( باكادير) الحجارية 

2021)ممت رقم)100522.

305I
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Bureau(d’étude(et(conseil  

 ALJAWHARA POUR LES

 PRODUITS DU SAHARA

OUED EDDAHAB
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

Bureau(d›étude(et(conseil

 HAY EL MATAR RUE RABAT

 N°03 DAKHLA ، 73000، dakhla

MAROC

 Aljawhara(pour(les(produits(du

Sahara(Oued(Eddahab شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي حي ا3 

الحون�سي رقم 1-18الداخلة - 73000 

الداخلة املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

19149

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 غشت) (09

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

 Aljawhara( pour( les( produits( du

.Sahara(Oued(Eddahab

شراء) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحجتيل) حسحمضرات  جتيع  وبيع 

بالجتلة والحجزئة لألفراد واملهنيين

وتسويق) ومصنيع  ابحكار  (-

وحنحجات) الحجتيل  حسحمضرات 

النظافة والعطور..

ا3) حي  (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

الحون�سي رقم)18-1الداخلة)-)73000 

الداخلة املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

 1.000 ( (: سيبا) ابنيحة  السيدة 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

السيدة ابنيحة سيبا عنوانه ا()حي)

 73000 18الداخلة) ا3 الحون�سي رقم)

الداخلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

السيدة ابنيحة سيبا عنوانه ا()حي)

 73000 18الداخلة) ا3 الحون�سي رقم)

الداخلة املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 16 بحاريخ) ( االبحدائية بوادي الدهب)

غشت)2021)ممت رقم)1410.

306I

ديوان االسحاذ بناصر الصغير

SABRI PROMOTEUR
إعالن ححعدد القرارات

ديوان االسحاذ بناصر الصغير

61،شارع حوالي عبد الرحتان اقاحة 

حنة هللا II حكحب رقم 1 القنيطرة، 

14000، القنيطرة املغرب

SABRI PROMOTEUR »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان حقرها االجحتاعي: 23 شارع 

انوال عتارة فلوري 11 حكحب رقم 4 

حيتوزا  القنيطرة 14000 القنيطرة 

املغرب.

»إعالن ححعدد القرارات«
رقم الحقييد في السجل الحجاري: 

.55647

بتقح�سى الجتع العا3 االسحثنائي)

2021)مم امخاذ) 08)يوليوز) املؤرخ في)

القرارات الحالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)

تعيين السيدة زرهان حسيرة للشركة)

قرار رقم))2:)الذي ينص على حايلي:)

مميين النظا3)

ومبعا لذلك مم تعديل حقحضيات)
النظا3 األسا�سي الحالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
تعيين السيدة زرهان حسيرة للشركة)
بند رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)

مميين النظا3)
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 03 بحاريخ) ( بالقنيطرة) االبحدائية 

غشت)2021)ممت رقم)4117.

307I

Bureau(d’étude(et(conseil  

ROMA SH
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

Bureau(d›étude(et(conseil
 HAY EL MATAR RUE RABAT

 N°03 DAKHLA ، 73000، dakhla
MAROC

ROMA SH شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي شارع 
املغرب العربي مقاطع رقم 9 الداخلة 
- شارع املغرب العربي مقاطع رقم 9 

الداخلة املغرب
مأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 
19151

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 غشت) (09
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
 ROMA(:(اإلقحضاء)بتخحصر تستيتها

.SH
مصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
حسحمضرات) جتيع  وبيع  وشراء)
لألفراد) والحجزئة  بالجتلة  الحجتيل 

واملهنيين

على) والحجزئة  الجتلة  مجارة 
حسحمضرات) ححاجر  وفي  اإلنترنت 
وجتيع) العطور  وحنحجات  الحجتيل 

األصناف واإلكسسوارات.
لجتيع املواد أو) ( -البيع والترويج)
املنحجات أو األصناف أو املواد الخا3)

أو املصنعة أو شبه املصنعة.
شارع) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 
املغرب العربي مقاطع رقم)9)الداخلة)
 9 شارع املغرب العربي مقاطع رقم) (-

الداخلة املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
 1.000 ( (: السيدة جهاد بوسيف)

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):
السيدة جهاد بوسيف عنوانه ا()
الداخلة) (08 رقم) الحتر  املنازل 

73000)الداخلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
السيدة جهاد بوسيف عنوانه ا()
الداخلة) (08 رقم) الحتر  املنازل 

73000)الداخلة املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 16 بحاريخ) ( االبحدائية بوادي الدهب)

غشت)2021)ممت رقم)1411.
308I

M 2 ENERGIE SARL

STE M 2 ENERGIE SARL - AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

M 2 ENERGIE(SARL
رقم 4 اقاحة نادية حي السال3 البمرة 

مازة ، 35000، مازة املغرب
 STE(M 2 ENERGIE(SARL - AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي رقم 4 
اقاحة نادية حي السال3 البمرة مازة - 

35000 مازة املغرب



17789 الجريدة الرسميةعدد)5679 - 23)حمر3)1443  فامت س حتار)2021) 

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

6153

في حؤرخ  حر  عقد  (  بتقح�سى)
2021)مم إعداد القانون)  16)يوليوز)

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

 STE M(:(اإلقحضاء)بتخحصر تستيتها

.2 ENERGIE SARL - AU

األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املخحلفة و البناء

حقاولة الطاقات املحجددة.
 4 رقم) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

اقاحة نادية حي السال3 البمرة مازة)-)

35000)مازة املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

السيد الدخي�سي يوسف):))1.000 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

يوسف) الدخي�سي  السيد 
عنوانه ا()زنقة حعال رقم)27)حي خط)
العيون) (70000 العيون) (01 الرحال)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

يوسف) الدخي�سي  السيد 
عنوانه ا()زنقة حعال رقم)27)حي خط)
العيون) (70000 العيون) (01 الرحال)

املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

غشت) (17 بحاريخ) ( بحازة) االبحدائية 

2021)ممت رقم)473.

309I

Bureau(d’étude(et(conseil  

CABINET MESHALI
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

Bureau(d›étude(et(conseil
 HAY EL MATAR RUE RABAT

 N°03 DAKHLA ، 73000، dakhla
MAROC

Cabinet(Meshali شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجحتاعي حي 

املسجد حجتوعة 20 حنزل رقم 31 
الداخلة - 73000 الداخلة املغرب
مأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 
19141

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 غشت) (09
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.Cabinet(Meshali
خدحات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الترويض الطبي)
اسحيراد ومصدير املواد واملنحجات)

الالزحة لخدحات الترويض الطبي.
حي) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 
 31 حنزل رقم) (20 املسجد حجتوعة)

الداخلة)-)73000)الداخلة املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
 1.000 ( (: ( حسهلي) هبة  السيدة 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).
 1000 (: ( حسهلي) هبة  السيدة  (

بقيتة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األستاء)

وصفات وحواطن الشركاء):

السيدة هبة حسهلي))عنوانه ا()حي)

 31 حنزل رقم) (20 املسجد حجتوعة)

الداخلة)73000)الداخلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

السيدة هبة حسهلي))عنوانه ا()حي)

 31 حنزل رقم) (20 املسجد حجتوعة)

الداخلة)73000)الداخلة املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 16 بحاريخ) ( االبحدائية بوادي الدهب)

غشت)2021)ممت رقم)1406.

310I

FIDUCIAIRE KAMAL MASSIOUI

ASSURANCES OUBALHOU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تستية الشركة

FIDUCIAIRE KAMAL MASSIOUI

 RUE BRAHIM ROUDANI 44

 N°17 VN(FES ، 30000، FES

MAROC

 ASSURANCES OUBALHOU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها االجحتاعي مجزئة 

الوفاء ، 4 زنقة االحال حمل رقم 

  FES 30000 FES 331 طريق صفرو

.MAROC

تغيير تستية الشركة

رقم الحقييد في السجل الحجاري 

62979

)بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)

مم تغيير) (2020 01)دجنار) املؤرخ في)

 ASSURANCES«(تستية الشركة حن

 ASSURANCES«(إلى(»OUBALHOU

. »MAQBOUB

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

يناير) (19 بحاريخ) ( بفاس) الحجارية 

2021)ممت رقم)265/021.

311I

Trefle(Conseil

LOGIDATA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
ممويل املقر االجحتاعي للشركة

Trefle(Conseil

 Angle(Bd. Zerktouni(et(Rue

 Soulaimane(Azmi ، 20503،

casablanca(maroc

LOGIDATA شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 9 زنقة 

221 حي حوالي عبد هللا عين الشق - 

20153 الدار البيضاء املغرب.

ممويل  املقر االجحتاعي للشركة
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.114349

الوحيد) الشريك  قرار  بتقح�سى 

املؤرخ في)15)يوليوز)2021)مم))ممويل))

حن) للشركة  الحالي  االجحتاعي  املقر 
»9)زنقة)221)حي حوالي عبد هللا عين)

الشق)-)20153)الدار البيضاء)املغرب«)

إلى)»الطابق الثالث)،)املبنى رقم)35)،)

إقاحة))»G.H: 6 »DAMANE،)الشقة)

الدار) ( (20153 (- الشق.) عين  (، (16

البيضاء))املغرب«.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 16 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

غشت)2021)ممت رقم)789949.

312I

SALMA CONSEIL

IKHWANE FER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

SALMA CONSEIL

 APPT. 14 IMM. 101 AL(MANAR

 C(HAY(ACHARAF ، 40000،

MARRAKECH MAROC

IKHWANE FER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي رقم 

92 الحي الصناعي سيدي غانم  - 

40000 حراكش املغرب
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مأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 
27643

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2007 أبريل) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.IKHWANE FER
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
حعادن) أو  القديم  للحديد  بالجتلة 

أساسية أخرى.
 92 رقم) (: عنوان املقر االجحتاعي)
الحي الصناعي سيدي غانم))-)40000 

حراكش املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
 800 ( (: السيد الدويمي بوشعيب)

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).
السيد الدويمي عبد الرحيم):))50 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).
 50 ( (: يوسف) الدويمي  السيد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).
 25 ( (: خديجة) الدويمي  السيدة 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).
((: السيدة الدويمي فاطتة الزهراء)
25)حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

 50 ( (: مورية) الفقيري  السيدة 
حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-
وصفات وحواطن الشركاء):

بوشعيب) الدويمي  السيد 
الصناعي) الحي  (92 رقم) عنوانه ا()
سيدي غانم))40000)حراكش املغرب.
الرحيم) عبد  الدويمي  السيد 
الصناعي) الحي  (92 رقم) عنوانه ا()
سيدي غانم)40000)حراكش املغرب.

السيد الدويمي يوسف عنوانه ا()
الحي الصناعي سيدي غانم) (92 رقم)

40000)حراكش املغرب.

خديجة) الدويمي  السيدة 

الصناعي) الحي  (92 رقم) عنوانه ا()

سيدي غانم)40000)حراكش املغرب.

الزهراء) فاطتة  الدويمي  السيدة 

الصناعي) الحي  (92 رقم) عنوانه ا()

سيدي غانم)40000)حراكش املغرب.

السيدة الفقيري مورية عنوانه ا()

الحي الصناعي سيدي غانم) (92 رقم)

40000)حراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

بوشعيب) الدويمي  السيد 

الصناعي) الحي  (92 رقم) عنوانه ا()

سيدي غانم))40000)حراكش املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

أبريل) (26 بحاريخ) ( الحجارية بتراكش)

2007)ممت رقم)1435.

313I

Bureau(d’étude(et(conseil  

COUTURE DIVERS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

Bureau(d›étude(et(conseil

 HAY EL MATAR RUE RABAT

 N°03 DAKHLA ، 73000، dakhla

MAROC

COUTURE DIVERS شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي حي النهضة 

رقم 208 الداخلة - 73000 الداخلة 

املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

19145

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 غشت) (06

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.COUTURE DIVERS

صنع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الطلب) حسب  صنعها  أو  املالبس 

؛) القياسية) النتاذج  اسحخدا3  أو 

للعتالء) املشورة  مقديم  بيع؛) شراء)

والخياطة) والقطع  القتاش  واخحيار 

والحعديالت) والحعديالت) الحواف 

وقطع ومجتيع قطع) (، وحا إلى ذلك()

حصري) نتوذج  إلنشاء) القتاش 

للنساء)والرجال.

املالبس) أنواع  جتيع  خياطة 

الحقليدية والحديثة..

حي) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

 73000 (- الداخلة) (208 النهضة رقم)

الداخلة املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

 1.000 ( (: أستين) عزيز  السيد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

السيد عزيز أستين عنوانه ا()حي)

 73000 الداخلة) (284 رقم) الوحدة 

الداخلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

السيد عزيز أستين عنوانه ا()حي)

 73000 الداخلة) (284 رقم) الوحدة 

الداخلة املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 16 بحاريخ) ( االبحدائية بوادي الدهب)

غشت)2021)ممت رقم)1408.

314I

zakaria(gestion(snc 

GLOBAL TOUHAMI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

zakaria(gestion(snc

 rue(maarakat(badr(erac 29

 khemisset(n ، 15000، khemisset

maroc

  GLOBAL TOUHAMI SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 74 جبل 

بوناصر حي الحقد3 الختيسات - 

15000 الختيسات املغرب

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

28321

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2018 فاراير) (23

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

. GLOBAL TOUHAMI SARL

أعتال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ححنوعة)

موريد أجهزة الكتبيومر

مجارة.

74)جبل) (: عنوان املقر االجحتاعي)

(- الختيسات) الحقد3  حي  بوناصر 

15000)الختيسات املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

حتيد) دادوش  بن  السيد 

عنوانه ا()74)زنقة حراكش حي الحقد3)

الختيسات) (15000 الختيسات)

املغرب.
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العالي) عبد  دادوش  بن  السيد 

عنوانه ا()74)زنقة حراكش حي الحقد3)

الختيسات) (15000 الختيسات)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

حتيد) دادوش  بن  السيد 

عنوانه ا()74)زنقة حراكش حي الحقد3)

الختيسات) (15000 الختيسات)

املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 05 بحاريخ) ( بالختيسات) االبحدائية 

حارس)2018)ممت رقم)65.

315I

cabinet(aux(services(des(affaires

BOUDINETTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأستال الشركة

cabinet(aux(services(des(affaires

 n° 99 rue(my(lhassan 1er

 etage(erfoud ، 52200، erfoud

MAROC

BOUDINETTE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي حي السال3 

رقم 219 أرفود - 52200 أرفود 

املغرب.

رفع رأستال الشركة
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.2019/13193

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)

مم) (2021 غشت) (09 في) املؤرخ 

قدره) بتبلغ  الشركة  رأستال  رفع 

حن) أي  درهم«) (1.900.000«

 2.000.000« إلى) درهم«) (100.000«

مقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 18 بحاريخ) ( بالرشيدية) االبحدائية 

غشت)2021)ممت رقم)382/2021.

316I

MCDF

TAHITI BEACH CLUB
عقد تسيير حر ألصل مجاري) األشخاص)

املعنويون(

عقد تسيير حر ألصل مجاري
TAHITI BEACH CLUB

بتقح�سى))عقد عرفي حؤرخ قي)15 
 TAHITI PLAGE أعطى) (2021 يناير)
 115806 املسجل بالسجل الحجاري)
البيضاء) بالدار  الحجارية  باملحكتة 
الحجاري) لألصل  الحر  التسيير  حق 
شارع) (– البيضاء) الدار  ب  الكائن 
مايتي) املجتع السياحي  (– الكورنيش)
بيتش)TAHITI BEACH)الدار البيضاء)
–)شارع الكورنيش)–)املجتع السياحي)
 TAHITI BEACH 20180(مايتي بيتش
 ICE(& املغرب لفائدة) الدار البيضاء)
سنة) (5 ملدة) (BAKERY COMPANY
م حدئ حن)15)يناير)2021)و منحهي في)
حبلغ شهري) حقابل  (2026 يناير) (15

قيتحه)70.000)درهم.

317I

ائحتانية الراحة

اسكان البركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

ائحتانية الراحة
48 شارع حمتد الخاحس مجزئة 
الصافي برشيد برشيد، 26100، 

MAROC برشيد
اسكان الاركة شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجحتاعي 13 شارع 

حمتد الخاحس الطابق الثالث 
مجزئة اليسر برشيد برشيد 26100 

برشيد املغرب
مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

15579
 18 عقد حر حؤرخ في) ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 غشت)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

اإلقحضاء)بتخحصر تستيتها):)اسكان)

الاركة.

حنعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري)-)بيع وشراء)االرا�سي)-)حقاولة)

اشغال حخحلفة)-)الحجارة.

13)شارع) عنوان املقر االجحتاعي):)

حمتد الخاحس الطابق الثالث مجزئة)

برشيد) (26100 اليسر برشيد برشيد)

املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

 950 ( (: الدويري) املخحار  السيد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

 50 ( (: الدوري) فاطتة  السيدة 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

 950 (: الدويري) املخحار  السيد  (

بقيتة)100)درهم.

 50 (: الدوري) فاطتة  السيدة 

بقيتة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وصفات وحواطن الشركاء):

السيد املخحار الدويري عنوانه ا()

269)تعاونية)9)يوليوز برشيد)26100 

برشيد املغرب.

السيدة فاطتة الدوري عنوانه ا()

46)احي الراحة برشيد)26100)برشيد)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

السيد املخحار الدويري عنوانه ا())

269)تعاونية)9)يوليوز برشيد)26100 

برشيد املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

12)غشت) بحاريخ) ( االبحدائية بارشيد)

2021)ممت رقم)1049.

318I

Bureau(d’étude(et(conseil  

GHDILI GHARAD
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

مأسيس شركة

Bureau(d›étude(et(conseil

 HAY EL MATAR RUE RABAT

 N°03 DAKHLA ، 73000، dakhla

MAROC

ghdili(gharad شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي حي املسيرة 

2 زنقة واد نفيس رقم 5 الداخلة - 

73000 الداخلة املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

19147

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)

مم إعداد القانون) (2021 غشت) (05

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

 ghdili (: بتخحصر تستيتها) اإلقحضاء)

.gharad

نشاط) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

الحنظيف والحطهير والحطهير االحترافي)

والجهات) املوظفين  ومدريب  (،

(، الحنظيف) حجال  في  الخارجية 

(، الحنظيف) حنحجات  بيع  وإعادة 

(، العضوية) الحنظيف  وحنحجات 

الخدحات) وبيع  املشورة  ومقديم 

لألفراد والشركات في حجال الحنظيف

-)الحنظيف بجتيع أشكاله

-)البيع والترويج،)لجتيع املواد أو)

املنحجات أو األصناف أو املواد الخا3)

أو املصنعة أو شبه املصنعة..
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حي) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

 5 رقم) نفيس  واد  زنقة  (2 املسيرة)

الداخلة)-)73000)الداخلة املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

 1.000 ( (: البطاح) الياس  السيد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (- (

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه ا() البطاح  الياس  السيد 

 5 زنقة واد نفيس رقم) (2 حي املسيرة)

الداخلة)73000)الداخلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه ا() البطاح  الياس  السيد 

 5 زنقة واد نفيس رقم) (2 حي املسيرة)

الداخلة)73000)الداخلة املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 16 بحاريخ) ( االبحدائية بوادي الدهب)

غشت)2021)ممت رقم)1409.

319I

AUDITAX

TMR EXPRESSE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ممويل املقر االجحتاعي للشركة

AUDITAX

 Bloc(C(n° 77 citée(djemaa

 Casablanca ، 20000،

Casablanca(Maroc

TMR EXPRESSE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 Rue 45 وعنوان حقرها اإلجحتاعي

 Abdelkader(mouftakar, 2éme

 étage, Appt 4 - Casablanca  -

.20000 Casablanca(Maroc

ممويل  املقر االجحتاعي للشركة

رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.491723

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)

املؤرخ في)23)يوليوز)2021)مم))ممويل))

حن) للشركة  الحالي  االجحتاعي  املقر 

 Rue(45(Abdelkader(mouftakar,«

  2éme(étage,(Appt(4(-(Casablanca

إلى) (»-( 20000( Casablanca(Maroc

 Rue( 272,( N°35,( Hay( moulay«

 abdallah,(Ain(chok,(Casablanca(-

.»20000(Casablanca((Maroc

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 17 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

غشت)2021)ممت رقم)790068.

320I

Trefle(Conseil

AZAGACH
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

Trefle(Conseil

 Angle(Bd. Zerktouni(et(Rue

 Soulaimane(Azmi ، 20503،

casablanca(maroc

AZAGACH شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي املكحب 

17، إقاحة أدرار، شارع 11 يناير، 

حجتع الداخلة - 25020  أكادير  

املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

48509

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 غشت) (04

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.AZAGACH

*زراعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وزراعتها) الزراعية  املنحجات 

واسحغاللها وحفظها وتعبئتها وبيعها،

املنحجات) ومصدير  *اسحيراد 

الزراعية،

واألرا�سي) املباني  ومأجير  *اقحناء)

لحمقيق حهتة الشركة،

العتليات) جتيع  عا3  *وبشكل 

أو) قانونية  كانت  نوع سواء) أي  حن 

اقحصادية أو حالية أو حنقولة أو غير)

حنقولة محعلق بالغرض املذكور أعاله)

حتاثلة) أخرى  أغراض  نفس  بأي  أو 

أو ذات صلة،)بصفة أن مؤيد بشكل)

الذي) الهدف  غيرحباشر  أو  حباشر 

تسعى الشركة إلى ممقيقه أو اححداده)

أو مطويره..

املكحب) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

يناير،) (11 شارع) أدرار،) إقاحة  (،17

أكادير)) ( (25020 (- الداخلة) حجتع 

املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأستال  حبلغ 

6.300.000)درهم،)حقسم كالحالي:

((: ( ( اللطيف صادق) عبد  السيد 

درهم) (100 بقيتة) حصة  (63.000

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

صادق))) اللطيف  عبد  السيد 

حانيه) إدوار  شارع  (47 عنوانه ا()

فيلنوف ال جارين) (92360 ( فيلنوف)

فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

صادق) اللطيف  عبد  السيد 

حانيه) إدوار  شارع  (47 عنوانه ا()

فيلنوف ال جارين) (92360 ( فيلنوف)

فرنسا

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

غشت) (13 بحاريخ) ( باكادير) الحجارية 

2021)ممت رقم)106047.

321I

BMC

CONCEPT FARESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

BMC
زنقة فرحات حشاد ، الطابق األول 

، ا، الدار البيضاء ، 20130، الدار 

البيضاء املغرب

CONCEPT FARESS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي شارع 

حمتد الخاحس 26 زنقة حمتد 

القري الطابق 2 املكحب 8  

الدارالبيضاء 20080 الدارالبيضاء 

املغرب

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

512777

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (29

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

. CONCEPT FARESS

)صناعة) ( (: غرض الشركة بإيجاز)

بيع وشراء)حنصات العرض).

شارع) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 
حمتد الخاحس)26)زنقة حمتد القري)

الدارالبيضاء) ( (8 املكحب) (2 الطابق)

20080)الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

 34.000 ( (: ( السيد فارس عثتان)

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

السيدة فارس ياستين):))33.000 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

 33.000 ( (: زينب) فارس  السيدة 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).
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)السيد فارس عثتان)):)340)بقيتة)
100)درهم.

 330 (: ياستين) فارس  السيدة 
بقيتة)100)درهم.

330)بقيتة) (: السيدة فارس زينب)
100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (
وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه ا() ( عثتان) فارس  السيد 
الطابق) ياستينة  مجزئة  (36 رقم)
شارع) احيتة  اقاحة  السفلي 
 20080 البيضاء) الفياللي  الهاشمي 

الدارالبيضاء)املغرب.
املتلكة) السيدة املغرب عنوانه ا()
الدارالبيضاء) (20080 املحمدة)

املغرب.
عنوانه ا() زينب  فارس  السيدة 
املتلكة املحمدة)20080)الدارالبيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه ا() ( عثتان) فارس  السيد 
الطابق) ياستينة  مجزئة  (36 رقم)
شارع) احيتة  اقاحة  السفلي 
 20080 البيضاء) الفياللي  الهاشمي 

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
(- بحاريخ) ( البيضاء) بالدار  الحجارية 

ممت رقم)-.
322I

MOUFIDCO

PAYSAGE STUDIO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MOUFIDCO
 BD(LALLA(YACOUT 4EME 149
ETAGE(N° 103 ، 20000، الدار 

البيضاء املغرب
PAYSAGE STUDIO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة في طور 
الحصفية(

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 117 إقاحة 
الزرقة الطابق الثاني رقم 12 شارع 
ابن حنير املعاريف - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.171903
بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)
مقرر حل) (2021 يناير) (26 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
)حبلغ رأستالها) (PAYSAGE STUDIO
حقرها) وعنوان  درهم  (100.000
اإلجحتاعي)117)إقاحة الزرقة الطابق)
الثاني رقم)12)شارع ابن حنير املعاريف)
- 20000)الدار البيضاء)املغرب نتيجة)

ل):)حل الشركة.
 117 ب) الحصفية  حقر  حدد  و 
 12 إقاحة الزرقة الطابق الثاني رقم)
 20000 (- املعاريف) حنير  ابن  شارع 

الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

العسري) ( ( احال3) السيد ة()
الزرقة) إقاحة  (117 عنوانه ا() و 
ابن) شارع  (12 رقم) الثاني  الطابق 
الدار البيضاء) (20000 حنير املعاريف)

املغرب كتصفي) ة()للشركة.
وعند اإلقحضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  مبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املحعلقة بالحصفية):)-
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 17 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

غشت)2021)ممت رقم)790090.

323I

COMPTAFFAIRES

NS SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
NS SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها االجحتاعي دوار اوالد 

كاوي - 13000 بوزنيقة املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.4235

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)

مم تغيير) (2021 يونيو) (16 املؤرخ في)

حؤسسة) (*« حن) الشركة  نشاط 

اإلصالح الصناعي

*)االسحيراد والحصدير

مصليت قارورات) (*« إلى) مجارة«) (*

الغاز السائلة

*)أعتال املعادن والالفحات«.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 13 بحاريخ) ( سليتان) بان  االبحدائية 

يوليوز)2021)ممت رقم)399.

324I

ste(al(moustakbal(conseil

ETAJE BENOVE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأستال الشركة

ste(al(moustakbal(conseil

 9rue(rahal(meskini(v.n(app 11

bureau(et 3 ، 30000، fes(maroc

ETAJE BENOVE شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي مجزئة 
رقم 16 مجزئة سعد الطابق األول 

بنسودة فاس - 30000 فاس املغرب.
رفع رأستال الشركة

رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.63425

الوحيد) الشريك  قرار  بتقح�سى 

مم) (2021 غشت) (09 في) املؤرخ 
قدره) بتبلغ  الشركة  رأستال  رفع 

»150.000)درهم«)أي حن)»100.000 

عن) درهم«) (250.000« إلى) درهم«)

أو) نقدية  حصص  مقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

غشت) (16 بحاريخ) ( بفاس) الحجارية 

2021)ممت رقم)3720.

325I

LAMAF SARL

 GO CONSTRUCTION

SARL - AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
ممويل املقر االجحتاعي للشركة

LAMAF SARL

 BD(MED(DERFOUFI 153 2ème

 ETAGE(BUREAU 22 ، 60000،

OUJDA MAROC

 GO(CONSTRUCTION(SARL -

AU شركة ذات حسؤولية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي  زاوية 

شارع املوحدين و شارع ابن رشد 

اقاحة رانيا طابق االول رقم 3 وجدة 

- 60000 وجدة املغرب.

ممويل  املقر االجحتاعي للشركة
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.34089

الوحيد) الشريك  قرار  بتقح�سى 

املؤرخ في)01)يوليوز)2021)مم))ممويل))

املقر االجحتاعي الحالي للشركة حن)»)
زاوية شارع املوحدين و شارع ابن رشد)

3)وجدة) اقاحة رانيا طابق االول رقم)
»زاوية) إلى) املغرب«) وجدة  (60000  -

رشد) ابن  شارع  و  املوحدين  شارع 

2)وجدة) اقاحة رانيا طابق االول رقم)

- 60000)وجدة))املغرب«.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

غشت) (02 بحاريخ) ( بوجدة) الحجارية 

2021)ممت رقم)2762.

326I

FIDUBAC SARL

أز برومو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

FIDUBAC SARL

162حكرر شارع يوسف ابن ماشفين 

 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador(maroc

أز بروحو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان حقرها اإلجحتاعي اربوز اوالد 

بوطيب شارع ازغنغان الناظور - 

62000  الناظور املغرب 

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

22615

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)

مم إعداد القانون) (2021 غشت) (09

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

أز) (: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

بروحو.

حطور) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقارات.

اربوز) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

اوالد بوطيب شارع ازغنغان الناظور)

- 62000))الناظور املغرب).

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

السيد عبد العزيز الزحتي)):))250 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

 250 ( (: ( الزحتي) حيتون  السيد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

 250 ( (: ( الزحتي) حمتد  السيد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

 250 ( (: ( الزحتي) احتيدة  السيد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

الزحتي)) العزيز  عبد  السيد 

عنوانه ا()حي أوالد بوطيب سكحور ب)
الناظور) ( (62000 الناظور) (480 رقم)

املغرب).

عنوانه ا() ( السيد حيتون الزحتي)

  62000 الناظور) لحسن  أوالد  حي 

الناظور املغرب).

عنوانه ا() ( الزحتي) السيد حمتد 

  62000 الناظور) لحسن  أوالد  حي 

الناظور املغرب).

السيد احتيدة الزحتي))عنوانه ا()

  62000 الناظور) لحسن  أوالد  حي 

الناظور املغرب).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

الزحتي)) العزيز  عبد  السيد 

عنوانه ا()حي أوالد بوطيب سكحور ب)
الناظور) ( (62000 الناظور) (480 رقم)

املغرب)

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

االبحدائية بالناضور))بحاريخ)17)غشت)

2021)ممت رقم)3712.

327I

حوثق

 ECOLE GEORGE WILHEM

PRIVEE I I S.A.R.L.A.U
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

حوثق

بوسكورة ، 24200، بوسكورة 

املغرب

 ECOLE GEORGE WILHEM

PRIVEE I I S.A.R.L.A.U شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 12 زنقة 

صاري بوجتعة الطابق االول الشقة 
رقم 6 الدار البيضاء . - 20110 الدار 

البيضاء  املغرب 

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

512989

في) حؤرخ  حوثق  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 غشت) (03

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
 ECOLE(:(اإلقحضاء)بتخحصر تستيتها
 GEORGE WILHEM PRIVEE I I

.S.A.R.L.A.U
الحعليم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الثانوي.
زنقة) (12 (: عنوان املقر االجحتاعي)
صاري بوجتعة الطابق االول الشقة)
رقم)6)الدار البيضاء).)-)20110)الدار)

البيضاء))املغرب).
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
 1.000 ( (: الحو) سعاد  السيدة 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه ا() الحو  سعاد  السيدة 
اقاحة حدائق انفا عتارة ا شارع ليدو)
البيضاء)) الدار  (20110 الدئاب) عين 

املغرب).
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه ا() الحو  سعاد  السيدة 
اقاحة حدائق انفا عتارة ا شارع ليدو)
البيضاء) الدار  (20110 الدئاب) عين 

املغرب)
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 12 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

غشت)2021)ممت رقم)789636.
328I

 COMPTABLE AGREE : ABDELKADER

ELHAMRIT

YAHYA ASLI TRANS
شركة ذات حسؤولية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد
مأسيس شركة

 COMPTABLE(AGREE :
ABDELKADER ELHAMRIT

 BOITE(POSTALE 5103 TEMARA
 CENTRE(LOT(AMAL(N° 18

 BOUAIBA(SKHIRAT، 12000،
TEMARA MAROC

YAHYA ASLI TRANS شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجحتاعي الرقم 13 
عتارة 49 مجزئة الساقية الحتراء 

حي واد الذهب متارة - 12006 متارة 
املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 
133979

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 غشت) (06
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
 YAHYA(:(اإلقحضاء)بتخحصر تستيتها

.ASLI TRANS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع والخدحات املرمبطة بالنقل
املناولة

االستراد والحصدير
عنوان املقر االجحتاعي):)الرقم)13 
الحتراء) الساقية  مجزئة  (49 عتارة)
12006)متارة) (- حي واد الذهب متارة)

املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
العسلي) عبدالرحيم  السيد 
درهم) (100 بقيتة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األستاء) (- (

وصفات وحواطن الشركاء):
العسلي) عبدالرحيم  السيد 
شراط) العكبان  دوار  عنوانه ا()
بوزنيقة) شراط  (13100 بوزنيقة)

املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األستاء)
وحواطن حسيري الشركة:

العسلي) عبدالرحيم  السيد 
شراط) العكبان  دوار  عنوانه ا()
بوزنيقة) شراط  (13100 بوزنيقة)

املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
غشت) (17 بحاريخ) ( بحتارة) االبحدائية 

2021)ممت رقم)1706.

329I

STE AK MISSION SARL AU

 STE SAKANE AL SAFWA-
S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة
مأسيس شركة

STE AK MISSION SARL AU
6 شارع عالل ابن عبد هللا رقم 13 

فاس ، 30000، فاس املغرب
  STE(SAKANE(AL(SAFWA- S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجحتاعي حلعب 

الخيل مجزئة كرين بارك ححجر رقم 
1 القطعة رقم 09 فاس - 30000 

فاس املغرب
مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

68189
في) حؤرخ  حوثق  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 حاي) (06
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
 STE (: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

. SAKANE AL SAFWA- S.A.R.L
جتيع حا) (: غرض الشركة بإيجاز)
واالنعاش) البناء) في  املقاولة  يخص 

العقاري.
حلعب) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 
الخيل مجزئة كرين بارك ححجر رقم)1 
القطعة رقم)09)فاس)-)30000)فاس)

املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

 25 ( (: ( الزوهري) حتيد  السيد 

حصة بقيتة)25.000)درهم للحصة).

 25 ( (: الزهري) هللا  عبد  السيد 

حصة بقيتة)25.000)درهم للحصة).
الزوهري) حمتد  السيد 

بقيتة) حصة  (CD472277 :  10

10.000)درهم للحصة).

السيد عبد الرحيم الزوهري)):))10 

حصة بقيتة)10.000)درهم للحصة).

 C552532(السيد حمتد الزوهري

درهم) (15.000 بقيتة) حصة  (:  15

للحصة).

 15 ( (: الزوهري) يوسف  السيدة 

حصة بقيتة)15.000)درهم للحصة).

.250 (: ( ( السيد حتيد الزوهري) (

حصة بقيتة)25.000)درهم.

.250 (: الزهري) هللا  عبد  السيد 

حصة بقيتة)25.000)درهم.
الزوهري حمتد  السيد 

بقيتة) CD472277 :  .100.حصة 

10.000)درهم.

(: الزوهري) الرحيم  عبد  السيد 

100.حصة بقيتة)10.000)درهم.

 C552532(السيد حمتد الزوهري

150.  :.حصة بقيتة)15.000)درهم.

.150. (: الزوهري) يوسف  السيد 

حصة بقيتة)15.000)درهم.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وصفات وحواطن الشركاء):

السيد حتيد الزوهري)))عنوانه ا()
طريق) الرياض  حي  النصر  زنقة  (18

عين الستن))30000)فاس املغرب.

السيد عبدهللا الزوهري))عنوانه ا()

31)مجزئة النخيل شارع عالل بن عبد)

هللا)30000)فاس املغرب.
الزوهري) حمتد  السيد 

مجزئة) (31 عنوانه ا() (CD472277

هللا)) عبد  بن  عالل  شارع  النخيل 

30000)فاس املغرب.

الزوهري)) الرحيم  عبد  السيد 
شارع) ستيف  مجزئة  (20 عنوانه ا()

ابن الخطيب))30000)فاس املغرب.
 C552532(السيد حمتد الزوهري
عنوانه ا()11)مجزئة وئا3 شارع حوالي)
عبد هللا طريق ايتوزار)30000)فاس)

املغرب.
السيد يوسف الزوهري)))عنوانه ا()
رقم)31)مجزئة النخيل شارع عالل بن)

عبد هللا))30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
السيد حتيد الزوهري)))عنوانه ا()
اس)18)زنقة النصر حي الرياض طريق)

عين الستن)30000)فاس املغرب
السيد عبدهللا الزوهري))عنوانه ا()
31)مجزئة النخيل شارع عالل بن عبد)

هللا)30000)فاس املغرب
السيد يوسف الزوهري)))عنوانه ا()
قم)31)مجزئة النخيل شارع عالل بن)

عبد هللا)30000)فاس املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
يونيو) (06 بحاريخ) ( بفاس) الحجارية 

2021)ممت رقم)2718/2021.
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سكينة الفركاعي

GREEN CITY SAHARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

سكينة الفركاعي
حدينة 25 حارس بلوك y رقم 827 ، 

70000، العيون املغرب
GREEN CITY SAHARA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجحتاعي حي القدس 
زنقة 04 رقم 08 العيون - 70000 

العيون املغرب
مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

37813
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (30
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.GREEN CITY SAHARA

جتع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

النفايات) واسحعادة  وحعالجة 

العضوية.

حي) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

(- العيون) (08 رقم) (04 زنقة) القدس 

70000)العيون املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

السيدة حسناء)خطرة):))50)حصة)

بقيتة)100)درهم للحصة).

السيدة استاء)خطرة):))50)حصة)

بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

خطرة عنوانه ا() السيدة حسناء)

العيون) (8 رقم) (4 زنقة) القدس  حي 

70000)العيون املغرب.

عنوانه ا() خطرة  استاء) السيدة 

العيون) رقم8) زنقة4) القدس  حي 

70000)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه ا() ( خطرة) السيدة استاء)

8العيون) رقم) زنقة4) القدس  حي 

70000)العيون املغرب

خطرة عنوانه ا() السيدة حسناء)

العيون) (8 رقم) (4 رقم) القدس  حي 

70000)العيون املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

االبحدائية بالعيون))بحاريخ)16)غشت)

2021)ممت رقم)2716/2021.
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STE DAY FINANCE

 SERVICE OLD
BOUKHADDOU SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

STE DAY FINANCE

ساحة الحرية الرقم 13 الطابق 

الثاني الفقيه بن صالح ، 23200، 

الفقيه بن صالح املغرب

 SERVICE OLD BOUKHADDOU

SARL AU شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي دوار أوالد 

بوخدو الكريفات  - 23200 الفقيه 

بن صالح املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

4805

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (16

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

 SERVICE OLD BOUKHADDOU

.SARL AU

ممويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األحوال.

عنوان املقر االجحتاعي):)دوار أوالد)

الفقيه) (23200 (- ( بوخدو الكريفات)

بن صالح املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

اللطيف) عبد  حضبير  السيد 

درهم) (100 بقيتة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

اللطيف) عبد  حضبير  السيد 

أوالد) بودراع  أوالد  دوار  عنوانه ا()

بوخدو الكريفات)23200))الفقيه بن)

صالح املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

حسناء) املعطاوي  السيدة 

أوالد) النغاحشة  دوار  عنوانه ا()

  23200 الواد) سعيد  أوالد  يوسف 

قصبة مادلة املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

بحاريخ) ( االبحدائية بالفقيه بن صالح)

16)غشت)2021)ممت رقم)219.
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ETUDES DEVELOPPEMENT MAROC

 ETUDES DEVELOPPEMENT
MAROC

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

 ETUDES DEVELOPPEMENT

MAROC

حي املعارف 230، شارع ابراهيم 

الروداني، الطابق الرابع، رقم 23. ، 

CASABLANCA MAROC ،20000

 ETUDES DEVELOPPEMENT

MAROC شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي شارع 
رياض عتارة 25 شقة 10 ، 

حي الفجر، املحتدية - 28810 

املحتدية املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

9931

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2010 نونار) (10

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)
 ETUDES DEVELOPPEMENT

.MAROC
إسحغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)
حكحب للدراسات بكافة أشكاله وفي)

كافة املجاالت الهندسية..
شارع) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 
حي) (، (10 شقة) (25 عتارة) رياض 
الفجر،)املحتدية)-)28810)املحتدية)

املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأستال  حبلغ 

100.000,00)درهم،)حقسم كالحالي:
((: السال3) عبد  الاركاوي  السيد 
درهم) (100,00 بقيتة) حصة  (1.000

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):
السال3) عبد  الاركاوي  السيد 
عنوانه ا()الدار البيضاء)20000)الدار)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
السال3) عبد  الاركاوي  السيد 
عنوانه ا()الدار البيضاء)20000)الدار)

البيضاء)املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
االبحدائية باملحتدية))بحاريخ)07)يناير)

2011)ممت رقم)25.
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SBM(GESTION(&(FISCAL(SARL

MIRACLE PARTNERS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

SBM(GESTION & FISCAL(SARL
 61AVENUE LALLA YACOUT
 CENTRE(RIAD(ETG 1 N° 60 ،

20090، CASABLANCA(MAROC
 MIRACLE PARTNERS

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق الثالث الشقة 
رقم 6 - 20000 الدار البيضاء 

املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

513177

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (09

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.MIRACLE PARTNERS

غرض الشركة بإيجاز):)املحاجرة

موزيع املنحوجات االكثر استهالكية

الحصدير و االسحيراد.

46)شارع) عنوان املقر االجحتاعي):)

الشقة) الثالث  الطابق  الزرقطوني 
رقم)6 - 20000)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

 1.000 ( (: السيد املوحدي حسن)

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

السيد املوحدي حسن عنوانه ا()
58)زنقة املرم�سى حي النخيل))20340 

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

السيد املوحدي حسن عنوانه ا()
58)زنقة املرم�سى حي النخيل))20340 

الدار البيضاء)املغرب.
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باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 13 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

غشت)2021)ممت رقم)-.

334I

ETUDES DEVELOPPEMENT MAROC

 ETUDES DÉVELOPPEMENT

MAROC
إعالن ححعدد القرارات

 ETUDES DEVELOPPEMENT

MAROC

حي املعارف 230، شارع ابراهيم 

الروداني، الطابق الرابع، رقم 23. ، 

CASABLANCA MAROC ،20000

 ETUDES DÉVELOPPEMENT

MAROC »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان حقرها االجحتاعي: زنقة 

كحيبة بن حسلم ، الطابق الثالث 

، رقم 3 ،حكحب رقم 6 يعقوب 

املنصور - - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن ححعدد القرارات«
رقم الحقييد في السجل الحجاري: 

.233771

بتقح�سى الجتع العا3 االسحثنائي)

2012)مم امخاذ) 08)غشت) املؤرخ في)

القرارات الحالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)

رأستال) حن  املحبقية  (3/4 ممرير) (•
الديون) حقاصة  طريق  عن  الشركة 

على) الدفع  واملسحمقة  السائلة 

الشركة،)أي حبلغ)75.000.00)درهم.)

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

في رأستال الشركة) الزيادة  (• حايلي:)

400.000.00)درهم ليرمفع حن) بتبلغ)

100.000.00)درهم إلى)500.000.00 

حصة) (4.000 بإصدار) درهم 

 100.000 بقيتة) جديد  االجحتاعية 

1.001)إلى) درهم لكل حنها حرقتة حن)

هذه) مم  بالكاحل.) حدفوعة  ( (5.000

الزيادة في رأستال الشركة عن طريق)

السائلة واملسحمقة) الديون  حقاصة 

الدفع على الشركة.

ومبعا لذلك مم تعديل حقحضيات)

النظا3 األسا�سي الحالية:)

بند رقم)7:)الذي ينص على حايلي:)
رأستال الشركة

بند رقم)8:)الذي ينص على حايلي:)

الحصص االجحتاعية

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 17 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

شتنار)2012)ممت رقم)507349.

335I

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

 ALIMENTATION GÉNÉRALE
ISRAA

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE(JURICO, SARL

-04 زنقة جبل طارق، إقاحة جبل 

طارق، الطابق الرابع رقم 9 ، 

90000، طنجة املغرب

 ALIMENTATION GÉNÉRALE

ISRAA  شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد في 

طور الحصفية(

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 29 اقاحة 

سكينة زنقة ابي جرير الطباري حمل 
رقم 2 - 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.114841

الوحيد) الشريك  قرار  بتقح�سى 

املؤرخ في)23)يوليوز)2021)مقرر حل)

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات)

 ALIMENTATION الوحيد) الشريك 

GÉNÉRALE ISRAA)))حبلغ رأستالها)

حقرها) وعنوان  درهم  (100.000

اإلجحتاعي)29)اقاحة سكينة زنقة ابي)

 90000 - 2 جرير الطباري حمل رقم)

طنجة املغرب نتيجة ل):)النعدا3 اي)

نشاط مجاري.

و حدد حقر الحصفية ب)29)اقاحة)

سكينة زنقة ابي جرير الطباري حمل)
رقم)2 - 90000)طنجة املغرب.)

و عين:

السيد ة()اوبال))لحسن و عنوانه ا()

طنجة) (90000 حي املرس البمرايين)

املغرب كتصفي) ة()للشركة.

وعند اإلقحضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  مبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املحعلقة بالحصفية):)-

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

غشت) (03 بحاريخ) ( بطنجة) الحجارية 

2021)ممت رقم)244974.

336I

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

CHIFAE AT HOMEِ
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

FIDUCIAIRE(JURICO, SARL

-04 زنقة جبل طارق، إقاحة جبل 

طارق، الطابق الرابع رقم 9 ، 

90000، طنجة املغرب

CHIFAE AT HOMEِ شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 15 زنقة 

املضيق مجزئة النصر ز و قطعة 389 

الطابق السفلي شقة ج - 90000 

طنجة املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

118359

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 حارس) (05

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.CHIFAE AT HOMEِ

حركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الحجتيل و الخدحات املرمبطة.

خدحات املساعدة الطبية الطارئة)
 اإلسعاف(..

زنقة) (15 (: عنوان املقر االجحتاعي)
املضيق مجزئة النصر ز و قطعة)389 
 90000 (- ج) شقة  السفلي  الطابق 

طنجة املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
 1.000 ( (: السيدة الهراز عواطف)

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):
السيدة الهراز عواطف عنوانه ا()
 9600  49 بونيط) اوسوالد  زنقة 

دييرلجيك املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
السيدة الهراز عواطف عنوانه ا()
 9600  49 بونيط) اوسوالد  زنقة 

دييرلجيك املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
يوليوز) (09 بحاريخ) ( الحجارية بطنجة)

2021)ممت رقم)118359.

337I

malartci

STE MAK HOUSE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

malartci
 bd(abdelkrim(al(khattabi(imm

 assalam 2eme(etage(BENI
 MELLAL ، 23000، BENI(MELLAL

MAROC
STE MAK HOUSE SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجحتاعي حقيم عند 
شركة malar(tci شارع عبد الكريم 

الخطابي اقاحة السال3 الطابق 
الثاني رقم 12 بني حالل  بني حالل 

23000 بني حالل املغرب
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مأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 
11791

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (14
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
 STE (: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

. MAK HOUSE SARL
حنعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري).
عنوان املقر االجحتاعي):)حقيم عند)
شارع عبد الكريم) (malar( tci شركة)
الخطابي اقاحة السال3 الطابق الثاني)
 23000 بني حالل) ( بني حالل) (12 رقم)

بني حالل املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
 500 ( (: ( حقوري ستيرة) السيدة 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).
السيد حقوري عبد العزيز):))500 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األستاء) (- (

وصفات وحواطن الشركاء):
السيدة حقوري ستيرة))عنوانه ا()
بني) (05 رقم) (2 حي الحقد3 حجتوعة)

حالل))23000)بني حالل املغرب.
العزيز) عبد  حقوري  السيد 
بني) (5 رقم) (2 مجزئة بنعال) عنوانه ا()

حالل))23000)بني حالل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
السيدة حقوري ستيرة))عنوانه ا()
بني) (05 رقم) (2 حي الحقد3 حجتوعة)

حالل)23000)بني حالل املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 17 بحاريخ) ( حالل) ببني  االبحدائية 

غشت)2021)ممت رقم)865.

338I

ديوان االسحاذ بناصر الصغير

 GARDIENNAGE CBS

MAROC
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وفاة شريك

ديوان االسحاذ بناصر الصغير

61،شارع حوالي عبد الرحتان اقاحة 

حنة هللا II حكحب رقم 1 القنيطرة، 

14000، القنيطرة املغرب

  GARDIENNAGE CBS MAROC

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي زاوية زنقة 

سبو و شارع عالل بن عبد هللا حا بين 

الطابقين 2 حكحب رقم 20 القنيطرة 

14000 القنيطرة املغرب.

وفاة شريك
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.31157

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)

املؤرخ في)11)غشت)2021)مم اإلعال3)

بوفاة الشريك جتال بنعي�سي و موزيع)

لرسم) (
ً
مبعا الورثة  على  حصصه 

 2021 غشت) (03 في) املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل األتي):

((، ( بنعي�سي) ( حورية) السيد ة()

1.608)حصة).

السيد ة()ستيرة بويبلى))،))3.750 

حصة).

السيد ة()فؤاد بنعي�سي))،))3.214 

حصة).

السيد ة()حليم بنعي�سي))،))3.124 

حصة).

((، ( بنعي�سي) حوراد  السيد ة()

3.124)حصة).

((، ( بنعي�سي) بستة  السيد ة()

30.000)حصة).

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 16 بحاريخ) ( بالقنيطرة) االبحدائية 

غشت)2021)ممت رقم)4244.

339I

CFCIM

CERTIS
 سيرميس

شركة ذات املسؤولية املحدودة
مأسيس شركة

CFCIM

15 شارع حرس السلطان ، 20130، 

الدار البيضاء املغرب

Certis سيرميس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 10 شارع 

الحرية ، الطابق الثالث ، شقة 5  - 

20000  الدار البيضاء   املغرب

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

512565

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 يونيو) (28

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

 Certis (: اإلقحضاء)بتخحصر تستيتها)

سيرميس.

أنشطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

نيابة) ممديد حصادر السيرة الذامية 

عن شركات خارجية

ححخصصين) حستشارين  موفير 

الذامية) السيرة  حصادر  ممديد  في 

والحوظيف واملها3 اإلدارية

أنشطة تعيين وموظيف حوظفين)

عن) نيابة  حسحقلين  أو  دائتين 

الشركات املوجودة في املغرب وأفريقيا

عن) نيابة  الحوظيف  أنشطة 

الشركات املوجودة في املغرب وأوروبا)

وأفريقيا

خارجية) بتصادر  االسحعانة 

الحوظيف) لعتلية  الشاحلة  واإلدارة 

للتناصب الدائتة واملسحقلة

10)شارع) عنوان املقر االجحتاعي):)

 -   5 ،)شقة) الطابق الثالث) (، الحرية)

20000))الدار البيضاء)))املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)عا3 سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأستال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالحالي:

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

(، حوريس) (، لوران) بايي  السيد 
 44 الوادي) زنقة  عنوانه ا() حارسيل 

10000)بروكسل)))بلجيكا.

البغدادي حراد عنوانه ا() السيد 

 1070 ( هيربيت) حوريس  شارع  (16

بروكسل))بلجيكا.

حي) أزدو سارة عنوانه ا() السيدة 
 20000 26)س د) 16)رقم) لحلو زنقة)

الدار البيضاء))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

(، حوريس) (، لوران) بايي  السيد 
  44 الوادي) زنقة  عنوانه ا() حارسيل 

10000)بروكسل))بلجيكا

(- بحاريخ) ( مم اإليداع القانوني ب-)

ممت رقم)-.

340I

ديوان االسحاذ بناصر الصغير

 GARDIENNAGE CBS
MAROC

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين حسير جديد للشركة

ديوان االسحاذ بناصر الصغير

61،شارع حوالي عبد الرحتان اقاحة 

حنة هللا II حكحب رقم 1 القنيطرة، 

14000، القنيطرة املغرب

  GARDIENNAGE CBS MAROC

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي زاوية زنقة 

سبو و شارع عالل بن عبد هللا حا بين 

الطابقين 2 حكحب رقم 20 القنيطرة 

14000 القنيطرة املغرب.

تعيين حسير جديد للشركة
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.31157
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بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)

2021)مم تعيين) 11)غشت) املؤرخ في)

حسير جديد للشركة السيد ة()بويبلى)

ستيرة كتسير وحيد

مبعا لوفاة املسير.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 16 بحاريخ) ( بالقنيطرة) االبحدائية 

غشت)2021)ممت رقم)4244.

341I

BELMA IMMOBILIER

وكالة عقارية بيلما ايموبيليي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

BELMA IMMOBILIER

 RUE(EL(PORTO, RES(ZOHOR

 1, ET 1, APPT 31 TANGER(RES

 ZOHOR 1, ET 1, APPT 31،

90000، طنجة ااملغرب

وكالة عقارية بيلتا ايتوبيليي  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي شارع ال 

بورمو اقاحة الزهور 1 طابق 1 رقم 

31 - 90000 طنجة املغرب

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

118743

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 غشت) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

وكالة) (: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

عقارية بيلتا ايتوبيليي).

غرض الشركة بإيجاز):)بيع ايجار و)

ادارة االحالك العقارية).

:)شارع ال) عنوان املقر االجحتاعي)
بورمو اقاحة الزهور)1)طابق)1)رقم)31 

- 90000)طنجة املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

50)حصة) ( (: السيدة هدى بلتكي)

بقيتة)1.000)درهم للحصة).

 50 ( (: الخزروني) حمتد  السيد 

حصة بقيتة)1.000)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه ا() ( بلتكي) هدى  السيدة 
طنجة) (90000  14 رقم) افران  زنقة 

املغرب.

الخزروني) حمتتد  السيد 

عنوانه ا()حي املجد اقاحة نوفل طابق)
4)رقم)19 90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه ا() بلتكي  هدى  السيدة 
طنجة) (9000  14 رقم) افران  زنقة 

املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

يوليوز) (20 بحاريخ) ( الحجارية بطنجة)

2021)ممت رقم)-.

342I

»N.(AMAR(AUDIT(&(CONSULTING(»N2AC

 L›IMMOBILIERE

INTERBANCAIRE
إعالن ححعدد القرارات

 N. AMAR(AUDIT &

»CONSULTING »N2AC

 GHANDI(MALL, BD(GHANDI,

 IMM 7, APPRT 5 MAARIF

 EXTENSION ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 L›IMMOBILIERE

INTERBANCAIRE »شركة  

املساهتة«

وعنوان حقرها االجحتاعي:  71 شارع 

القوات املسلحة امللكية - - الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن ححعدد القرارات«
رقم الحقييد في السجل الحجاري: 

.75375

بتقح�سى الجتع العا3 االسحثنائي)

مم امخاذ) (2021 يونيو) (30 املؤرخ في)

القرارات الحالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

تعيين اعضاء)جدد في حجلس) حايلي:)

 M. سنوات:) ست  ملدة  اإلدارة 

 Rachid( KETTANI,( Arab( Bank,

 Attijariwafa(Bank,(Bank(of(Africa

 BMCE( Group,( Banque( Centrale

 Populaire,( Banque( Marocaine

 pour(le(Commerce(et(l’Industrie,

 Crédit( Immobilier(et(Hôtelier(et

 Société(Générale(Marocaine(des

.Banques

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

ممويل املقر االجحتاعي الحالي) حايلي:)

(،71 (- البيضاء) »الدار  حن:) للشركة 

إلى) امللكية«) املسلحة  القوات  شارع 

حوالي) شارع  (، (8 (- البيضاء) »الدار 
»Espace(Porte(d’Anfa(،(رشيد

قرار رقم)3:)الذي ينص على حايلي:)

النظا3) ممديث وحواءحة حقحضيات 

األسا�سي للشركة بأحكا3 القانون رقم)

املساهتة) بشركات  املحعلق  (17-95

بصيغحه املعدلة واملسحكتلة

قرار رقم)4:)الذي ينص على حايلي:)

 30 ب) املؤرخ  اإلدارة  حجلس  قرار 

إدارة) أسلوب  اعحتاد  (2021 يونيو)

الرئيس عن) بفصل حها3  (، الشركة)

السيد) وتعيين  ؛) العا3) املدير  حها3 
واليحه.) لفترة  رئيسا  الكحاني  رشيد 

أيضا) علتا  اإلدارة  حجلس  وأحاط 

فترة والية املديرين العاحين و) بانتهاء)

املدير السابقين وعين السيد الهادي)

شايب عينو حديرا عاحا.

ومبعا لذلك مم تعديل حقحضيات)

النظا3 األسا�سي الحالية:)

بند رقم)4:)الذي ينص على حايلي:)

املقر االجحتاعي

بند رقم حن)1)إلى)49:)الذي ينص)

الكاحلة) الصياغة  إعادة  حايلي:) على 

للنظا3 األسا�سي واعحتاد حادة حادة،)

ثم في حجتله،)نص النظا3 األسا�سي.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 17 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

غشت)2021)ممت رقم)790088.
343I

ORCOM FIDUS CONSULTING

 MUSEE VOYAGE     SARL
A.U

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

مأسيس شركة

ORCOM FIDUS CONSULTING
 AVENUE(GHANDY(LOT(H 254
 APP 01 CITE(DAKHLA(AGADIR

 AGADIR، 80000، AGADIR
MAROC

 MUSEE(VOYAGE     SARL(A.U
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجحتاعي زنقة 
سيدي علي اكوجان رقم 4/11 
مالبورجت اكادير اكادير 80000 

اكادير املغرب
مأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 
48559

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (13
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.MUSEE VOYAGE     SARL A.U
النقل) (* (: بإيجاز) غرض الشركة 

السياحي
لالشخاص) الطرقي  النقل  (*

املسحخدحين عند الغير.
زنقة) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 
 11/4 رقم) اكوجان  علي  سيدي 
 80000 اكادير) اكادير  مالبورجت 

اكادير املغرب.
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أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

 1.000 ( (: السيد الدهبي احضيه)

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

السيد الدهبي احضيه عنوانه ا()
 80000 26)زنقة املرنيين اكادير) فيال)

اكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
املوساوي) سالم  اعلي  السيد 

زنقة سيدي) الحجري  حي  عنوانه ا()

 80000 الستارة) (40 رقم) الزين 

الستارة املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

غشت) (19 بحاريخ) ( باكادير) الحجارية 

2021)ممت رقم)106107.

344I

la(marocaine(c.j

TAFRNAMSAWT
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين حسير جديد للشركة

la(marocaine(c.j

شارع عبد الكريم الخطابي 118 

عتارة بوعشيق حكحب 1 ، 23000، 

بني حالل املغرب

TAFRNAMSAWT   شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي ايت 

تسليت مجزئة جتيلة رقم 113 - 

23000 بني حالل  املغرب .

تعيين حسير جديد للشركة
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.5781

الوحيد) الشريك  قرار  بتقح�سى 

مم تعيين) (2021 يونيو) (04 املؤرخ في)

حسير جديد للشركة السيد ة()الوافي))

ادريس))كتسير وحيد

مبعا لقبول اسحقالة املسير.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 09 بحاريخ) ( حالل) ببني  االبحدائية 

يوليوز)2021)ممت رقم)765.

345I

STE AUCOGEST SARL

 SANITAIRE UNION 

 DIVERS DE MATERIAUX DE

CONSTRUCTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

STE AUCOGEST SARL

 N° 6 RUE 3909 HAY(AL(QODS

 DCHEIRA ، 86360، INEZGANE

MAROC

 SANITAIRE UNION 

 DIVERS DE MATERIAUX DE

CONSTRUCTIONS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي شارع 

حمتد الخاحس الدشيرة - 86360 

إنزكان املغرب.

وفاة شريك
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.709

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)

املؤرخ في)17)غشت)2021)مم اإلعال3)

و) ( طاروس) ابراهيم  الشريك  بوفاة 

(
ً
مبعا الورثة  على  حصصه  موزيع 

غشت) (11 في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2021)بالشكل األتي):

((، ( الحسين) ( طاروس) السيد ة()

5.320)حصة).

((، ( املصطفى) ( طاروس) السيد ة()

5.320)حصة).

((، ( عائشة) ( طاروس) السيد ة()

2.660)حصة).

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

18)غشت) بحاريخ) ( االبحدائية بانزكان)

2021)ممت رقم)1769.

346I

FIDUCOGEM

FAOUZI METAL
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

FIDUCOGEM
رقم 5 عتارة 52 حكامب اشرف شارع 

 FES ،30000 ، حمتد السادس فاس

MAROC

FAOUZI METAL شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي رقم 125  

حي الوحدة بنسودة - 30000 فاس 

املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

68861

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 يونيو) (14

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.FAOUZI METAL

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املخحلفة و البناء.
عنوان املقر االجحتاعي):)رقم)125  

فاس) (30000 (- حي الوحدة بنسودة)

املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
علوي) فوزي  الخالفة  السيد 

درهم) (100 بقيتة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (- (

وصفات وحواطن الشركاء):

علوي) فوزي  الخالفة  السيد 

170)حكرر بلوك أ حي) عنوانه ا()رقم)

كريو)30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
علوي) فوزي  الخالفة  السيد 

170)حكرر بلوك أ حي) عنوانه ا()رقم)

كريو)30000)فاس املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

يوليوز) (13 بحاريخ) ( بفاس) الحجارية 

2021)ممت رقم)3431.

347I

عتر بلغريب

AJAANI TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

عتر بلغريب

75 شارع الحسيتة حكامب االطلس 

الطابق الثالث املكحب 21 ، 30000، 

فاس املغرب

AJAANI TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي ححجر 133 

مجزئة 176 حترية املركز جتاعة 

الوادين اوالد حيتون اقليم حوالي 

يعقوب - 36126 حوالي يعقوب 

املغرب 

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

69115

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 يونيو) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.AJAANI TRAVAUX

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

حخحلفة)).
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ححجر) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 
املركز) حترية  (176 مجزئة) (133
اقليم) حيتون  اوالد  الوادين  جتاعة 
حوالي) (36126 (- يعقوب) حوالي 

يعقوب املغرب).
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
 500 ( (: ( السيد بدر الدين اجعني)

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: ( ( الفهدي) السيد حمتد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األستاء) (- (

وصفات وحواطن الشركاء):
السيد بدر الدين اجعني عنوانه ا()
بن) يوسف  شارع  (01 السال3) حي 
ماشفين رقم)7)ميفلت)15400)ميفلت)

املغرب.
عنوانه ا() ( السيد حمتد الفهدي)
اقاحة ايتان)6)شقة)6)واد فاس))فاس))

30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
السيد بدر الدين اجعني عنوانه ا()
بن) يوسف  شارع  (01 السال3) حي 
ماشفين رقم)7)ميفلت)15400)ميفلت)

املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
غشت) (17 بحاريخ) ( بفاس) الحجارية 

2021)ممت رقم)3730.

348I

STE AUCOGEST SARL

 SANITAIRE UNION DIVERS
 DE MATERIAUX DE
CONSTRUCTIONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين حتثل قانوني للشركة

STE AUCOGEST SARL
 N° 6 RUE 3909 HAY(AL(QODS
 DCHEIRA ، 86360، INEZGANE

MAROC
 SANITAIRE UNION DIVERS DE

 MATERIAUX DE

CONSTRUCTIONS »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان حقرها االجحتاعي: شارع 
حمتد الخاحس الدشيرة - 86360 

إنزكان املغرب.
»تعيين حتثل قانوني  للشركة«

رقم الحقييد في السجل الحجاري: 
.709

بتقح�سى الجتع العا3 االسحثنائي)
ومبعا) (2021 غشت) (17 في) املؤرخ 
تعيين) مقرر  جدد  لحعيين حسير ين()

املتثل ين()القانوني ين(:)
-)طاروس))الحسين
-)طاروس املصطفى

 SANITAIRE UNION  -
 DIVERS DE MATERIAUX DE
ذات) شركة  (CONSTRUCTIONS
حقرها) الكائن  املحدودة  املسؤولية 
اإلجحتاعي ب:).شارع حمتد الخاحس)

الدشيرة)-).إنزكان).املغرب
عند) الحجاري  السجل  رقم 

االقحضاء:).709
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
18)غشت) بحاريخ) ( االبحدائية بانزكان)

2021)ممت رقم)1769.
349I

AUDINEX SARLAU

 PHARMACIE TASSNIME
CASABLANCA

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

مأسيس شركة

AUDINEX SARLAU
شارع عبد املوحن و زنقة شتيال، 
طابق 4، بامليي -، الدار البيضاء ، 

20042، الدار البيضاء املغرب
 PHARMACIE TASSNIME
CASABLANCA شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي إقاحة 
املسحقبل الضحى رقم 2 بجوار 

حسجد املسحقبل سيدي حعروف 
دار البيضاء - 20520 دار البيضاء 

املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 
513471

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (26
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)
 PHARMACIE TASSNIME

.CASABLANCA
شراء) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وشبه) صيدالنية  حنحجات  أي  وبيع 
وحنحجات) وحعدات طبية  صيدالنية 
مجتيل) وحسحمضرات  بيطرية 
وجتيع املنحجات األخرى التي موزعها)

الصيدليات عتوًحا.
املعاحالت) عاحة جتيع  وبصفة  (-
أو) املالية  أو  الصناعية  أو  الحجارية 
املحعلقة بشكل) العقارية  أو  املنقولة 
حباشر أو غير حباشر بغرض الشركة أو)
التي حن املححتل أن تسهل ممقيقها)

أو موسيعها أو مطويرها..
إقاحة) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 
بجوار) (2 رقم) الضحى  املسحقبل 
حعروف) سيدي  املسحقبل  حسجد 
البيضاء) دار  (20520 (- البيضاء) دار 

املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأستال  حبلغ 
1.000.000,00)درهم،)حقسم كالحالي:

 10.000 ( (: حريم) طيب  السيدة 
حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (- (
وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه ا() حريم  طيب  السيدة 
 4 الطابق) الثاني  بولفارد حسن  (45
البيضاء) دار  (20120 ( أنفا) بنجديا 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه ا() حريم  طيب  السيدة 

 4 الطابق) الثاني  بولفارد حسن  (45

البيضاء) دار  (20120 أنفا) بنجديا 

املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 18 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

غشت)2021)ممت رقم)790149.

350I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

EL YAMANI DESIGN
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل الحصفية

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC

EL YAMANI DESIGN شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي : عتارة 44 

رقم 3 شارع املحطة 3 ج - 50000 

حكناس املغرب.

قفل الحصفية

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

.34843

الوحيد) الشريك  قرار  بتقح�سى 

املؤرخ في)26)يوليوز)2021)مقرر حل)

شركة ذات) (EL YAMANI DESIGN

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد حبلغ رأستالها)90.000)درهم)

 44 وعنوان حقرها اإلجحتاعي عتارة)

 50000 (- شارع املحطة 3 ج) (3 رقم)

حكناس املغرب نتيجة ل-عد3 ممقيق)

أهداف الشركة)

-عد3 الحتكن حن الحصول على)

الزبناء

-إحكانيات حالية جد حمدودة)
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و عين:

و) اليتني  ( يوسف) السيد ة()

  2 حرجان) (1787 رقم) عنوانه ا()

50000)حكناس املغرب كتصفي) ة()

للشركة.

و قد مم انعقاد الجتعية الخحاحية)

بحاريخ)26)يوليوز)2021)وفي عتارة)44 

 50000 (- شارع املحطة 3 ج) (3 رقم)

حكناس املغرب.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

19)غشت) بحاريخ) ( الحجارية بتكناس)

2021)ممت رقم)279.

351I

BEND CONSEIL ET MANAGEMENT

هيلين : شركة مدنية عقارية

شركة املحاصة

ممويل الشكل القانوني للشركة

 BEND CONSEIL ET

MANAGEMENT

206 شارع حمتد الخاحس شقة 

12 الدارالبيضاء، 20000، 

الجارالبيضاء املغرب

هيلين : شركة حدنية عقارية شركة 

املحاصة

و عنوان حقرها االجحتاعي 40 شارع 

املقاوحة الطابق 10  - 20000 الدار 

البيضاء .

ممويل الشكل القانوني للشركة

رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.513135

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)

2021)مم ممويل) 10)يونيو) املؤرخ في)

الشكل القانوني للشركة حن)»شركة)

املحاصة«)إلى)»شركة ذات املسؤولية)

املحدودة«.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 12 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

غشت)2021)ممت رقم)789615.

352I

BEND CONSEIL ET MANAGEMENT

هيلين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تستية الشركة

 BEND CONSEIL ET

MANAGEMENT

206 شارع حمتد الخاحس شقة 

12 الدارالبيضاء، 20000، 

الجارالبيضاء املغرب

هيلين  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها االجحتاعي 40 شارع 

املقاوحة الطابق 10 - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

تغيير تستية الشركة
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

513135

)بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)

مم تغيير) (2021 يونيو) (10 املؤرخ في)
تستية الشركة حن)»هيلين)»)إلى)»اري)

منتية«).

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 12 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

غشت)2021)ممت رقم)789615.

353I

BEND CONSEIL ET MANAGEMENT

اري تنمية
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسير جديد للشركة

 BEND CONSEIL ET

MANAGEMENT

206 شارع حمتد الخاحس شقة 

12 الدارالبيضاء، 20000، 

الجارالبيضاء املغرب

اري منتية  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 40 شارع 

املقاوحة الطابق 10  - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

تعيين حسير جديد للشركة
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.513135

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)
مم تعيين) (2021 يونيو) (10 املؤرخ في)
السيد ة() للشركة  جديد  حسير 
العابدين) زين  االدري�سي  البدراوي 

كتسير وحيد
مبعا إلقالة حسير.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 12 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

غشت)2021)ممت رقم)789615.

354I

MOR GUIDE CANADA

MOR GUIDE CANADA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

MOR GUIDE CANADA
144 زنقة حمتد ستيمة، إقاحة 
جوهرة حمتد ستيمة، الطابق 6 

الشقة 35 ، 20250، الدار البيضاء 
املغرب

MOR GUIDE CANADA شركة 
ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجحتاعي 144 زنقة 
حمتد ستيمة، إقاحة جوهرة حمتد 

ستيمة، الطابق 6 الشقة 35 - 
20250 الدار البيضاء املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 
512727

في) حؤرخ  عرفي  عقد  بتقح�سى 
مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (29
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
 MOR (: بتخحصر تستيتها) اإلقحضاء)

.GUIDE CANADA
إستشارة) (: غرض الشركة بإيجاز)

في الهجرة.

 144 (: االجحتاعي) املقر  عنوان 
إقاحة جوهرة) زنقة حمتد ستيمة،)

حمتد ستيمة،)الطابق)6)الشقة)35 

- 20250)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 20.000 الشركة:) رأستال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالحالي:

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه ا() حرشد  هشا3  السيد 

كيبك)H3M1J4)حنتريال كندا.

والعائلية) الشخصية  األستاء)

وحواطن حسيري الشركة:

كيبك) عنوانه ا() حرشد  هشا3  (

H3M1J4)حنتريال كندا

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 05 بحاريخ) البيضاء) بالدار  الحجارية 

غشت)2021)ممت رقم)28455.

355I

حجي و شركائه

 AT&T Global Network

Services Morocco
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
اسحترار نشاط الشركة

حجي و شركائه

  شارع حوالي يوسف ، 20070، 

الدارالبيضاء املغرب28

أيتي أند تي كلوبال نيحوارك سرفيسز 

حوروكو  

 AT & T(GLOBAL(NETWORK

SERVICES MOROCCO

»شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد«

 موين سنتر مور ويست الطابق 

16 زاوية شارع زرقطوني و املسيرة 

الخضراء: وعنوان حقرها االجحتاعي 

 20100 الدارالبيضاء

»اسحترار نشاط الشركة«

. رقم الحقييد في السجل الحجاري: 

179261
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بتقح�سى حمضر الشريك الوحيد)
في)7)يونيو)2021)مقرر حا يلي):

بعد3) قرار  نشاطها.) وحواصلة  و 
حل الشركة رغم الخسائر املسجلة)

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم  (.
بحاريخ البيضاء) بالدار   الحجارية 

 8)يوليوز)2021)ممت رقم)786140

356I

FIDUCIAIRE

املجموعة الجهوية لالعمال 
املختلفة والخدمات املتنوعة 

جغط.بم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

FIDUCIAIRE
 BUREAU 9  IMM. 13 RUE(DU
 SOUK ، 25000، KHOURIBGA

MAROC
املجتوعة الجهوية لالعتال املخحلفة 
والخدحات املحنوعة جغط.بم شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجحتاعي 122 حي 
املنطلك بوالنوار خريبكة - 25000 

خريبكة املغرب
مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

7219
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 غشت) (03
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)
املجتوعة الجهوية لالعتال املخحلفة)

والخدحات املحنوعة جغط.بم.
اعتال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الحصدير) ـ) حخحلفة للخدحات والبناء)

واالسحيراد.
حي) (122 (: عنوان املقر االجحتاعي)
 25000 (- خريبكة) بوالنوار  املنطلك 

خريبكة املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

السيد اساحة جبيرة):))500)حصة)

بقيتة)100)درهم للحصة).

السيد حمتد رفاعي):))500)حصة)

بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (- (

وصفات وحواطن الشركاء):

 4 السيد اساحة جبيرة عنوانه ا()

زنقة البمر االبيض املحوسط)25000 

خريبكة املغرب.

عنوانه ا() رفاعي  حمتد  السيد 

34)مجزأة اسعدة)25060)ابي الجعد)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

 4 ( السيد اساحة جبيرة عنوانه ا()

زنقة البمر االبيض املحوسط)25000 

خريبكة املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

االبحدائية بخريبكة))بحاريخ)18)غشت)

2021)ممت رقم)399.

357I

ديوان االسحاذة حف�سي ليلى حوثقة

SOFRICA CARROSSERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

ديوان االسحاذة حف�سي ليلى حوثقة

الدار البيضاء إقاحة املنزه 3 س  

2  عتارة 4 الرقم 10 ، 20400، 

الداراليضاء املغرب

SOFRICA CARROSSERIE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 23 زنقة 

ابن حنير الطابق السفلي املعاريف - 

20370 الدار البيضاء املغرب 

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

491897

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 يناير) (26

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.SOFRICA CARROSSERIE

صباغة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العربات)

تهيئة العربات)

املطالة)

اعتال البوليستر)

مركيب املكيفات
زنقة) (23 (: عنوان املقر االجحتاعي)

(- ابن حنير الطابق السفلي املعاريف)

20370)الدار البيضاء)املغرب).

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأستال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالحالي:

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

السيد عبد هللا حنصور))عنوانه ا()

اقاحة املنزه زنقة)1)العتارة)08)الشقة)

07 20660)الدار البيضاء)املغرب.

حجاهد) العزيز  عبد  السيد 
2)دوار اوالد حعزة) 32)زنقة) عنوانه ا()

املحتدية)) (28830 ( الشالالت) لحجر 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

السيد عبد هللا حنصور))عنوانه ا()

اقاحة املنزه زنقة)1)العتارة)08)الشقة)

07 20660)الدار البيضاء)املغرب

حجاهد) العزيز  عبد  السيد 
2)دوار اوالد حعزة) 32)زنقة) عنوانه ا()

املحتدية)) (28830 الشالالت) لحجر 

املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 25 بحاريخ) ( بالدار البيضاء) الحجارية 

فاراير)2021)ممت رقم)767518.

358I

حجي و شركائه

VERIZON MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ممويل املقر االجحتاعي للشركة

حجي و شركائه
28 شارع حوالي يوسف ، 20070، 

الدارالبيضاء املغرب
Verizon(Moroccoفريزون حاروك  

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 موين سنتر مور أويست الطابق 16 

زاوية شارع زرقطوني: وعنوان حقرها 
االجحتاعي

 20100 و املسيرة الخضراء 
الدارالبيضاء

ممويل املقر االجحتاعي للشركة
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

 .223393
بتقح�سى الجتع العا3 االسحثنائي)
املؤرخ في)22)فاراير)2021)مم ممويل)

املقر االجحتاعي الحالي للشركة)
20100)حن موين سنتر مور أويست)
زرقطوني) شارع  زاوية  (16 الطابق)
البيضاء) الدار  الخضراء) واملسيرة 

املغرب
 20100))إلى موين سنتر مور أويست)
زرقطوني) شارع  زاوية  (5 الطابق)
البيضاء) الدار  الخضراء) واملسيرة 

املغرب)))
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم  (.
 09 بحاريخ) البيضاء) بالدار  الحجارية 

غشت)2021)ممت رقم)789320
359I

CANOCAF SARL

CHALWAW
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC
CHALWAW شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
 في طور الحصفية(
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وعنوان حقرها اإلجحتاعي حي 

ماوريرت بوسحة سلوان - 62702 

الناظور املغرب.

حل شركة
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.13611

الوحيد) الشريك  قرار  بتقح�سى 

مقرر حل) (2021 يونيو) (02 املؤرخ في)

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات)

حبلغ) ( (CHALWAW الشريك الوحيد)
وعنوان) درهم  (100.000 رأستالها)

حقرها اإلجحتاعي حي ماوريرت بوسحة)

املغرب) الناظور  (62702 (- سلوان)

نتيجة ل):)نهاية نشاط الشركة.

حي) ب  الحصفية  حقر  حدد  و 

 62702 (- سلوان) بوسحة  ماوريرت 

الناظور املغرب.)

و عين:

و) اشلواو  ( ( حمتد) السيد ة()

عنوانه ا()حي ماوريرت بوسحة سلوان)

62702)الناظور املغرب كتصفي) ة()

للشركة.

وعند اإلقحضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  مبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املحعلقة بالحصفية):)-

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 09 بحاريخ) ( بالناضور) االبحدائية 

يوليوز)2021)ممت رقم)2132.

360I

CANOCAF SARL

ACHGHAL BENNASER
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأستال الشركة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 
رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC

ACHGHAL BENNASER شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي طريق 

الناظور الحسيتة بني وكيل أوالد 

فطوحى  - 62000 الناظور  املغرب.

رفع رأستال الشركة
رقم الحقييد في السجل الحجاري 

.19823

الوحيد) الشريك  قرار  بتقح�سى 

مم) (2021 يوليوز) (07 في) املؤرخ 

قدره) بتبلغ  الشركة  رأستال  رفع 

»900.000)درهم«)أي حن)»100.000 

عن) درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)

طريق):))-.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

االبحدائية بالناضور))بحاريخ)18)غشت)

2021)ممت رقم)3729.

361I

النتلي عبد العزيز

كاضيض
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

النتلي عبد العزيز

حكامب رياض السال3 مجزئة املطاحن 

االدريسية شارع الجيش امللكي 

الطابق 4 حكحب 16 ، 30000، فاس 

املغرب

كاضيض شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي دوار اوالد 

حتو الطيب  - 30000 فاس املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

68941

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 حاي) (07

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

كاضيض.
غرض الشركة بإيجاز):)بيع وشراء)
وحواد) الطبية  الشبه  املسحلزحات 

الحجتيل)ـ)االسحيراد والحصدير.
عنوان املقر االجحتاعي):)دوار اوالد)
حتو الطيب))-)30000)فاس املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)
درهم،)حقسم كالحالي:

 1.000 ( (: السيد صالح كاضيض)
حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-
وصفات وحواطن الشركاء):

السيد صالح كاضيض عنوانه ا()
 60000  63 رقم) أ57) حي املنار زنقة 

وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
السيد صالح كاضيض عنوانه ا()
 60000  63 رقم) أ57) حي املنار زنقة 

وجدة املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
يوليوز) (19 بحاريخ) ( بفاس) الحجارية 

2021)ممت رقم)3529.

362I

  AAFIR(AUDIT(&(CONSULTING(MOROCCO

sigle(A2CM((sarl

SABAE BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

 AAFIR(AUDIT & CONSULTING
MOROCCO  sigle(A2CM  sarl

شارع فاس ، ركن ابن طفيل ، إقاحة 
دياحوند، الطابق األول ، حكحب  رقم 

3 ، 90000، طنجة املغرب
SABAE BUILDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجحتاعي شارع 

فاس زاوية ابن طفيل إقاحة دياحوند 
الطابق 1 املكحب رقم 3 - 90000 

طنجة  املغرب

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

119357

 13 عقد حر حؤرخ في) ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 غشت)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

 SABAE(:(اإلقحضاء)بتخحصر تستيتها

.BUILDING

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري و السياحي.

شارع) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

فاس زاوية ابن طفيل إقاحة دياحوند)

 90000  -  3 رقم) املكحب  (1 الطابق)

طنجة))املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

 ABM HOLDING :  999(الشركة

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

 1 ( (: أعافر) املالك  عبد  السيد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

السيد عبد املالك أعافر عنوانه ا()

الفحت،) إقاحة  امللكي،) الجيش  شارع 
مطوان) (93000  11 رقم) (03 طابق)

املغرب.

 ABM HOLDING الشركة)

 ,  28 الوطنية) الطريق  عنوانه ا()

السياحية) االقاحة  حرجان،) حدائق 
مطوان) (93000  10 رقم) (1 طابق)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء)

وحواطن حسيري الشركة:

السيد عبد املالك أعافر عنوانه ا()

الفحت،) إقاحة  امللكي،) الجيش  شارع 
مطوان) (93000  11 رقم) (03 طابق)

املغرب
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باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

غشت) (17 بحاريخ) ( بطنجة) الحجارية 

2021)ممت رقم)245314.

363I

FLASH ECONOMIE

COIFFEUR ASRIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

COIFFEUR ASRIA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي حي 

الوحده رقم 831 - 73000 الداخلة 

املغرب

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

19115

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 غشت) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.COIFFEUR ASRIA
صالون) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

جتيع) وبيع  للحالقة  حخحلط 

املنحوجات و األكسيسوارات املحعلقة)

بالنشاط الحجتيل

ونصف) بالجتلة  وشراء) بيع  (

املعدات) و  املنحجات  جتيع  الجتلة،)

و األثاث املحعلق بالحالقة والحجتيل

يحعلق) حا  كل  وبيع  مطوير  (

بصالونات الحالقة ومجتيل األظافر)

اسحيراد ومصدير جتيع املنحجات)

و املعدات الصغيرة و األثاث املحعلق)

بأنشطة مصفيف الشعر.)وصالونات)

الحجتيل واألظافر)

مخصيص املحاالت أو الصالونات)
و) الحالقة  نات  لو  بصا  املحعلقة 

الحجتيل األظافر)
و) املالبس  و  املنسوجات  وبيع 
املجوهرات و األحدية في األكشاك و)

األ سواق.
حي) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 
الداخلة) (73000 -  831 الوحده رقم)

املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
((: ( السيد عبد الكريم إبن العالية)
500)حصة بقيتة)100)درهم للحصة)
 500 ( (:( السيد حسن إبن العالية)

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األستاء) (- (

وصفات وحواطن الشركاء):
العالية)) إبن  الكريم  عبد  السيد 
 831 رقم) الوحدة  حي  عنوانه ا()

الداخلة)73000)الداخلة املغرب.
العالية)) إبن  حسن  السيد 
 831 رقم) الوحدة  حي  عنوانه ا()

الداخلة)73000)الداخلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
العالية)) إبن  حسن  السيد 
 831 رقم) الوحدة  حي  عنوانه ا()

الداخلة)73000)الداخلة املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 12 بحاريخ) ( االبحدائية بوادي الدهب)

غشت)2021)ممت رقم)1393.

364I

FLASH ECONOMIE

PRODUCT LEMLIHA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 PRODUCT LEMLIHA

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي  العتارة 
الحتر رقم 24  الداخلة  - 73000 

الداخلة  املغرب 
مأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 
18295

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 حاي) (21
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.PRODUCT LEMLIHA
مصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشحم الحيواني.
العتارة) ( (: عنوان املقر االجحتاعي)
 73000 (- ( الداخلة) ( (24 الحتر رقم)

الداخلة))املغرب).
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
 1.000 ( (: السيدة انكية الرويجل)

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):
السيدة انكية الرويجل عنوانه ا())
الداخلة)) (24 رقم) الحتر  العتارة 

73000))الداخلة))املغرب).
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
السيدة انكية الرويجل عنوانه ا())
الداخلة)) (24 رقم) الحتر  العتارة 

73000))الداخلة))املغرب)
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 21 بحاريخ) ( االبحدائية بوادي الدهب)

حاي)2021)ممت رقم)853.

365I

FLASH ECONOMIE

ABOUDRAR PIECE AUTO
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 ABOUDRAR PIECE AUTO

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي  كراج 

عتار11 حي بئرأنزران خلف حمطة 

أولي يا ميكوين - 80000 اكادير 

املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

48531

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 غشت) (17

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.ABOUDRAR PIECE AUTO

الحجارت) ( (: غرض الشركة بإيجاز)

في إكسسوارات السيارات و ماجر في)

القطع الغيار للسيارة).

كراج) ( (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

حي بئرأنزران خلف حمطة) عتار11)

اكادير) (80000 (- ميكوين) أولي يا 

املغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

 1.000 ( (: أبودرار) حمتد  السيد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).



عدد)5679 - 23)حمر3)1443  فامت س حتار)2021)الجريدة الرسمية   17806

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-
وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه ا() أبودرار  حمتد  السيد 
12)شقة) حي إدرار إقاحة دارنا عتارة)
أكادير) (80000 أكادير) ميكوين  (447

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه ا() أبودرار  حمتد  السيد 
12)شقة) حي إدرار إقاحة دارنا عتارة)
أكادير) (80000 أكادير) ميكوين  (447

املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
غشت) (17 بحاريخ) ( باكادير) الحجارية 

2021)ممت رقم)106082.
366I

SAT HOLDING شركة
ش.3.3

رأستالها : 100.000 درهم
املقر الرئي�سي: 54، طريق أوالد زيان - 

الدار البيضاء
السجل الحجاري : 510.417

حشروع مقدحة جزئية لألصول 
حسطرة االنفصال

في حؤرخ  عرفي  عقد   بتوجب 
13)يوليو)2021،)وضعت):

 TRANSPORT شركة)
رأستالها) ش.3.3.) (LAGHZALA
حقرها) الكائن  درهم،) (21.000.000
حي عادل،) الرئي�سي بالدار البيضاء،)
حقارة الشهداء،)الحجزئة رقم)1،)الحي)
املحتدي،)واملقيدة بالسجل الحجاري)

بالدار البيضاء)ممت رقم)84.079.
وشركة)SAT HOLDING))ش.3.3،)
الكائن) درهم،) (100.000 رأستالها)
(،54 حقرها الرئي�سي بالدار البيضاء،)
بالسجل) وحقيدة  زيان،) أوالد  طريق 
رقم) ممت  البيضاء) بالدار  الحجاري 

.510.417
لألصول) جزئية  مقدحة  حشروع 
إلى) مخضع  التي  املسطرة  منظتها 
لالنفصال مطبيقا) ( ( النظا3 القانوني)
يليه) وحا  (222 الفصل) ملقحضيات 
املحعلق) (17-95 عدد) القانون  حن 

بالشركات،)كتا مم تعديله ومحتيته.
املشروع) وأهداف  أسباب  (: أوال)

الجزئية لألصول

شركة) شركاء) يتلك 

TRANSPORT LAGHZALA)ش.3.3)

صاحبة املشروع،)حجتوع الحصص)

 SAT HOLDING(االجحتاعية بشركة

كل واحد بنفس) ش.3.3 املسحفيدة،)

النسب.

املشروع) صاحبة  الشركة  متلك 

فروع لها أنشطة حشابهة لحلك التي)

هيكلة) إعادة  في  ومرغب  مزاولها،)

بميث) بفروعها،) املالية  حشاركاتها 

 SAT HOLDING لفائدة) مقد3 

ش.3.3.)جزء)حن األصول التي متلكها)

بفروعها.

املسحعتلة) الحسابات  (: ثانيا)

لحمديد شروط االنشقاق))

هي) املسحعتلة  الحسابات  إن 

31)ديستار) الحسابات املحصورة في)

ماريخ إقفال آخر سنة حالية) (،2020

اجحتاعية لكل واحدة حن الشركحين.

فامت) في  املشروع  هذه  سيسري 

2021،)ونتيجة لذلك،)سحعحار) يناير)

والخصو3) األصول  عتليات  كل 

صاحبة) الشركة  قبل  حن  املنجزة 

املشروع وكذا كل االلتزاحات املارحة)

إلى) (2021 حن طرفها حنذ فامت يناير)

غاية يو3 اإلنجاز النهائي لالنشقاق،)

كونها متت حن قبل الشركة صاحبة)

املشروع.

الصافية) األصول  وصف  (: ثالثا)

املقدحة ومقييتها

 TRANSPORT شركة) مقد3  (

LAGHZALA)ش.3.3.)برسم املشروع)

لفائدة شركة) جزء)حن ذحتها املالية،)

حقابل) ش.3.3،) (SAT HOLDING

املحصورة) حصص في هذه االخيرة،)

على وجه الحمديد وقوحت كالحالي):

العناصر غير املادية):

غير) العناصر  تسجيل  سبق  (.1

حيث) الشركحين  بمسابات  املادية 

قدحت السندات.

2.)العناصر املادية):

ال �سيء.

3.)العناصر املالية):

املقدحة) املالية  العناصر  محكون 

حن سندات متلكها صاحبة املشروع)

املبينة أدناه):

49.998)حصة اجحتاعية لشركة))

 SOCIETE DES AUTOCARS

الكائن) ش.3.3  (TRANSMAGHREB

(،54 حقرها الرئي�سي بالدار البيضاء،)

واملقيدة بالسجل) طريق أوالد زيان،)

رقم) ممت  البيضاء) بالدار  الحجاري 

  25.000.000 في) قوحت  (63557

درهم.

20.000)حصة اجحتاعية لشركة)

الكائن) ش.3.3  (SAT MESSAGERIE

(،54 حقرها الرئي�سي بالدار البيضاء،)

واملقيدة بالسجل) (، طريق أوالد زيان)

رقم) ممت  البيضاء) بالدار  الحجاري 

97.025)قوحت في)8.500.000)درهم.

(: املالية) العناصر  مقييم  حجتوع 

33.500.000)درهم.
رابعا):)حقابل الحقدحة

حقابل للقيتة الصافية لحقدحات)

 TRANSPORT LAGHZALA شركة)

لفائدة) مخصيص  ستحم  ش.3.3 

 TRANSPORT شركة) شركاء)

النسب) وفي  ش.3.3.) (LAGHZALA

التي يتلكها كل واحد حنهم في الشركة)

املذكورة،)335.000)حصة اجحتاعية)

بقيتة) 100()درهم للواحدة،)حمررة)

لزيادة) متثيال  سحنشأ  التي  بالكاحل 
 SAT HOLDING شركة) رأستال 

ش.3.3.)ب)33.500.000)درهم.

خاحسا):)الشروط الواقفة

الجزئية) الحقدحة  حشروع  وضع 

الواقفة) الشروط  ممت  لألصول 

الحالية):

حصادقة الجتع العا3 االسحثنائي)

الحقدحة) صاحبة  الشركة  لشركاء)

وكذا) وحلحقاتها  املذكورة  لالمفاقية 

الحقدحة املنصوص عليها فيها.

حصادقة الجتع العا3 االسحثنائي)

حن) املسحفيدة  الشركة  لشركاء)

وقرار) وحلحقاتها  املذكورة  االمفاقية 
الشروط) في  الشركة  رأستال  زيادة 

املنصوص عليها)؛)

اإلدارية) الرخص  على  الحصول 
القوانين) حسب  عليها  املنصوص 
والتشريعات الجاري بها العتل عند)

االقحضاء.
بتجرد) الكاحل  أثرها  سحنحج 
اإلنجاز النهائي لزيادة رأستال الشركة)
املسحفيدة التي ستحم برسم الحقدحة.

سادسا):)إيداع بكحابة الضبط
مم اإليداع القانوني بكحابة ضبط)
البيضاء) بالدار  الحجارية  املحكتة 
رقم) ممت  (،2021 أغسطس) (06 في)

.789271
حن أجل اإلشعار والبيان

الجهاز املسير

367I

SAT FONCIERE شركة
ش.3.3

رأستالها : 100.000,00 درهم
املقر الرئي�سي : 23، شارع الجيروند - 

اقاحة 2000 - الدار البيضاء
السجل الحجاري : 511.959

حشروع مقدحة جزئية لألصول
حسطرة االنفصال

في حؤرخ  عرفي  عقد   بتوجب 
13)يوليو)2021،)وضعت):

 TRANSPORT شركة)
رأستالها) ش.3.3.) (LAGHZALA
حقرها) الكائن  درهم،) (21.000.000
حي عادل،) الرئي�سي بالدار البيضاء،)
حقارة الشهداء،)الحجزئة رقم)1،)الحي)
املحتدي،)واملقيدة بالسجل الحجاري)

بالدار البيضاء)ممت رقم)84.079.
   SAT FONCIERE وشركة)
درهم،) (100.000 رأستالها) ش.3.3،)
بالدار) الرئي�سي  حقرها  الكائن 
البيضاء،)23،)شارع الجيروند)-)اقاحة)
الحجاري) بالسجل  وحقيدة  (،2000

بالدار البيضاء)ممت رقم)511.959.
لألصول) جزئية  مقدحة  حشروع 
إلى) مخضع  التي  املسطرة  منظتها 
لالنفصال مطبيقا) ( ( النظا3 القانوني)
يليه) وحا  (222 الفصل) ملقحضيات 
املحعلق) (17-95 عدد) القانون  حن 

بالشركات،)كتا مم تعديله ومحتيته.
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املشروع) وأهداف  أسباب  (: أوال)

الجزئية لألصول

شركة) شركاء) يتلك 

TRANSPORT LAGHZALA)ش.3.3)

صاحبة املشروع،)حجتوع الحصص)

 SAT FONCIERE(االجحتاعية بشركة

كل واحد بنفس) ش.3.3 املسحفيدة،)

النسب.

مرغب الشركة صاحبة املشروع في)

إعادة هيكلة نشاطاتها بإعطاء)شركة)

حن) جزء) ش.3.3.) (SAT FONCIERE

في) أصولها حتثلة بحالت بقع أرضية 

طور البناء.

املسحعتلة) الحسابات  (: ثانيا)

لحمديد شروط االنشقاق.

هي) املسحعتلة  الحسابات  إن 

31)ديستار) الحسابات املحصورة في)

ماريخ إقفال آخر سنة حالية) (،2020

اجحتاعية لكل واحدة حن الشركحين.

فامت) في  املشروع  هذه  سيسري 

2021،)ونتيجة لذلك،)سحعحار) يناير)

والخصو3) األصول  عتليات  كل 

صاحبة) الشركة  قبل  حن  املنجزة 

املشروع وكذا كل االلتزاحات املارحة)

إلى) (2021 حن طرفها حنذ فامت يناير)

غاية يو3 اإلنجاز النهائي لالنشقاق،)

كونها متت حن قبل الشركة صاحبة)

املشروع.

الصافية) األصول  وصف  (: ثالثا)

املقدحة ومقييتها

 TRANSPORT شركة) مقد3  (

LAGHZALA)ش.3.3.)برسم املشروع)

جزءا حن ذحتها املالية،)لفائدة شركة))

حصص) حقابل  (،SAT FONCIERE

في هذه االخيرة،)املحصورة على وجه)

الحمديد وقوحت كالحالي):

العناصر غير املادية:)

سبق تسجيل العناصر غير املادية)

قدحت) حيث  الشركحين  بمسابات 

السندات.

2.)العناصر املادية)

العقار املعروف باسم)»حسن)14« 
في) ب نايات  أرضية  بقعة  حن  يحكون 
طور االنتهاء،)بتساحة ختسة أريس)
 (05a(26ca(سحة وعشرين سنتيارس
،)عين السبع) مقع في الدار البيضاء) ()
املنطقة الصناعية حوضوع الرسم) (-
75.188 / 45،)مقدر ب) العقاري رقم)

7.000.000)درهم.
»ستاب) باسم) املعروف  العقار 
يحكون حن بقعة أرضية) (»13 حسن)
بتساحة) االنتهاء،) طور  في  ب نايات 
وعشرين) سبعة  أريس   ختسة 
مقع في الدار) ()05a( 27ca سنتيارس)
املنطقة) (- السبع) عين  (، البيضاء)
العقاري) الرسم  حوضوع  الصناعية 
ب) مقدر  (،45  /  75.189 رقم)

7.000.000)درهم.
»حلك) باسم) املعروف  العقار 
أرضية) بقعة  يحكون حن  (»1 بنعترو)
بتساحة) االنتهاء،) طور  في  ب نايات 
تسعون) و  واحد  أريس  عشر   سحة 
في) مقع  ( ()16a( 91ca سنتيارس)
رقم) العقاري  الرسم  وجدة حوضوع 
117.591 / 02)،)مقدر ب)6.000.000 

درهم.
املادية) العناصر  مقييم  حجتوع 

20.000.000)درهم.
3.العناصر املالية)

ال �سيء.)
رابعا):)حقابل الحقدحة

حقابل للقيتة الصافية لحقدحات)
(،TRANSPORT LAGHZALA شركة)
شركاء) لفائدة  مخصيص  ستحم 
 TRANSPORT LAGHZALA شركة)
واحد) كل  يتلكها  التي  النسب  وفي 
 200.000 حنهم في الشركة املذكورة،)
بقيتة) 100)  اجحتاعية  حصة 
درهم للواحدة،)حمررة بالكاحل))التي)
سحنشأ متثيال لزيادة رأستال شركة)
 20.000.000 ب) (SAT FONCIERE

درهم.
خاحسا):)الشروط الواقفة

الجزئية) الحقدحة  حشروع  وضع 
الواقفة) الشروط  ممت  لألصول 

الحالية):

حصادقة الجتع العا3 االسحثنائي)

الحقدحة) صاحبة  الشركة  لشركاء)

وكذا) وحلحقاتها  املذكورة  لالمفاقية 

الحقدحة املنصوص عليها فيها.

حصادقة الجتع العا3 االسحثنائي)

حن) املسحفيدة  الشركة  لشركاء)

وقرار) وحلحقاتها  املذكورة  االمفاقية 

الشروط) في  الشركة  رأستال  زيادة 

املنصوص عليها)؛)

اإلدارية) الرخص  على  الحصول 

القوانين) حسب  عليها  املنصوص 

والتشريعات الجاري بها العتل عند)

االقحضاء.

بتجرد) الكاحل  أثرها  سحنحج 

اإلنجاز النهائي لزيادة رأستال الشركة)

املسحفيدة التي ستحم برسم الحقدحة.

سادسا):)إيداع بكحابة الضبط

مم اإليداع القانوني بكحابة ضبط)

البيضاء) بالدار  الحجارية  املحكتة 

رقم) ممت  (،2021 أغسطس) (06 في)

.789272
حن أجل اإلشعار والبيان

الجهاز املسير

368I

CANOCAF SARL

CHALWAW
شركة ذات حسؤولية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد

قفل الحصفية

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC

CHALWAW شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي : حي 

ماوريرت بوسحة سلوان - 62702 

الناظور املغرب.

قفل الحصفية

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

.13611

الوحيد) الشريك  قرار  بتقح�سى 
مقرر حل) (2021 يونيو) (02 املؤرخ في)
حسؤولية) ذات  شركة  (CHALWAW
حمدودة ذات الشريك الوحيد حبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رأستالها)
حقرها اإلجحتاعي حي ماوريرت بوسحة)
املغرب) الناظور  (62702 (- سلوان)

نتيجة ل-)نهاية نشاط الشركة.
و عين:

و) اشلواو  ( حمتد) السيد ة()
عنوانه ا()حي ماوريرت بوسحة سلوان)
62702)الناظور املغرب كتصفي) ة()

للشركة.
و قد مم انعقاد الجتعية الخحاحية)
حي) وفي  (2021 يونيو) (09 بحاريخ)
 62702 (- سلوان) بوسحة  ماوريرت 

الناظور املغرب.
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 09 بحاريخ) ( بالناضور) االبحدائية 

يوليوز)2021)ممت رقم)2133.
369I

FIDUCIAIRE

MORROCAN CARS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

FIDUCIAIRE
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
MORROCAN CARS شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجحتاعي 

 MAGASIN(N 101 IMMEUBLE
 13 AL(GHORFA 1 MEKNES -

50000 MEKNES(MAROC
مأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 
54039

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2020 غشت) (12
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.MORROCAN CARS

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 LOCATION DE VOITURES SANS

.CHAUFFEUR

(: االجحتاعي) املقر  عنوان 

 MAGASIN N 101 IMMEUBLE 13

 AL GHORFA 1 MEKNES - 50000

.MEKNES MAROC

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)2020)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

 1.000 ( (: ححوكل) يوسف  السيد 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه ا() ححوكل  يوسف  السيد 
قرطبة) مجزئة  (6 الشطر) (121 رقم)

50000)حكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه ا() ححوكل  يوسف  السيد 
قرطبة) مجزئة  (6 الشطر) (121 رقم)

50000)حكناس املغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

05)غشت) بحاريخ) ( الحجارية بتكناس)

2021)ممت رقم)3661.

370I

CANOCAF SARL

MADRITEC MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ممويل املقر االجحتاعي للشركة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 
رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC

 MADRITEC MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجحتاعي شارع 

يوسف ابن ماشفين عتارة املنزه رقم 
150 الطابق االول رقم 1 أ  - 62000 

الناظور املغرب.
ممويل  املقر االجحتاعي للشركة

رقم الحقييد في السجل الحجاري 
.18339

بتقح�سى الجتع العا3 اإلسحثنائي)
ممويل)) ( مم) (2021 حاي) (10 املؤرخ في)
حن) للشركة  الحالي  االجحتاعي  املقر 
عتارة) ماشفين  ابن  يوسف  »شارع 
املنزه رقم)150)الطابق االول رقم)1)أ))
- 62000)الناظور املغرب«)إلى)»شارع)
حوالي استاعيل عتارة بادي الطابق)

4)و)5 - 62000)الناظور))املغرب«.
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
االبحدائية بالناضور))بحاريخ)13)غشت)

2021)ممت رقم)3704.
371I

CANOCAF SARL

SOLATRAMARB
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأستال الشركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC
SOLATRAMARB شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي دوار 
دردورة سلوان - 62702 الناظور 

املغرب.
رفع رأستال الشركة

رقم الحقييد في السجل الحجاري 
.10069

الوحيد) الشريك  قرار  بتقح�سى 
مم) (2021 غشت) (02 في) املؤرخ 
قدره) بتبلغ  الشركة  رأستال  رفع 
»600.000)درهم«)أي حن)»200.000 
عن) درهم«) (800.000« إلى) درهم«)

طريق):))-.

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
االبحدائية بالناضور))بحاريخ)19)غشت)

2021)ممت رقم)3730.
372I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

NAZIHA EMBALLAGE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
مأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
NAZIHA EMBALLAGE شركة 
ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجحتاعي حي املطار 

زنقة الرباط رقم  01 الداخلة - 
73000 الداخلة املغرب

مأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 
18645

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 يونيو) (14
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.NAZIHA EMBALLAGE
تسويق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وشبه) بالجتلة  وبيع  وشراء) وموزيع 
أو) الغذائية  املواد  لجتيع  بالجتلة 
غيرها حن حنحجات الحعبئة والحغليف)
وجتيع املنحجات امللحقة بالحغليف)؛

دراسة ومصنيع وشراء)وبيع ومجارة)
وممويل وموزيع جتيع املنحجات حن)
الورق والكرمون والبالستيك وجتيع)
هذه) حن  املشحقة  أو  امللحقة  املواد 
(، االمصال) وسائط  وجتيع  (، املواد)
الورق) يكون  التي  األصناف  وجتيع 

الورقية) األلياف  أو  الكرمون  أو 
لجتيع) (، املكونات) حن  حنها  واحدة 
السلع املححتل إنحاجها على الورق أو)
الورق املقوى)،)وجتيع املنحجات التي)
والكرمون:) بالورق  مطويرها  يرمبط 
(، حكح ية) لواز3  (، حكح ية) أدوات 
(، إعالنية) حواد  (، حكح ية) حعدات 
أو) حكح ية  أمتحة  (، كتبيومر) أدوات 
والنظافة) والحكييف  تغليف  (، نسخ)

وحنحجات السالحة..
عنوان املقر االجحتاعي):)حي املطار)
(- الداخلة) (01 ( رقم) الرباط  زنقة 

73000)الداخلة املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
 1.000 ( (: السيد عحتان الدليمي)

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):
السيد عحتان الدليمي عنوانه ا()

الداخلة)73000)الداخلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
السيد عحتان الدليمي عنوانه ا()

الداخلة)73000)الداخلة املغرب
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 21 بحاريخ) ( االبحدائية بوادي الدهب)

يونيو)2021)ممت رقم)1076.

373I

STE ANGLE DE GESTION SARL

DISTRIBUTION OK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أحتد الحريزي مجزئة 

الحتستاني رقم 6 اقاحة باريس- أ 
مطوان ، 93000، مطوان املغرب

DISTRIBUTION OK شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي شارع واد 
مانسيفت زنقة 1 رقم 19 مطوان - 

93000 مطوان حغرب
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مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

30131

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (29

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

.DISTRIBUTION OK

 IMPORT(:(غرض الشركة بإيجاز

 EXPORT ET DISTRIBUTION DES

 PRODUITS ALIMENTAIRES DES

.EPICES ET CEREALES

عنوان املقر االجحتاعي):)شارع واد)
(- مطوان) (19 رقم) (1 زنقة) مانسيفت 

93000)مطوان حغرب.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

((: احيزون) اساحة  حمتد  السيد 

500)حصة بقيتة)100)درهم للحصة)

((: العيفوطي) الكريم  عبد  السيد 

500)حصة بقيتة)100)درهم للحصة)

(: احيزون) اساحة  حمتد  السيد 

500)بقيتة)100)درهم.

(: العيفوطي) الكريم  عبد  السيد 

500)بقيتة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وصفات وحواطن الشركاء):

احيزون) اساحة  حمتد  السيد 

شارع واد ا3 الربيع اقاحة) عنوانه ا()
مطوان) (93000  12 رقم) (3 طابق) (1

حغرب.

العيفوطي) الكريم  عبد  السيد 

عنوانه ا()حركب الحنتية بلوك)1)ط3 

شقة)9)حرميل)93150)مطوان حغرب.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

احيزون) اساحة  حمتد  السيد 

شارع واد ا3 الربيع اقاحة) عنوانه ا()

مطوان) (93000  12 رقم) (3 طابق) (1

حغرب

العيفوطي) الكريم  عبد  السيد 

عنوانه ا()حركب الحنتية بلوك)1)ط3 

شقة)9)حرميل)93150)مطوان حغرب

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

12)غشت) )بحاريخ) االبحدائية بحطوان)

2021)ممت رقم)3207.

374I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

CRIADERO DE MARISCOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC

  CRIADERO DE MARISCOS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجحتاعي رقم 01، 

عتارة أطلس، حي الفطيمات - 

73000 الداخلة  املغرب 

مأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

19051

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)

مم إعداد القانون) (2021 يوليوز) (28

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

. CRIADERO DE MARISCOS

غرض الشركة بإيجاز):)حعالجة و)

مصدير املنحوجات البمرية)

مجارة الستك بالجتلة)

مربية األحياء)املائية

الـحجــاريـة) الـعـتـلـيـات  وكــذلـك كــل 

املـنـقــوالت الـعـقـاريـة و) و الـصـنـاعـيـة،)

حـباشــرة) بـصـفـة  مـرمـبـط  الـحـي  املـالـيـة 

أو غيـر حـبـاشـرة باألنـشـطـــة املـذكــــورة)

أعـــــاله
رقم) (: االجحتاعي) املقر  عنوان 

(- 01،)عتارة أطلس،)حي الفطيمات)

73000)الداخلة))املغرب).

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

((: املهدي) العيا�سي  بنعبد  السيد 

250)حصة بقيتة)100)درهم للحصة)

 PENA MEDINA JOSE السيد)

MANUEL  :  250)حصة بقيتة)100 

درهم للحصة).

 VICTOR PINEIRO السيد)

SALGADO :  250)حصة بقيتة)100 

درهم للحصة).

 MUNIZ LOPEZ JUAN السيد)

CARLOS  :  250)حصة بقيتة)100 

درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):

املهدي) العيا�سي  بنعبد  السيد 

 01 فيال رقم) عنوانه ا()شارع الوالء،)

73000)الداخلة))املغرب).

 PENA MEDINA JOSE السيد)

MANUEL))عنوانه ا()-)-)-)اسبانيا).

 VICTOR PINEIRO السيد)

مجزئة) عنوانه ا() (SALGADO

الداخلة)) (73000  39 الرقم) الخليج،)

املغرب).

 MUNIZ LOPEZ JUAN السيد)

CARLOS))عنوانه ا()-)-)-)اسبانيا).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

املهدي) العيا�سي  بنعبد  السيد 

 01 فيال رقم) عنوانه ا()شارع الوالء،)

73000)الداخلة))املغرب)

 PENA MEDINA JOSE السيد)

MANUEL))عنوانه ا()-)-)-)اسبانيا)

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

 03 بحاريخ) ( االبحدائية بوادي الدهب)

غشت)2021)ممت رقم)1352.

375I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 GUERGUARAT

INTERCONTINENTAL
إعالن ححعدد القرارات

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC

 GUERGUARAT

INTERCONTINENTAL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان حقرها االجحتاعي: رقم 408، 

عتارة ستية، شارع الوالء، الشقة 
رقم 02 - 73000 الداخلة املغرب.

»إعالن ححعدد القرارات«
رقم الحقييد في السجل الحجاري: 

.17837

بتقح�سى الجتع العا3 االسحثنائي)

2021)مم امخاذ) 19)يوليوز) املؤرخ في)

القرارات الحالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)

االجحتاعية) الحصص  كافة  مفويت 

املكحتبة في اسم السيد)»حمتد اديب)

حسين مدالوي«)و املحتثلة في)10000 

حصة اجحتاعية حن فئة حائة درهم)

 DAKHLA شركة) لفائدة  للواحدة 

FIRST(Sarl

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

حايلي:)موسيع نشاط الشركة ليشتل)

بالسياحة) املحعلقة  املشاريع  انجاز 

الشقق) املطاعم،)  الفنادق،)

املفروشة)...()

قرار رقم)3:)الذي ينص على حايلي:)

تغيير الفصول)2،)6)و)7)حن األنظتة)

األساسية للشركة)

ومبعا لذلك مم تعديل حقحضيات)

النظا3 األسا�سي الحالية:)
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بند رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
األساسية) األنظتة  على  املصادقة 

الجديدة للشركة
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
 28 بحاريخ) ( االبحدائية بوادي الدهب)

يوليوز)2021)ممت رقم)1339.

376I

النتلي عبد العزيز

ماغي بارا
شركة ذات حسؤولية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد
مأسيس شركة

النتلي عبد العزيز
حكامب رياض السال3 مجزئة املطاحن 

االدريسية شارع الجيش امللكي 
الطابق 4 حكحب 16 ، 30000، فاس 

املغرب
حاغي بارا شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي رقم  4 
عتارة 18 مجزئة رياض الياستين 
طريق عين الشقف - 30000 فاس 

املغرب
مأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 
67603

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)
القانون) إعداد  مم  (2021 يناير) (04
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) ححبوعة  الشركة  تستية 
حاغي) (: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

بارا.
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
طبية) الطبيةوالشبه  املسحلتزحات 

وحواد الحجتيل.
 4 ( رقم) (: املقر االجحتاعي) عنوان 
الياستين) رياض  مجزئة  (18 عتارة)
فاس) (30000 (- طريق عين الشقف)

املغرب.
أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:
 1.000 ( (: ربوج) حاجدة  السيدة 

حصة بقيتة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األستاء) (-

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه ا() ربوج  حاجدة  السيدة 
رياض) مجزئة  (18 عتارة) (4 ( رقم)
الشقف) عين  طريق  الياستين 

30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه ا() ربوج  حاجدة  السيدة 
رياض) مجزئة  (18 عتارة) (4 ( رقم)
الشقف) عين  طريق  الياستين 

30000)فاس املغرب.
باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 
أبريل) (29 بحاريخ) ( بفاس) الحجارية 

2021)ممت رقم)2098.

377I

MEDAFCO  CONSULTING

سبارطيل كول سنتر
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

مأسيس شركة

MEDAFCO  CONSULTING

 AL(IRFANE 2, GH4, IMMEUBLE

 47 N° 249  - TANGER ، 90000،

TANGER TANGER

سبارطيل كول سنتر 

شركة ذات حسؤولية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجحتاعي 13 شارع 

45 حي السليتاني - طنجة - 90000 

طنجة طنجة

مأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الحقييد في السجل الحجاري : 

119347

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بتقح�سى)

مم إعداد القانون) (2021 غشت) (12

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملتيزات الحالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) ححبوعة  الشركة  تستية 

(: تستيتها) بتخحصر  اإلقحضاء)

سبارطيل كول سنتر.

حراكز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االمصال واالمصاالت.

13)شارع) عنوان املقر االجحتاعي):)

 90000 (- -)طنجة) 45)حي السليتاني)

طنجة طنجة.

أجلها) حن  مأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأستال الشركة:)

درهم،)حقسم كالحالي:

حعاد) القتري  الفحوح  السيد 

درهم) (100 بقيتة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األستاء) (- (

وصفات وحواطن الشركاء):

حعاد) القتري  الفحوح  السيد 

عنوانه ا()الزحوري)3)حروة))2)الطابق)

طنجة) (90000 طنجة) (44 رقم) (3

طنجة.

والعائلية) الشخصية  األستاء) (

وحواطن حسيري الشركة:

حعاد) القتري  الفحوح  السيد 

عنوانه ا()الزحوري)3)حروة))2)الطابق)

طنجة) (90000 طنجة) (44 رقم) (3

طنجة

باملحكتة) القانوني  اإليداع  مم 

غشت) (17 بحاريخ) ( بطنجة) الحجارية 

2021)ممت رقم)245309.

378I
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املحكمة التجارية بوجدة
 إشهار حسحخرج عقد مفويت 

أصل مجاري

حلف البيع عدد : 2021/73

حساب عدد : 2109

حصحح) عرفي  عقد  بتقح�سى 

(،2007 نوفتار) (29 بحاريخ) اإلحضاء)

ديستار) (6 بحاريخ) بوجدة  حسجل 

عبد) حدني  (: السيد) فوت  (2007
 ZT(العزيز،)الساكن بوجدة،)72)زنقة

بلحسين.

للسيد عبد هللا هاشمي،)الساكن)
األحم،) زنقة  املسيرة،) حي   بوجدة،)

رقم)26،)بصفحه وليا شرعيا عن أبنائه)

هاشمي،) حمتد  (: وهم) القاصرين 

زكرياء)هاشمي وعثتان هاشمي.

الكائن) الحجاري  األصل  جتيع 

حراكش) طريق  بوجدة،) واملسحغل 
الغير حقيد بالسجل) حكرر،) (87 رقم)

الحجاري بثتن إجتالي قدره)850.000 

درهم.

املحكتة) أحا3  الحعرضات  مقبل 

الحجارية بوجدة داخل أجل أقصاه)

املوالية) يوحا  عشر) 15() ختسة 

للنشرة الثانية مطبيقا للتادة)84)حن)

حدونة الحجارة.

اإلعالن الثاني
عن رئيس حصلحة كحابة الضبط

58 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
بيع أصل مجاري

حلف عدد 2021/117

حساب عدد 3505

في) حؤرخ  موثيقي  عقد  بتقح�سى 

بتراكش) وحسجل  (2021 يونيو) (24

بحاريخ)5)يوليو)2021)باع السيد بيرنار)

الحاحل) ()Bernard( PETARD (بيطار

املغربية) للتتلكة  اإلقاحة  لبطاقة 
والساكن بتراكش) (E006967Q رقم)

حساين بن  هللا  عبد  درب  املدينة 

لفائدة شركة دار صاحب) (،21 رقم) (

حمدودة) حسؤولية  ذات  شركة 

رأستالها)80.000)درهم يوجد حقرها)

االجحتاعي ب)7)إقاحة راحي زنقة سبة)

حكحب)8)الدور الثاني،)الدار البيضاء.

الكائن) الحجاري  األصل  جتيع 

بن) هللا  عبد  درب  املدينة  بتراكش 

حساين رقم)21)واملعد كدار للضيافة)

واملقيد) كحالينا  رياض  شعار  ممت 

ممت) بتراكش  الحجاري  بالسجل 

بجتيع عناصره املادية) (59974 رقم)

واملعنوية بتبلغ)1.500.000)درهتا.

أعاله) املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم) إلى  بحعرضاتهم  يحقدحوا  أن 

الحجارية) باملحكتة  الحجاري  السجل 

بتراكش داخل أجل ي حدئ حن ماريخ)

اليو3) في  وينحهي  األول  اإلعالن  نشر 

اإلعالن) حن  عشر) 15() الخاحس 

الثاني.

اإلعالن الثاني
عن رئيس كحابة الضبط

61 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
حلف البيع عدد 26/2021

حساب عدد 3497
ذ.الحسن) موثيقي  بتقح�سى عقد 
بحاريخ) بفاس  املوثق   الراشدي،)
بحاريخ) واملسجل  (2021 يونيو) (10 
 LA SOCIETE(16)يونيو)2021)البائع
جالل) (CAFEE MOSCOU PAR
 131 الساكن رقم) (C251779 بنيس)
الشقف،) عين  طريق  أستاء) مجزئة 
 C024216(املشتري بوجدرة حمتد وليد
 2 الشقة) أستاء،) مجزئة  الساكن 
أصل) بيع  (11 الشقف) عين  طريق 
الحجاري لألصل الحجاري رقم)47789 
مجزئة أستاء،) (131 رقم) (: الكائن ب)
قدره) بثتن  الشقف  عين  طريق 

600.000)درهم.

أجل) داخل  الحعرضات  ومقبل 
ماريخ) حن  يوحا  عشر) 15() ختسة 

النشرة الثانية بالجريدة الرستية.

اإلعالن الثاني
عن رئيس كحابة الضبط

67 مكرر

املحكتة الحجارية بفاس
حصلحة السجل الحجاري

إشهار عقد بيع أصل مجاري
حلف بيع عدد 2021/25

حساب خاص 3477
بتقح�سى عقد موثيقي) ذ.بنسودة)
بفاس) حؤرخ  بفاس() حوثق  فؤاد،)
وحسجل) (2021 يوليو) و6) (2 بحاريخ)
باعت) (2021 يوليو) (6 بحاريخ) بفاس 
بطاقتها) رقم  كوثر،) كحاني  السيدة 
بفاس) الساكنة  (C521493 الوطنية)
بنعبد) عالل  شارع  زيادة  حي  زنقة 
نيابة عن شركة) الياستين  هللا فيال 
 PHARMACIE AL HADIKA FES
حن) حمدودة  حسؤولية  ذات  شركة 
الصالحيات) بتوجب  وحيد  شريك 
األسا�سي) القانون  في  لها  املخولة 
االدري�سي) اليلولي  للسيد  للشركة 
الوطنية) بطاقحه  رقم  املهدي،)
والساكن بفاس عتارة) (CD202172

83)الشقة)3)باب الغول ظهر املهراز.
)حجتوع األصل الحجاري املشحتل)
»صيدلية) على صيدلية ممتل اسم)
بفاس) املسحغل  للتمل  الحديقة«)
طريق) (Q4/55 الحديقة) مجزئة 
الحجاري) بالسجل  واملسجل  حكناس 
باملحكتة الحجارية بفاس ممت رقم)
درهم) (600.000 بثتن قدره) (49555
عليها) املنصوص  الشروط  حسب 

بعقد البيع.
الضبط) بكحابة  الحعرضات  مقبل 
باملحكتة الحجارية بفاس داخل أجل)
يوحا) عشر) 15() ختسة  يحعدى  ال 

ابحداء)حن النشرة الثانية.

اإلعالن الثاني
عن رئيس كحابة الضبط

68 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
 حلف مفويت أصل مجاري 

عن طريق البيع
حلف عدد 2021/87

كحابة) حصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة) الحجارية  باملحكتة  الضبط 
في) حؤرخ  حوثق  عقد  بتقح�سى   أنه 
عبد) السيد  باع  (،2021 يوليو) (5
لبطاقة) الحاحل  الهراز،) اللطيف 
 B339680 رقم) الوطنية  الحعريف 
 والساكن بطنجة حوحة الدار البيضاء)
بالسجل) واملسجل  (7 رقم) (60 زنقة)
(،30104 الحجاري بطنجة ممت رقم)
الكائن) الحجاري  األصل  حجتوع 
رقم) الخاحس  حمتد  شارع  بطنجة 
الوالي،) حريم  السيدة  لفائدة  (153
الوطنية) الحعريف  لبطاقة  الحاحلة 
رقم)K528633)وحددت قيتة األصل)
الحجاري حوضوع البيع في حبلغ إجتالي)

قدره)400.000)درهم.
وعليه فإن جتيع الحعرضات مقد3)
بكحابة الضبط بهذه املحكتة داخل)
15)يوحا ابحداء)حن ماريخ النشر) أجل)
وحا يليه حن) (84 الثاني طبقا للفصل)

حدونة الحجارة.

اإلعالن الثاني
عن رئيس كحابة الضبط

70 مكرر

املحكتة الحجارية بطنجة
حلف مفويت أصل مجاري

عن طريق الحنازل
حلف رقم : 2021/86

كحابة) حصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة) الحجارية  باملحكتة  الضبط 

أنه بتقح�سى عقد عدلي حؤرخ في)28 

حمتد) السيد  منازل  (،2021 يوليو)

الحعريف) لبطاقة  الحاحل  بوجتعة،)

والساكن) (K18532 رقم) الوطنية 

بحجزئة النصر زنقة واد الهرهار رقم)
19)طنجة واملسجل بالسجل الحجاري)

جتيع) (،47318 رقم) ممت  بطنجة 

األصل الحجاري الكائن بطنجة زنقة)

لشعار الحاحل  (20 رقم) موحرت  بن 

 II.  -  إعالنات قضائية
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السيد) لفائدة  (»PETIT SOCO« (

لبطاقة) الحاحل  بوجتعة  احتد 

 K102012 رقم) الوطنية  الحعريف 

الحجاري) األصل  قيتة  وحددت 

حوضوع الحنازل بدون عوض في حبلغ)

إجتالي قدره)60.000)درهم.

الحعرضات) جتيع  فإن  وعليه 

مقد3 بكحابة الضبط بهذه املحكتة)

يوحا) داخل أجل ختسة عشر) 15()

حن ماريخ صدور النشر الثاني) ابحداء)

طبقا للفصل)84)وحا يليه حن حدونة)

الحجارة.

اإلعالن الثاني
عن رئيس كحابة الضبط

خديجة أقشور

71 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
حلف رقم : 2021/44

حساب رقم : 3844

الطرف األول):

رقم) الفاضلي،) شرادي  عايدة 

 A661814(:(بطاقة الحعريف الوطنية

حغربي الجنسية.

الطرف الثاني):

 P A R A P H A R M A C I E

حسيرها) شركة  (DIDOUCHA

القانوني):)عايدة شرادي الفاضلي.

شارع زاوية  (: االجحتاعي)  حقرها 

اسلو) وزنقة  الخطابي  الكريم  عبد 

املحيط الرباط.

(: الحجاري) األصل 

.PARAPHARMACIE

:)زاوية شارع عبد الكريم) العنوان)

الخطابي وزنقة اسلو املحيط الرباط.

بتصلحة) الحعرضات  وسحقبل 

الحجارية) باملحكتة  الحجاري  السجل 

بالرباط إلى غاية ختسة عشر) 15) 

يوحا حن صدور اإلعالن الثاني.

اإلعالن األول
رئيس حصلحة السجل الحجاري

1 مكرر

املحكتة الحجارية بالرباط
حلف رقم : 2021/53
حساب رقم : 3984

الطرف األول):
بطاقة) رقم  الورياكلي،) حمتد 
حغربي) (A70752 (: الحعريف الوطنية)

الجنسية.
الطرف الثاني):

بطاقة) رقم  بنعرفة،) رشيد 
الحعريف الوطنية):)A803733)حغربي)

الجنسية.
بطاقة) رقم  دينية،) رضوان 
الحعريف الوطنية):)A275073)حغربي)

الجنسية.
األصل الحجاري):))حطعم.

الرباط الطابق األر�سي) (: العنوان)
رقم) بامريس الحاحبا،) شارع  (69 رقم)

السجل الحجاري):)112060.
بتصلحة) الحعرضات  وسحقبل 
الحجارية) باملحكتة  الحجاري  السجل 
بالرباط إلى غاية ختسة عشر) 15) 

يوحا حن صدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

رئيس حصلحة السجل الحجاري

2 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
بيع أصل مجاري

حلف رقم 2021/37
بتقح�سى عقد موثيقي حن طرف)
بحاريخ) بتكناس  برغازي  الحق  عبد 
27)حاي)2021)باعت السيدة فاطتة)
رقم) ب.ت.و  الحاحلة  قتوري  علمي 
الرياض) حي  الساكنة  (D200956
 M.LMEK PRO-GEST(افران لشركة
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
1)رقم) حقرها االجحتاعي مجزئة النور)
4)ومجزئة النور)2)رقم)5)زنقة ابراهيم)
بالسجل) واملسجلة  فاس  الروداني 
بفاس) الحجارية  باملحكتة  الحجاري 

ممت رقم)61247.
الكائن) الحجاري  األصل  جتيع 
املشحتل) ليالس  دي  زنقة  بإيفران 
لبيع) حخصص  مجاري  حمل 
وتغدية) حثلجات  حشروبات كمولية 
الحجاري) بالسجل  واملسجل  عاحة 

هذه املحكتة ممت رقم)17974.

إجتالي) بثتن  قيتحه  ممديد  ومم 

قدره)1.200.000)درهم.

لذلك فإن جتيع الحعرضات يجب)

باملحكتة) الضبط  بكحابة  أن موضع 

الحجارية بتكناس داخل أجل ختسة)

صدور) ماريخ  حن  يوحا  عشر) 15()

النشرة الثانية.

اإلعالن األول
رئيس كحابة الضبط املحكتة الحجارية بتكناس

6 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان
حصلحة كحابة الضبط

حكحب السجل الحجاري

إعالن شراء أصل مجاري

إن رئيس حصلحة كحابة الضبط)

باملحكتة االبحدائية بحطوان.

مطبيقا ملقحضيات الفصل)83)حن)

حدونة الحجارة القانون رقم)19.95.

عرفي) عقد  بتقح�سى  أنه  يعلن 

 2021 أبريل) (26 بحاريخ) املؤرخ 

التسجيل) حكحب  بسجل  واملسجل 

والحتار بحطوان،)بسجل اإليداع رقم)

بحاريخ) (10571 عدد) وصل  (11822

2021،)باع السيد الهرهور) 28)أبريل)

لبطاقة) الحاحل  املغربي،) حصطفى،)

 L264933 رقم) الوطنية  الحعريف 

جتيع األصل الحجاري الواقع بشارع)

الصحراوي رقم) زنقة حقهى  املاحون 

253)مطوان،)وهو عبارة عن حملبة،)

باملحكتة) الحجاري  بالسجل  واملقيد 

االبحدائية بحطوان ممت رقم)50794.

الحليدي) السيد  لفائدة  وذلك 

عبد العالي،)املغربي،)الحاحل لبطاقة)

.K156392(الحعريف الوطنية رقم

بتصلحة) الحعرضات  وسحقبل 

السجل الحجاري باملحكتة االبحدائية)

يوحا حن) (15 بحطوان وذلك إلى غاية)

صدور اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
رئيس حصلحة كحابة الضبط

60 مكرر

املحكتة االبحدائية بحطوان
حصلحة كحابة الضبط

حكحب السجل الحجاري

منازل عن حصة في األصل الحجاري

إن رئيس حصلحة كحابة الضبط)

باملحكتة االبحدائية بحطوان.

مطبيقا ملقحضيات الفصل)83)حن)

حدونة الحجارة القانون رقم)19.95.

يعلن أنه بتقح�سى العقد العرفي)

منازل السيد) (2021 أبريل) (28 بحاريخ)

الحاحل لبطاقة) الشقاف املصطفى،)

 L257978 رقم) الوطنية  الحعريف 

عن)50%)حن األصل الحجاري الكائن)

حقره االجحتاعي بشارع الحاج حمتد)

مطوان،) (54 رقم) (1 زنقة) بركة،) بن 

والذي هو عبارة الصباغة الحقليدية)

واملسجل بالسجل الحجاري باملحكتة)

االبحدائية بحطوان ممت رقم)15558.

الحسين) السيد  لفائدة  وذلك 

الحعريف) لبطاقة  الحاحل  الشباق،)

الساكن) (L276495 رقم) الوطنية 

 1 زنقة) بركة،) حمتد  الحاج  بشارع 

رقم)52،)مطوان.

بتصلحة) الحعرضات  وسحقبل 

السجل الحجاري باملحكتة االبحدائية)

يوحا حن) (15 بحطوان وذلك إلى غاية)

صدور اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
رئيس حصلحة كحابة الضبط

59 مكرر

املحكمة االبتدائية بالرماني
بيع نصف أصل مجاري

EXPLOITANT DE MILK- لشركة

BAR

رقم السجل الحجاري : 2418

بتقح�سى عقد موثيقي عدلي املؤرخ)

بحاريخ) 28)حن شوال)1442)  9)يونيو)

يونيو) (25 بحاريخ) واملسجل  (2021

1159باع) باالسحخالص) احر  (2021

بن) الحلتساني  ن يل  السيد  بتوجبه 

الحعريف لبطاقة  الحاحل  حمتد،)
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للسيدة) (X119537 رقم) الوطنية 

عسو،) بنت  الطبيب  السعدية 

الوطنية) الحعريف  لبطاقة  الحاحلة 

في) (1/2 النصف) جتيع  (X250974

يمتل) الذي  الحجاري  األصل  كافة 

نسخة الحقييدات املضتنة بالسجل)
الحمليلي رقم)2418)النشاط الحجاري)

 EXPLOITANT DE MILK-BAR

الحجارية) املؤسسة  عنوان  الكائن 

CITE RIYAG)الرحاني ماريخ التسجيل)
4)يونيو)2012)رقم التسجيل)18)ماريخ)

أكحوبر) فامت  االسحغالل  في  الشروع 

2006)املسجل بقائتة امللزحين باألداء)

الضريبي ممت رقم)27700345.

لذا وجب على كل ححعرض وضع)

باملحكتة) الضبط  بكحابة  تعرضه 

أقصاه) أجل  في  بالرحاني  االبحدائية 

حن ماريخ النشر وصدور النشرة) (15

الثانية.

اإلعالن الثاني

62 مكرر

املحكمة االبتدائية ببرشيد
إعالن عن بيع أصل مجاري

كحابة) حصلحة  رئيس  يعلن 

الضبط باملحكتة االبحدائية بارشيد،)

في) حؤرخ  رسمي  عقد  بتقح�سى  أنه 

فوت السيد حمتد) (2021 يونيو) (25
الحعريف) لبطاقة  الحاحل  ربروب،)

عن) نيابة  (W1524 رقم) الوطنية 

الحاحل) ربروب،) املجيد  عبد  السيد 

رقم) الوطنية  الحعريف  لبطاقة 

بإسبانيا،) والساكن  (W204687

للسيد عزيز الوسطي،)الحاحل لبطاقة)

 WA73947 رقم) الوطنية  الحعريف 

ابراهيم) شارع  (371 والساكن)

الروداني،)حي الوحدة برشيد،)األصل)

»حقهى) كتقهى) املسحغل  الحجاري 

ياستينة) بحجزئة  والكائنة  حاربيال«)
200- 394)شارع عبد هللا كنون) رقم)

بالسجل) واملسجلة  برشيد،) (198

وذلك) (16090 رقم) ممت  الحجاري 

درهم. (300.000 بثتن إجتالي قدره)

الحعرضات) جتيع  فإن  وعليه،)

مقد3 بكحابة الضبط بهامه املحكتة،)

قسم السجل الحجاري داخل أجل)15 

يوحا حن ماريخ النشرة األولى والثانية.

اإلعالن الثاني
عن رئيس حصلحة كحابة الضبط

66 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخميسات
إعالن عن بيع األصل الحجاري

حلف رقم 2021/12

حساب رقم 13000

بحاريخ) موثيقي  عقد   بتقح�سى 

باع السيد عبد هللا) (2020 أبريل) (24

رقم) ب.ت.و  ل  الحاحل  احساين،)

صديقي،) املهدي  للسيد  (X77977

 X359990 رقم) ب.ت.و  ل  الحاحل 
زنقة) (31 (:  األصل الحجاري الكائن ب)

حي) االدريسية،) مجزئة  رقراق  أبي 

واملسجل) الختيسات،) الزهراء،)

 44672 رقم) الحجاري  بالسجل 

بالختيسات) االبحدائية  باملحكتة 

واملعنوية) املادية  عناصره  بجتيع 

واملقدر بثتن)60.000)درهم.

لذلك فإن جتيع الحعرضات يجب)

باملحكتة) الضبط  كحابة  موضع  أن 

أجل) داخل  بالختيسات  االبحدائية 

ماريخ) حن  يوحا  عشر) 15() ختسة 

صدور النشرة الثانية.

اإلعالن الثاني
عن رئيس حصلحة كحابة الضبط

69 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل
هبة أصل مجاري

حلف رقم : 2021/06
حساب رقم 8970

حصادق) عرفي  عقد  بتقح�سى 
2021،)حسجل) حاي) (14 عليه بحاريخ)
 2021 حاي) (27 بحاريخ) حالل  ببني 
الجياللي) حوالي  السيدين  فإن 
الحاحل) راشد،) حغربي  الدين،) نصر 
رقم) الوطنية  الحعريف  لبطاقة 
الساكن ببني حالل حسجل) (E53242
املحكتة بهذه  الحجاري  بالسجل 

جتيع) وهبا  قد  (،5546 رقم) ممت  (

 53 الرقم) والكائن  الحجاري  األصل 

واملسحعتل) حالل  بني  حراكش  زنقة 

السيد) لفائدة  املالبس  لبيع  كتمل 

احتد) حوالي  الجياللي  الدين  نصر 

الوطنية) الحعريف  لبطاقة  الحاحل 

رقم)I473596)وقد حدد ثتن الهبة في)

حبلغ قدره)10.000)درهم.

مقديم) األخير  هذا  دائني  فعلى 

تعرضاتهم إلى حكحب السجل الحجاري)

باملحكتة االبحدائية بني حالل داخل)

أجل ال يحعدى)15)يوحا املوالية للنشر)

الثانية.

اإلعالن الثاني
عن رئيس حصلحة كحابة الضبط

72 مكرر

املحكتة االبحدائية ببني حالل

مقديم أصل مجاري حصة في شركة
حلف رقم : 2021/08

حساب رقم 8983

حن طرف) رسمي  مقرير  بتقح�سى 

شاوي) ابراهيم  الحيسوبي  الخبير 

أكحوبر) فامت  بحاريخ  البيضاء) بالدار 

العربي،) الناجي  السيد  قد3  (،2020

الوطنية) الحعريف  لبطاقة  الحاحل 

بالسجل) واملسجل  (I43157 رقم)

ببني) االبحدائية  باملحكتة  الحجاري 

جتيع) (،20364 رقم) ممت  حالل 

األصل الحجاري الذي هو عبارة عن)

حخازة وحلويات،)والكائن ببلوك)3)حي)

بني حالل،)كمصة)) (،72 األطلس رقم)

 BOULANGERIE(في الشركة املدعوة

 PATISSERIE MASJID AL ATLAS

حتثلها) شخص  في  (،SARL AU

الحجاري) بالسجل  حقيدة  القانوني،)

باملحكتة االبحدائية ببني حالل ممت)

 100.000 رأستالها) (9861 رقم)

الحجاري) األصل  قو3  وقد  درهم 

درهم. (85.535,82 حبلغ) في  املذكور 

أعاله) الحصة  دائني حقد3  فعلى 
السجل) بتكحب  تعرضاتهم  وضع 
بني) االبحدائية  باملحكتة  الحجاري 
يحجاوز ختسة) أجل ال  داخل  حالل 

عشر يوحا املوالية للنشر الثانية.
اإلعالن الثاني

عن رئيس حصلحة كحابة الضبط

73 مكرر

املحكتة االبحدائية ببني حالل
بيع أصل مجاري

حلف رقم : 2021/09
حساب رقم 8979

حصادق) موثيقي  عقد  بتقح�سى 
وحسجل) (،2021 حاي) (7 عليه بحاريخ)
إن) (2021 حاي) (20 ببني حالل بحاريخ)
راشد،) حغربي  ححاجي،) عزيز  السيد 
الوطنية) الحعريف  لبطاقة  الحاحل 
رقم)I657196)الساكن بزنقة لوحارش)
حسجل) حالل  بني  (12 الرقم) (2 ز)
بالسجل الحجاري بهذه املحكتة ممت)
األصل) باع جتيع  قد  (،24214 رقم)
63)شارع متكنونت) الحجاري والكائن)
الحي العصري بني حالل واملسحعتل)
الغني)) عبد  السيد  لفائدة  كتقهى 
الحعريف) لبطاقة  الحاحل  ملباركي 
حدد) وقد  (I411087 رقم) الوطنية 
 560.000 قدره) حبلغ  في  الهبة  ثتن 

درهم.
مقديم) األخير  هذا  دائني  فعلى 
تعرضاتهم إلى حكحب السجل الحجاري)
باملحكتة االبحدائية بني حالل داخل)
أجل ال يحعدى)15)يوحا املوالية للنشر)

الثانية.
اإلعالن الثاني

عن رئيس حصلحة كحابة الضبط

74 مكرر

املحكتة االبحدائية ببني حالل
مفويت حق الكراء ألصل مجاري

حلف رقم : 2021/11
حساب رقم 9308

بتقح�سى عقد موثيقي حنجز بحاريخ)
ببني حالل) (2020 ديستار) (17 و) (14
حوثق زكرياء) ذ/كاعبور  طرف  حن 
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يناير) (5 بحاريخ) حسجل  حالل  ببني  (

السيدة) فإن  حالل،) ببني  (2021

راشدة،) حغربية  الوالي،) حادة 

الوطنية) الحعريف  لبطاقة  الحاحلة 
بالسجل) املسجلة  (I171839 رقم)

الحجاري ممت رقم)11644)باملحكتة)

حق) فوما  قد  حالل  ببني  االبحدائية 

 38 الكائن) الحجاري  للتمل  الكراء)

شارع الحسن الثاني بني حالل لفائدة)

حالكة الع �سي حغربي راشد الحاحل)

رقم) الوطنية  الحعريف  لبطاقة 

حجتوع) مفويت  ثتن  وأن  (،I14041

حق الكراء)املحل املذكور أعاله يقدر)

بثتن إجتالي قدره)320.000)درهم.

مقديم) األخير  هذا  دائني  فعلى 
تعرضاتهم إلى حكحب السجل الحجاري)

باملحكتة االبحدائية بني حالل داخل)

أجل ال يحعدى)15)يوحا املوالية للنشر)

الثانية.

اإلعالن الثاني
عن رئيس حصلحة كحابة الضبط

75 مكرر

املحكتة االبحدائية ببني حالل
مفويت حق الكراء ألصل مجاري

حلف رقم : 2021/12

حساب رقم 9307

حنجز) موثيقي  عقد  بتقح�سى 

حالل) ببني  (2021 فاراير) (24 بحاريخ)

حوثق) زكرياء) ذ/كاعبور  طرف  حن 

حارس) (11 بحاريخ) ببني حالل حسجل 

السيدين) فإن  حالل،) ببني  (2021

راشد،) حغربي  البصيلي،) حسن 

الوطنية) الحعريف  لبطاقة  الحاحل 
حالل) ببني  الساكن  (C944350 رقم)

حغربي) البصيلي  جواد  والسيد 
الحعريف) لبطاقة  الحاحل  راشد 

املسجلين) (CD30118 رقم) الوطنية 

 23354 بالسجل الحجاري ممت رقم)

ببني) االبحدائية  باملحكتة  و23352)

للتمل) الكراء) حق  فوما  قد  حالل 

 3 الحومة) إقاحة  الكائن  الحجاري 

لفائدة) حالل  بني  حكازة  (3 الرقم)

العربي بومتيت حغربي راشد الحاحل

رقم) الوطنية  الحعريف  لبطاقة  (

JC318670،)وأن ثتن مفويت حجتوع)

حق الكراء)املحل املذكور أعاله يقدر)

درهم. (210.000 بثتن إجتالي قدره)

مقديم) األخير  هذا  دائني  فعلى 

السجل) حكحب  إلى  تعرضاتهم 

االبحدائية) باملحكتة  الحجاري 

يحعدى) ال  أجل  داخل  حالل  بني 

الثانية. للنشر  املوالية  يوحا  (15

اإلعالن الثاني
عن رئيس حصلحة كحابة الضبط

76 مكرر

املحكتة االبحدائية ببني حالل

مقديم أصل مجاري حصة في شركة
حلف رقم : 2021/13

حساب رقم 9289

حنجز) رسمي  مقرير  بتقح�سى 

حمتد) الحيسوبي  الخبير  طرف  حن 

البوبكري بالدار البيضاء.

الغني) عبد  السيد  قد3  فقد 

الحعريف) لبطاقة  الحاحل  بندوحو،)

واملسجل) (G30186 رقم) الوطنية 

باملحكتة) الحجاري  بالسجل 

رقم) ممت  حالل  ببني  االبحدائية 

الحجاري) األصل  جتيع  (،11018

الذي هو عبارة عن حصحة) حصحة)

بني) اإلداري  بالحي  والكائن  اطلس(،)

املدعوة) الشركة  في  كمصة  حالل،)

 STE PLYCLINIQUE ATLAS

 BENDOUMOU ABDELRHANI

في) الحأسيس  طور  في  (،SARL AU

رأستالها) القانوني،) حتثلها  شخص 

2.540.000)درهم.

أعاله) الحصة  دائني حقد3  فعلى 

السجل) بتكحب  تعرضاتهم  وضع 

بني) االبحدائية  باملحكتة  الحجاري 

يحجاوز ختسة) أجل ال  داخل  حالل 

عشر يوحا املوالية للنشر الثانية.

اإلعالن الثاني
عن رئيس حصلحة كحابة الضبط

77 مكرر

املحكتة االبحدائية ببني حالل

مقديم أصل مجاري حصة في شركة
حلف رقم : 2021/14

حساب رقم 9403

حن) حنجز  رسمي  مقرير  بتقح�سى 

ابراهيم) الحيسوبي  الخبير  طرف 

شاوي بالدار البيضاء)بحاريخ)4)أكحوبر)

علي،) رحال  بن  السيد  قد3  (،2016

الحاحل لبطاقة الحعريف الوطنية رقم)

واملسجل بالسجل الحجاري) (I50067

باملحكتة االبحدائية ببني حالل ممت)
جتيع األصل الحجاري) (،10102 رقم)

الذي هو عبارة عن حكحب للدراسات)

 2 والكائن بشارع الحسن) والحجهيز،)

عتارة) الطابق الثاني،) (21 شقة رقم)

كمصة) حالل،) بني  أطلس،) فضاء)

 R.I.T.P BEN املدعوة) الشركة  في 

في شخص) (،RAHAL ALI SARL AU

بالسجل) حقيدة  القانوني،) حتثلها 

ممت) االبحدائية  باملحكتة  الحجاري 

100.000)درهم) 7605)رأستالها) رقم)

وقد قو3 األصل الحجاري املذكور في)

حبلغ)644.224,81)درهم.

أعاله) الحصة  دائني حقد3  فعلى 

السجل) بتكحب  تعرضاتهم  وضع 

بني) االبحدائية  باملحكتة  الحجاري 

يحجاوز ختسة) أجل ال  داخل  حالل 

عشر يوحا املوالية للنشر الثانية.

اإلعالن الثاني
عن رئيس حصلحة كحابة الضبط

78 مكرر

املحكتة االبحدائية ببني حالل

مقديم أصل مجاري حصة في شركة
حلف رقم : 2021/15

حساب رقم 9439

حنجز) رسمي  مقرير  بتقح�سى 

 T.H الحيسوبي) الخبير  طرف  حن 

CONSULTING)بالدار البيضاء.

العربي،) يتول  السيد  قد3  فقد 

الوطنية) الحعريف  لبطاقة  الحاحل 

بالسجل واملسجل  (I698498 رقم)

ببني) االبحدائية  باملحكتة  الحجاري  (

حالل ممت رقم)24510،)جتيع األصل)

حمل) عن  عبارة  هو  الذي  الحجاري 

 23 لبيع النظارات بالحقسيط الكائن)

ديار اطلس) (5 الطابق األر�سي عتارة)

حالل،) بني  الخاحس  حمتد  شارع 

 STE املدعوة) الشركة  في  كمصة 

(،LUNETTERIE FAKRI SARL AU

في طور الحأسيس في شخص حتثلها)

درهم. (200.000 رأستالها) القانوني،)

أعاله) الحصة  دائني حقد3  فعلى 

السجل) بتكحب  تعرضاتهم  وضع 

بني) االبحدائية  باملحكتة  الحجاري 

يحجاوز ختسة) أجل ال  داخل  حالل 

عشر يوحا املوالية للنشر الثانية.

اإلعالن الثاني
عن رئيس حصلحة كحابة الضبط

79 مكرر

املحكتة االبحدائية ببني حالل

مقديم أصل مجاري حصة في شركة
حلف رقم : 2021/07

حساب رقم 8984

حن) حنجز  رسمي  مقرير  بتقح�سى 

ابراهيم) الحيسوبي  الخبير  طرف 

فامت) بحاريخ  البيضاء) بالدار  شاوي 

قد3 السيد حخلوف) (،2020 أكحوبر)

الحعريف) لبطاقة  الحاحل  عزيز،)

واملسجل) (IB52444 رقم) الوطنية 

بالسجل الحجاري باملحكتة االبحدائية)

23238،)جتيع) ببني حالل ممت رقم)

األصل الحجاري الذي هو عبارة عن)

حواد) وجتيع  العقاقير  لبيع  حمل 

والكائن) بالحقسيط،) البناء) وحعدات 

بحجزئة أستاء)أوالد حتدان رقم)12،)

بني حالل،)كمصة في الشركة املدعوة)

في) (،MAIN MARKET SARL AU

رأستالها) القانوني،) حتثلها  شخص 

األصل) قو3  وقد  درهم  (100.000

 25.397 حبلغ) في  املذكور  الحجاري 

درهم.
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أعاله) الحصة  دائني حقد3  فعلى 

السجل) بتكحب  تعرضاتهم  وضع 

بني) االبحدائية  باملحكتة  الحجاري 

يحجاوز ختسة) أجل ال  داخل  حالل 

عشر يوحا املوالية للنشر الثانية.

اإلعالن الثاني
عن رئيس حصلحة كحابة الضبط

80 مكرر

املحكمة االبتدائية بالرشيدية

عقد مفويت أصل مجاري كمصة في 

شركة

الضبط) كحابة  رئيسة  نمن 

باملحكتة االبحدائية بالرشيدية نعلن)

بحاريخ حسجل  عقد  بتقح�سى   أنه 

السيد) قا3  (2021 يوليو) (29

ارشيد) حوالي  العلوي  االستاعيلي 

الوطنية) الحعريف  لبطاقة  الحاحل 

رقم)U95766)الساكن بزنقة)14)رقم)

بحقديم) الرشيدية  املحيط  حي  (106

األصل الحجاري رقم)11888)املسجل)

بالرشيدية) االبحدائية  باملحكتة 

كمصة في شركة.

وعليه تعلن رئيسة حصلحة كحابة)
مقبل) الحعرضات  أن جتيع  الضبط 
داخل) املحكتة  هامه  ضبط  بكحابة 
اإلعالن) نشر  ماريخ  حن  ي حدئ  أجل 
األول وينحهي في اليو3 الخاحس عشر)

 15()حن ماريخ نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

رئيس كحابة الضبط

5 مكرر
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 III.  -  إعالنات إدارية

وزارة الداخلية

حديرية الشؤون القروية

املوضوع : إعالن عن إيداع حمضر

 الحمديد اإلداري

رقم 938

املرجع : املرسو3 رقم 22.21.2

الصادر في 27 يناير 2020

العقار املدعو) إن حمضر ممديد 

»شتال بوشاون الشتالية«،)الذي مم)

الساللية) الجتاعة  في اسم  ممديده 

وايت) العباس  وايت  حزيان  »ايت 

قد مم وضعه بتقر) حتو بوشاون«،)

قيادة بوشاون دائرة مالسينت إقليم)

فجيج،)وكذا باملحافظة على األحالك)

العقاري) املسح  وحصلحة  العقارية 

حيث يتكن لكل حن يعنيه) بوجدة،)

األحر االطالع عليه.

حن) (9 واستنادا ملقحضيات املادة)

القانون رقم)63.17)املحعلق بالحمديد)

اإلداري ألرا�سي الجتاعات الساللية)

فإن أجل الحعرض على هذا الحمديد)

أشهر) ثالثة) 3() في  حمدد  اإلداري 

ماريخ) (2021 ابحداء)حن فامت س حتار)

نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرستية.

الحعرض) أن  إلى  اإلشارة  ومجدر 

على الحمديد اإلداري يجب مقديته)

بصفة حصرية أحا3 السلطة املحلية)

غاية إلى  وذلك  بوشاون   لقيادة 

2)ديستار)2021.

 10 واستنادا إلى حقحضيات املادة)

إليه) املشار  (63.17 حن القانون رقم)

أعاله يجب على كل ححعرض أن يودع)

لدى املحافظة على األحالك العقارية)

لحأكيد) للحمفيظ  حطلبا  بوجدة 

تعرضه،)وذلك داخل ثالثة) 3()أشهر)

بعد انصرا3 أجل مقديم الحعرضات)

أي قبل فامت حارس)2022.

7

وزارة الداخلية

حديرية الشؤون القروية

املوضوع : إعالن عن إيداع حمضر

 الحمديد اإلداري

رقم 939

املرجع : املرسو3 رقم 26.21.2

الصادر في 27 يناير 2020

العقار املدعو) إن حمضر ممديد 

مم) الذي  الغربية«،) بوشاون  »يتين 

الساللية) الجتاعة  في اسم  ممديده 

»ايت علي اوحدو وايت الركيك وايت)

بتقر) وضعه  مم  قد  احتاحوش«،)

قيادة بوشاون دائرة مالسينت إقليم)

فجيج،)وكذا باملحافظة على األحالك)

العقاري) املسح  وحصلحة  العقارية 

حيث يتكن لكل حن يعنيه) بوجدة،)

األحر االطالع عليه.

حن) (9 واستنادا ملقحضيات املادة)

القانون رقم)63.17)املحعلق بالحمديد)

اإلداري ألرا�سي الجتاعات الساللية)

فإن أجل الحعرض على هذا الحمديد)

أشهر) ثالثة) 3() في  حمدد  اإلداري 

ماريخ) (2021 ابحداء)حن فامت س حتار)

نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرستية.

الحعرض) أن  إلى  اإلشارة  ومجدر 

على الحمديد اإلداري يجب مقديته)

بصفة حصرية أحا3 السلطة املحلية)

غاية إلى  وذلك  بوشاون   لقيادة 

2)ديستار)2021.

 10 واستنادا إلى حقحضيات املادة)

إليه) املشار  (63.17 حن القانون رقم)

أعاله يجب على كل ححعرض أن يودع)

لدى املحافظة على األحالك العقارية)

لحأكيد) للحمفيظ  حطلبا  بوجدة 

تعرضه،)وذلك داخل ثالثة) 3()أشهر)

بعد انصرا3 أجل مقديم الحعرضات)

أي قبل فامت حارس)2022.
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وزارة الداخلية

حديرية الشؤون القروية

املوضوع : إعالن عن إيداع حمضر

االحمديد اإلداري

رقم 942

املرجع : املرسو3 رقم 31.21.2

الصادر في 27 يناير 2020

العقار املدعو) إن حمضر ممديد 

الذي مم ممديده في) »واد الجبوج«،)

اسم الجتاعة الساللية)»قصر زاوية)

الحجوي«،)قد مم وضعه بتقر قيادة)

إقليم) مدجيت  بني  دائرة  بوعنان 

فجيج،)وكذا باملحافظة على األحالك)

العقاري) املسح  وحصلحة  العقارية 

حيث يتكن لكل حن يعنيه) بوجدة،)

األحر االطالع عليه.

حن) (9 واستنادا ملقحضيات املادة)

القانون رقم)63.17)املحعلق بالحمديد)

اإلداري ألرا�سي الجتاعات الساللية)

فإن أجل الحعرض على هذا الحمديد)

أشهر) ثالثة) 3() في  حمدد  اإلداري 

ماريخ) (2021 ابحداء)حن فامت س حتار)

نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرستية.

الحعرض) أن  إلى  اإلشارة  ومجدر 

على الحمديد اإلداري يجب مقديته)

بصفة حصرية أحا3 السلطة املحلية)

غاية إلى  وذلك  بوعنان   لقيادة 

2)ديستار)2021.

 10 واستنادا إلى حقحضيات املادة)

إليه) املشار  (63.17 حن القانون رقم)

أعاله يجب على كل ححعرض أن يودع)

لدى املحافظة على األحالك العقارية)

لحأكيد) للحمفيظ  حطلبا  بوجدة 

تعرضه،)وذلك داخل ثالثة) 3()أشهر)

بعد انصرا3 أجل مقديم الحعرضات)

أي قبل فامت حارس)2022.
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وزارة الداخلية

حديرية الشؤون القروية

املوضوع : إعالن عن إيداع حمضر

 الحمديد اإلداري

رقم 940

املرجع : املرسو3 رقم 23.21.2

الصادر في 27 يناير 2020

العقار املدعو) إن حمضر ممديد 

الذي مم) »يتين بوشاون الشتالية«،)

الساللية) الجتاعة  في اسم  ممديده 

وايت) العباس  وايت  حزيان  »ايت 

قد مم وضعه بتقر) حتو بوشاون«،)

قيادة بوشاون دائرة مالسينت إقليم)

فجيج،)وكذا باملحافظة على األحالك)

العقاري) املسح  وحصلحة  العقارية 

حيث يتكن لكل حن يعنيه) بوجدة،)

األحر االطالع عليه.

حن) (9 واستنادا ملقحضيات املادة)

القانون رقم)63.17)املحعلق بالحمديد)

اإلداري ألرا�سي الجتاعات الساللية)

فإن أجل الحعرض على هذا الحمديد)

أشهر) ثالثة) 3() في  حمدد  اإلداري 

ماريخ) (2021 ابحداء)حن فامت س حتار)

نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرستية.

الحعرض) أن  إلى  اإلشارة  ومجدر 

على الحمديد اإلداري يجب مقديته)

بصفة حصرية أحا3 السلطة املحلية)

غاية إلى  وذلك  بوشاون   لقيادة 

2)ديستار)2021.

 10 واستنادا إلى حقحضيات املادة)

إليه) املشار  (63.17 حن القانون رقم)

أعاله يجب على كل ححعرض أن يودع)

لدى املحافظة على األحالك العقارية)

لحأكيد) للحمفيظ  حطلبا  بوجدة 

تعرضه،)وذلك داخل ثالثة) 3()أشهر)

بعد انصرا3 أجل مقديم الحعرضات)

أي قبل فامت حارس)2022.

10
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وزارة الداخلية

حديرية الشؤون القروية

املوضوع : إعالن عن إيداع حمضر

الحمديد اإلداري

رقم 941

املرجع : املرسو3 رقم 24.21.2

الصادر في 27 يناير 2020

العقار املدعو) إن حمضر ممديد 

مم) الذي  الغربية«،) بوشاون  »شرق 

الساللية) الجتاعة  في اسم  ممديده 

»ايت علي اوحدو وايت الركيك وايت)

بتقر) وضعه  مم  قد  احتاحوش«،)

قيادة بوشاون دائرة مالسينت إقليم)

فجيج،)وكذا باملحافظة على األحالك)

العقاري) املسح  وحصلحة  العقارية 

حيث يتكن لكل حن يعنيه) بوجدة،)

األحر االطالع عليه.

حن) (9 واستنادا ملقحضيات املادة)

القانون رقم)63.17)املحعلق بالحمديد)

اإلداري ألرا�سي الجتاعات الساللية)

فإن أجل الحعرض على هذا الحمديد)

أشهر) ثالثة) 3() في  حمدد  اإلداري 

ماريخ) (2021 ابحداء)حن فامت س حتار)

نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرستية.

الحعرض) أن  إلى  اإلشارة  ومجدر 

على الحمديد اإلداري يجب مقديته)

بصفة حصرية أحا3 السلطة املحلية)

غاية إلى  وذلك  بوشاون   لقيادة 

2)ديستار)2021.

 10 واستنادا إلى حقحضيات املادة)

إليه) املشار  (63.17 حن القانون رقم)

أعاله يجب على كل ححعرض أن يودع)

لدى املحافظة على األحالك العقارية)

لحأكيد) للحمفيظ  حطلبا  بوجدة 

تعرضه،)وذلك داخل ثالثة) 3()أشهر)

بعد انصرا3 أجل مقديم الحعرضات)

أي قبل فامت حارس)2022.
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وزارة الداخلية

حديرية الشؤون القروية

املوضوع : إعالن عن إيداع حمضر

الحمديد اإلداري

رقم 937

املرجع : املرسو3 رقم 30.21.2

الصادر في 27 يناير 2020

العقار املدعو) إن حمضر ممديد 

مم) الذي  الغربية«،) بوشاون  »غرب 

الساللية) الجتاعة  في اسم  ممديده 

»ايت علي اوحدو وايت الركيك وايت)

بتقر) وضعه  مم  قد  احتاحوش«،)

قيادة بوشاون دائرة مالسينت إقليم)

فجيج،)وكذا باملحافظة على األحالك)

العقاري) املسح  وحصلحة  العقارية 

حيث يتكن لكل حن يعنيه) بوجدة،)

األحر االطالع عليه.

حن) (9 واستنادا ملقحضيات املادة)

القانون رقم)63.17)املحعلق بالحمديد)

اإلداري ألرا�سي الجتاعات الساللية)

فإن أجل الحعرض على هذا الحمديد)

أشهر) ثالثة) 3() في  حمدد  اإلداري 

ماريخ) (2021 ابحداء)حن فامت س حتار)

نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرستية.

الحعرض) أن  إلى  اإلشارة  ومجدر 

على الحمديد اإلداري يجب مقديته)

بصفة حصرية أحا3 السلطة املحلية)

غاية إلى  وذلك  بوشاون   لقيادة 

2)ديستار)2021.

 10 واستنادا إلى حقحضيات املادة)

إليه) املشار  (63.17 حن القانون رقم)

أعاله يجب على كل ححعرض أن يودع)

لدى املحافظة على األحالك العقارية)

لحأكيد) للحمفيظ  حطلبا  بوجدة 

تعرضه،)وذلك داخل ثالثة) 3()أشهر)

بعد انصرا3 أجل مقديم الحعرضات)

أي قبل فامت حارس)2022.
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وزارة الداخلية

حديرية الشؤون القروية

املوضوع : إعالن عن إيداع حمضر

 الحمديد اإلداري

رقم 936

املرجع : املرسو3 رقم 21.21.2

الصادر في 27 يناير 2020

العقار املدعو) إن حمضر ممديد 

مم) الذي  (،»2 اوسعيد) حتو  »ايت 

الساللية) الجتاعة  في اسم  ممديده 

قد مم وضعه) »ايت حتو اوسعيد«،)

بتقر قيادة مالسينت دائرة مالسينت)

على) باملحافظة  وكذا  فجيج،) إقليم 

املسح) وحصلحة  العقارية  األحالك 

العقاري بوجدة،)حيث يتكن لكل حن)

يعنيه األحر االطالع عليه.

حن) (9 واستنادا ملقحضيات املادة)

القانون رقم)63.17)املحعلق بالحمديد)

اإلداري ألرا�سي الجتاعات الساللية)

فإن أجل الحعرض على هذا الحمديد)

أشهر) ثالثة) 3() في  حمدد  اإلداري 

ماريخ) (2021 ابحداء)حن فامت س حتار)

نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرستية.

الحعرض) أن  إلى  اإلشارة  ومجدر 

على الحمديد اإلداري يجب مقديته)

بصفة حصرية أحا3 السلطة املحلية)

غاية إلى  وذلك  مالسينت   لقيادة 

2)ديستار)2021.

 10 واستنادا إلى حقحضيات املادة)

إليه) املشار  (63.17 حن القانون رقم)

أعاله يجب على كل ححعرض أن يودع)

لدى املحافظة على األحالك العقارية)

لحأكيد) للحمفيظ  حطلبا  بوجدة 

تعرضه،)وذلك داخل ثالثة) 3()أشهر)

بعد انصرا3 أجل مقديم الحعرضات)

أي قبل فامت حارس)2022.
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وزارة الداخلية

حديرية الشؤون القروية

املوضوع : إعالن عن إيداع حمضر

 الحمديد اإلداري

رقم 935

املرجع : املرسو3 رقم 31.21.2

الصادر في 27 يناير 2020

العقار املدعو) إن حمضر ممديد 

مم) الذي  اوسعيد«،) حتو  »ايت 

الساللية) الجتاعة  في اسم  ممديده 

قد مم وضعه) »ايت حتو اوسعيد«،)

بتقر قيادة مالسينت دائرة مالسينت)

على) باملحافظة  وكذا  فجيج،) إقليم 

املسح) وحصلحة  العقارية  األحالك 

العقاري بوجدة،)حيث يتكن لكل حن)

يعنيه األحر االطالع عليه.

حن) (9 واستنادا ملقحضيات املادة)

القانون رقم)63.17)املحعلق بالحمديد)

اإلداري ألرا�سي الجتاعات الساللية)

فإن أجل الحعرض على هذا الحمديد)

أشهر) ثالثة) 3() في  حمدد  اإلداري 

ماريخ) (2021 ابحداء)حن فامت س حتار)

نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرستية.

الحعرض) أن  إلى  اإلشارة  ومجدر 

على الحمديد اإلداري يجب مقديته)

بصفة حصرية أحا3 السلطة املحلية)

غاية إلى  وذلك  مالسينت   لقيادة 

2)ديستار)2021.

 10 واستنادا إلى حقحضيات املادة)

إليه) املشار  (63.17 حن القانون رقم)

أعاله يجب على كل ححعرض أن يودع)

لدى املحافظة على األحالك العقارية)

لحأكيد) للحمفيظ  حطلبا  بوجدة 

تعرضه،)وذلك داخل ثالثة) 3()أشهر)

بعد انصرا3 أجل مقديم الحعرضات)

أي قبل فامت حارس)2022.
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