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 .................................................................................TERRITOIRE GOURMET19778

 .................................................................................STE COREME CAR SARL19778
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 ......................................................................................................BRASSLAND1984(

 ................................................................................................................ ERELM1984(

 .........................................................................................SOCIETE ICE FOOD1984(

 .......................................................................FANIDI FRERES IMMOBILIER1984(

 .....................................................................................................SOW INVEST19847

 ................................................................................ EL LEON DEL DESIERTO19847

 ..............................................................................................NADICAR PESCA19847

 ......................................................................................... SMART SOFTTECH19847

 ...............................................................................................COIN DE CHINE19848

 ...................................................................................................CAPFLOWERS19848

 ......................................................................................................... 2B GAMES19848

 ......................................................................................................... G-TARGAA19848

19849كادي�شي ماشين..................................................................................................... 

 ......................................................................................................... G-TARGAA19849

 ..................................................................................................LOZAY TRANS19849



صفحة صفحة

عدد 84)5 - 28 ص ر 1443 )) وتكأ ر 2021) الجريدة الرسمية19534  

 ......................................................................................................TRANSMENJ19849

 ........................................................................................................ SKY PLAZA19850

 ................................................................................... IMOMKHAL SARL AU 19850

 ............................................................................................................ CABIFOR19850

 .............................................................................................3N GENERATION19850

 ......................................................................................................OURIKALUX19851

 ..................................................................................................CABINET ATFC19851

 ........................................................................................................... MIFACOP19851

 .................................................................................................... .BENTA D’OR19851

 ...................................................................STE POLANO TRANS SARL A-U19852

 ..............................................................PATISSERIE AFRAH DARI SARL AU19852

 ..........................................................................................................STLS OMA19852

 ..............................................................................KHEMISSET OVER ATLAS19853

 ..........................................................................................................NASOMIX19853

 .........SOCIETE INTERNATIONALE DE GESTION DE PALAIS D'HOTES19853

 ..........................................................................................................PROTEAM19853

 ...................................................... 19854 شرتة »ليمأ يليير بنأنة والرحمأني«ش م م

 ...................................................................................................OUBAI NOUR19854

 ..................................................................................................BOMO TRANS19854

19854تروب بلعي�شى...................................................................................................... 

 ........................................................................................................RAFFA FISH19855

 .......................................................................... STE BOUACHRINE DESIGN19855

 ......................................................................................TELLEMENT PROPRE19855

 ............................................................................................KLEINE CAR SARL1985(

 ..................................................................................................... MH ITTIHAD1985(

 ..................................................................................................... MH ITTIHAD1985(

 ...........................................................................................FARMASI BE WELL1985(

 ...............................................................Sté KSAR SPEED TRANS SARL-AU1985(

 .................................................................................................SUPER HYDRO19857

 ............................................................................................................. JOZ PUB19857

19857لسات فأه............................................................................................................. 

 .....................................................................................................AG17 TRANS19858

 ............................................................................................ KHEMISSAT SANI19858

 ...............................................................................................IBERIATRADING19858

 ..................................................................................MYRAL DISTRIBUTION19858

 ...................................................................................................DEVAGROMA19859

 ................................................................................... CODI TRANS SARL AU19859

 .....................................................................AFRICA CLIMATE SOLUTIONS19859

 .....................................................................................................LINEA PESCA198(0

 ................................................................................................ ANDSA INVEST198(0

 ..................................................................................................... MH ITTIHAD198(0

 .......................................................................................VINCI COSMETIQUE198(0

1)198ادم شانج.............................................................................................................. 

 ................................................................................ RESEAU POLE SERVICES198(1

1)198نأطر سيرفيس...................................................................................................... 

 ....................................................................................................PELAGIC PRO198(1

 ..............................................................................................................ROGINE198(2

 ....................................................................................GLOBAL MESSAGERIE198(2

 ...............................................................................................COMPTOIR 404198(2

 ...................................................................................................... LION PESCA198(2

2)198سأ يريت وسيف................................................................................................... 

 ........................................................................................MBENGUE & FRERE198(3

 ........................................................ »ELITE DES TRAVAUX INDUSTRIELS«198(3

 ............................................................................................. LAHBIB NEGOCE198(3

 ........................................................................................................SKYLLALAB198(4

.................................................................................................................. 4)198واه واه 

 .....................................................................................................STE: VONOK198(4

 ................................................................................................. CLASSE HOME198(5

 ....................................................................................... HANOVRE NEGOCE198(5

 ..........................................................................................................NEGODET198(5

 ..........................................................................................................BENAMSA198(5

 ................................................................................LA ROUTE AUTO ECOLE198((

 ...........................................................................................OROUA SERVICES198((

 ................................................................................ BAKH CONSTRUCTION198((

 ................................................................................LAS ARENAS DORADOS198(7

 .................................................................................................... A.S BAGAGES198(7



صفحة صفحة

19535 الجريدة الرسميةعدد 84)5 - 28 ص ر 1443 )) وتكأ ر 2021) 

 ...................................................................................................... YOMA GEST198(7

 ...................................................................................................... NSA INVEST198(8

 ........................................................................................................ VIDAPEINT198(8

 ......................................................................................... DEEP MARKET DM198(8

 ................................................................................................HC&E Solutions198(8

 ......................................................................... GENERALE PERFORMANCE198(9

 ............................................................................................... PLAY ACADEMY198(9

 ................................................................................................VAN LOC MINE198(9

 .......................................................................... DENSM GLOBAL SERVICES198(9

 ...................................................................................................NORBEN CAR19870

 .........................................................................................NIJNI NOVGOROD19870

 ......................................................... INSAM RECRUTEMENT ET CONSEIL19870

 ...........................................................................................................CONYSER19871

 .............................................................................. HDDOUCH TRANSPORT19871

 .......................................................................................................... B A V SUD19871

 ........................................................................................MY CALL ACADEMY19872

 ............................................................................................ MAKO BUSINESS19872

 ..............................................................................KIDS JOY SCHOOL PRIVE19872

 ........................................................................................................MAGRI SER19873

 ................................................................................................ RIAD TIKIWINE19873

 ................................................................................................................ Lspalm19873

 ............................................................................................MANAHEL FOOD19874

 ......................................................................................NR-DEVELOPEMENT19874

 ................................................................................BOULANGERIE 39M BIS19874

 ..........................................................................................................CAFE 39M19874

 ..................................................................................................MERHAM CAR19875

 ..............................................................................SOCIETE CH. L SECURITE 19875

 ......................................................................................... SPACEFOREST G I E19875

 .......................................................................................................ALMOUNIA19875

 ..................................................................................... BOUGDOUR STONE19875

 ............................................................................................MR TECH GROUP1987(

 .................................................................................. STE L›ATELIER CUISINE1987(

 ..............................................................................................STE AGROGELEC1987(

 ..............................................................................................STE AGROGELEC1987(

 .................................................................................................CALLDOTCOM1987(

 COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES PLANTES AROMATIQUES

 .......................................................................................»CMPA« SARL19877

 ........................................................................................................... DIGISERV19877

 .................................................................................................... TE BUILDING19878

 ..................................................................................MAHARAT INGENIERIE19878

 ...................................................................................................... ................XTP19878

 ........................................................................................ AL YACOUT HOUSE19878

 ....................................................................................COTECNA MAROC SA19879

 ..............................................................................................................STE K.M19879

 ....................................................................................W & M PRODUCTION19880

 ..............................................................................................................FEJJI TEX19880

 ...................................................................................................SL Alimentaire19880

 .............................................................................................. PROLUM VERRE19881

 .................................................................................................RECYKAB SARL19881

19881هال ل مأس........................................................................................................... 

 ............................................................................................................BATI SOC19882

 ........................................................................................SBS DATA FACTORY19882

 .................................................................................. LC WAIKIKI RETAIL MA19883

 ............................................................................................. LIFTECH MAROC19883

 ...................................................................................................KRISPY FOOD19883

 .......................................................................LOTISSEMENT JNANE ARUIT19883

 ........................................................................... FUTURE PIPE INDUSTRIES19884

 ....................................................................... O›HEALTH INTERNATIONAL19884

 .............................................................................................................ZARILAV19884

 ............................................................................................... GIROD MAROC19884

 ............................................................................................... GIROD MAROC19885

 .............................................................................................................ZARILAV19885

 ............................................................................................................... LAZAM19885

 .......................................................................LOTISSEMENT JNANE ARUIT19885

 ..................................................................................IMPRO TRADING SARL1988(

 ........................................................................ANIR BEST IMPORT EXPORT1988(



صفحة صفحة

عدد 84)5 - 28 ص ر 1443 )) وتكأ ر 2021) الجريدة الرسمية19536  

 .....................................................................................................NOURALILM1988(

 ........................................................................... JEFFREY SERVICES MAROC1988(

 .........................................................................................PEGASUS PHARMA19887

 ........................................................................ANIR BEST IMPORT EXPORT19887

 ......................................................................................................CSS DELICES19887

 ...........................................................................RESTAURANT BIO POULET19887

 .............................................................................CESI SAFEWATER MAROC19888

 ....................................................SOCIETE IMMOBILIERE SAMAHA SARL19888

 ...........................................................................................................AMIGRUE19888

 ........................................................................................................... CENATRA19888

 ............................................................................................................PANWE&19889

 ......................................................................................MBA SURVEILLANCE19889

 .........................................................................................BUFFET PLANNERS19889

 .............................................................................................CAFETERIE SKY-B19889

 ...............................................................................................CHRONO-CLUB19890

 ...............................................................................IMMOBILIERE MCASSER19890

 ........................................................................................................(CAFE 3((( 19890

 .............................................................BELLAMLIH ARCHI ET INGENIERIE19891

 ............................................................................................. KHATABI VISION19891

 .......................................................................................................TOUMATER19891

 ............................................................................. GRP BUSINESS ELGHANE19892

 ...................................................................................................... MR STUDIO19892

 .......................................................... STE TAMMAZGHA TRANS SARL AU19892

 .........................................................................................................TALA CARS19893

 ................................................................................................ERYAN MAROC19893

 ................................................................................................ BAYT AL FALAH19893

 ....................................................................TRAVEL CONSULTING GROUP19894

 ....................................................................TRAVEL CONSULTING GROUP19894

 ................................................................................................... CHRIF PNEUS19894

 ................................................................................................ SB MARKET FIT19894

 ................................................................................................. 19895 سأيسبأرماروك

 ............................................................ IKHWAN DISTRIBUTION NEGOCE19895

..................................................................................................................  ASTIF19895

 ........................................................ ACCOUNTING EXPERIENCE CENTER1989(

 .............................................................................................................SCOLARI1989(

.................................................................................................................. SMBIE1989(

)1989وكاونتنغ،ارت......................................................................................................... 

 ..................................................................................................GOUR PLATRE19897

 ............................................................................................ Sté Robobkre.Pro19897

 ............................................................... STE AMAL ZINEB DISTRIBUTION19897

 ........................................................................................................4T AGENCY19898

 .................................................................................EXELENCIA DE LA CASA19898

 ......................................................................................AUTO EL MHASSANI19898

 ...........................................................................................MAHI INGENIERIE19898

 ........................................................................LES SUITES DE MARRAKECH19899

 .................................................................................................OUVRAROUTE19899

 ........................................................................LES SUITES DE MARRAKECH19899

 .......................................................................... SAVEUR & GASTRONOMIE19899

 .................................................................................................OUVRAROUTE19899

 ...................................................... STE INSTITUT D›ART VESTIMENTAIRE19900

 ..........................................................................................................TELMA GR19900

19900رحمات ومبأغ........................................................................................................ 

 ...........................................................................................................AMIGRUE19900

 .................................................................................TAHRIOUI TRANSPORT19901

 .............................................................................. SOCIETE OLIVIER OUTAT19901

 ................................................................................................................ APIBIO19901

 ........................................................................................ FACE CONSULTING19902

 .......................................................................................AFRICA HARDWARE19902

 .........................................STE UNIVERES D›ARBRES FRUCTUEUX-SARL19902

 ...........................................................OROLIA GLOBAL SERVICES AFRICA19903

 .................................................................... STE IMMOPRO TOUNAROUZ19903

 ..................................................................................STE TIDILI TRANS SARL19903

 ................................................................................................... PADRETRANS19903

 ....................................................................................................MEDIAMATIC19904

 .............................................................................. STE NABOUDIS SARL AU19904

 ....................................................STE IMMOPRO TOUNAROUZ SARLAU19904



صفحة صفحة

19537 الجريدة الرسميةعدد 84)5 - 28 ص ر 1443 )) وتكأ ر 2021) 

 .............................................................................. EL AMRANI SALAM SARL19904

 ...................................................................................... COMPTOIR ACHRAF19905

 ..........................................................................................STE SORAMS SARL19905

 ...............................................................................................DER3A VOYAGE19905

 ...............................................................................................DER3A VOYAGE1990(

 ........................................................................................ GHOSN ENNAKHIL1990(

 .........................................................................................................LEMANOV1990(

 ............................................................................ BANAN TRAVAUX DIVERS1990(

 .......................................................................................................TRAJET SUD19907

19907ج .ب مراتش........................................................................................................ 

 .........................................................PLANET COMMERCE ECHANGE PCE19907

 ............................................................................................... SWIRTATE.COM19908

 ........................................................................................ 7SKY TRANS - SARL19908

 ..................................................................................GROUP OPTI HRIBANE19908

 .............................................................................................CHRAOUI IMMO19908

 ..........................................................................................KROUCH MARKET19909

 ...............................................................................FODM IMPORT EXPORT19909

 .................................................................................................. PIZZA LEGERE19909

 ............................................................. STE LUX SOLAR ENERGY SARL AU19909

 ..................................................KWANGJIN MOROCCO AUTOSYSTEMS19910

 ...................................................................................................... KACEMETAL19910

 ..................................CENTRALE DE RESERVATION D› HEBERGEMENT19910

 ................................................................................................SAHTRAD SARL19910

 .............................................................................ASFAR ANOUAR SARL AU19911

 .....................................................................................................JAS SERVICES19911

 ............................................................................................... SWIRTATE.COM19911

 ............................................................................... COMPLEXE AIT OUIRAN19911

 ................................................................................FOOD INDUSTRY FIELD19911

 ................................................................................................ GLORIA IMAGE19912

 ........................................................................................STE JABHI POISSON19912

 ............................................................................. NOVILLAR IMMOBILIÈRE19912

 ..........................................................................................Sté GEO MAADINE19913

 ............................................................................................... KATYBRABOOK19913

 ...........................................................................................................SODIPIRE19913

 .........................................................................................STE FTK COMPANY19913

 ........................................................MESSARY ARCHITECTURE & DESIGN19914

 ............................................................................................STE PARA BAT sarl19914

 ......................................................................................... TULIPE TRADIVERS19914

 .................................................................................................... LA TERVERTE19915

 .............................................................................. SOUHO GROUPE PECHE19915

19915مأن باك............................................................................................................... 

 II.  -  إعالنات قضائية

)1991املحكمة الكجارية بالر اط.................................................................................... 

)1991املحكمة الكجارية بمكناس................................................................................... 

19917املحكمة الكجارية ب اس....................................................................................... 

19917املحكمة الكجارية بمراتش................................................................................... 

 ..................................................................................... 19921املحكمة الكجارية بأجدة

19922املحكمة الكجارية بأكادير...................................................................................... 

19922املحكمة الكجارية بالدار البيضاء......................................................................... 

19923املحكمة  اإلبكدائية بخريبكة .............................................................................. 

19924املحكمة  اإلبكدائية بسال ..................................................................................... 

19924املحكمة االبكدائية بالصأيرة............................................................................... 

19924املحكمة االبكدائية بقلعة السراغنة.................................................................... 

19924املحكمة االبكدائية بأزيالل................................................................................... 

19924املحكمة االبكدائية بأرزازات................................................................................ 

19925املحكمة االبكدائية بالجديدة............................................................................... 

19925املحكمة االبكدائية ببنسليمان............................................................................. 

19925املحكمة االبكدائية بال قية بن صالح.................................................................. 

 ...................................................................... 19927 املحكمة االبكدائية بسيدي قاسم

19927املحكمة االبكدائية بالر اط.................................................................................. 



صفحة صفحة

عدد 84)5 - 28 ص ر 1443 )) وتكأ ر 2021) الجريدة الرسمية19538  

 III.  -  إعالنات إدارية

19928وكالة الحأض املائي لسبأ .....................................................................................

19935شرتة العمران سأس ماسة.................................................................................

19939بنك املغرب...........................................................................................................

إعالن عن وضع ونشر مشروع مرسأم يعلن ون املن عة العامة تزويد مدينتي 

الخميسات وتي لت باملاء باملاء الصالح للشرب انطالقا من سد الكنزرة 

19941وتنزع بمأجبه ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض ....................

العامة نزع ملكية  ونه املن عة  إعالن عن وضع ونشر مشروع مرسأم يعلن 

القطعة األرضية الالزمة لبناء مرتز الكحأيل 0/225) ك ف - الجماعة 

19942الترابية القصيبية - إقليم سيدي سليمان .............................................

إعالن عن إيداع ونشر مشروع قرار تخطيط حدود الطرق العامة والكخلي ونزع 

البلدي حسب  للملعب  املؤدي  الطريق  الالزمة لشق  األرا�شي  ملكية 

19943تصميم التهيئة لجماعة مرتيل عمالة املضيق ال نيدق...........................

إعالن عن إيداع ونشر مشروع قرار تخطيط حدود الطرق العامة والكخلي ونزع 

ملكية األرا�شي الالزمة لشق جزء من الطريق رقم 02 عند الكقاءها 

بالطريق رقم 03 والطريق رقم 8)2 حسب تصميم التهيئة لجماعة 

19945مرتيل عمالة املضيق ال نيدق.................................................................

إعالن بإيداع ونشر مشروع قرار لأزير االقكصاد واملالية وإصالح اإلدارة بنزع 

تعليمية  مؤسسة  إلحداث  الالزمكين  األرضيكين  القطعكين  ملكية 

ذات الكجهيز العمأمي الحامل للرمز E11 بجماعة عين عكيق عمالة 

الصخيرات تمارة.......................................................................................
1994(

إعالن عن وضع ونشر مشروع مقرر الكخلي يعلن ون املن عة العامة تق�شي 

بإنجاز الطريق املداري الغربي ملدينة العيأن و ناء منشأة  فنية على واد 

الساقية الحمراء من ن.ك 000+0 إلى ن.ك )87+)، ويأذن بالكخلي 

العيأن بجماعة  الغرض  لهذا  الالزمة  األرضية  القطعة  ملكية   عن 

 )إقليم العيأن)..........................................................................................
19948

إعالن بإيداع ونشر مشروع مرسأم يعلن ون املن عة العامة تق�شي بإحداث 

بمأجبه  وتنزع  تاونات  إقليم  تالز  بجماعة  تالز  الجماعاتية  املدرسة 

ملكية القطعة األرضية الالزمة لهذا الغرض............................................
19950

إعالن عن إيداع ونشر مشروع قرار جماعي يعلن يعلن ون املن عة العامة تق�شي 

بكحديد الطرق الجماعية )فكح وتأسيع في إطار إعادة هيكلة وحياء 

سيدي بأزيد والكخلي عنها لهذا الغرض..................................................
19951



19539 عدد 84)5 - 28 ص ر 1443 )) وتكأ ر 2021) 

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

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

 I.  -  إعالنات قانونية

الجريدة الرسمية

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنأن في ميدان اإلشهار القانأني إثبات هأيتهم والسلطات املسندة إليهم.
وال تكحمل اإلدارة وية مسؤولية فيما يكعلق بمضمأن اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

NAFA I-TECH
ش.م.م.ش.و

شرتة ذات املسؤولية املحدودة 
وشريك وحيد

روسمالها : 100.000.00 درهم
مقرها اإلجكماعي : عمارة 30، الشقة 

8، شارع مأالي وحمد لأتيلي، 
حسان الر اط
تأسيس شرتة

في  محرر  عرفي  عقد  بمأجب  
تم   2021 يأليأ   5 بكاريخ  الر اط 
املسؤولية  ذات  شرتة  تأسيس 
ذات  وحيد،  وشريك  املحدودة 

املمنيزات الكالية :
NAFA I-TECH : شرتة  التسمية 

ش.م.ش.و.
ذات  شرتة   : القانأني  الشكل 

املسؤولية املحدودة وشريك وحيد.
الهدف : 

برمجة تحليل األجهزة اإللكترونية.
تكأين واستشارة.

 ،30 عمارة   : اإلجكماعي  املقر 
الشقة 8، شارع مأالي وحمد لأتيلي، 

حسان الر اط.
 : اإلجكماعي  املال  روس 
إلى  مجزو  درهم   100.000.00
درهم   100 فئة  من  حصة   1000
بالكامل،  الأاحدة مدفأعة  للحصة 

واملخصصة للشريك الأحيد.
للسيد عنيبري فؤاد  1000 حصة.
التسيير : تم تعيين السيد عنيبري 
فؤاد تمسير وحيد للشرتة ل ترة غير 

محدودة.
السنة  تبدو   : اإلجكماعية  السنة 
اإلجكماعية من فاتح يناير وتنكهي في 

آخر ديسمبر من كل سنة.

وتم اإليداع القانأني لهذا املحضر 

املحكمة  هيئة  لدى  الضبط  بككابة 

سبكمبر   1( الكجارية بالر اط بكاريخ 

2021 تحت رقم 117551.

1 P

 SOCIETE IMPORT EXPORT

ET NEGOCE
رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

154511

 1( بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

شرتة  تأسيس  تم   2021 يأليأ 

محدودة املسؤولية وص اتها كالكالي :

والكصدير  اإلسكيراد   : الهدف 

والكجارة.
مكأن  درهم   20.000  : روسمالها 

من 200 حصة لكل حصة 100 درهم 

مأزعة كالكالية :

حصة.   (( الديري  لبنى  اآلنسة 

اآلنسة هند الكادي )) حصة.

السيد وسامة الكادي )) حصة.
3 زنقة  58 الشقة و  : عمارة  املقر 

واد سبأ اتدال الر اط.

مدتها : 99 سنة.

السنة اإلجكماعية : فاتح يناير إلى 

31 ديسمبر.

التسيير : 

 اآلنسة لبنى الديري .

واآلنسة هند الكادي.

  والسيد وسامة الكادي.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

سبكمبر   8 بكاريخ   بالر اط  الكجارية 

2021 تحت رقم 74)8.

2 P

SOCIETE PACTILIS 
شرتة ذات مسؤولية محدودة

روسمالها : 3.000.000.00 درهم
املقر اإلجكماعي : الدور السادس 
شارع عبد هللا بن شريف الحي 
الحسني دائرة الحي الحسني 

الدارالبيضاء
RC : 266653

IF : 14376650
ICE : 000082676000009

املداوالت  محضر  بمقك�شى 
بكاريخ  املنعقد  العادي  العام  للجمع 
القرارت  إتخاذ  2021تم  مارس   31

الكالية:
السيد  اسكقالة 
 D’ALESSANDRO SERGE

BRUNO من واليكه تمسير.
 ALAIN BOUZAID تعيين السيد
جأاز  وحامل  الجنسية  ال رن�شي 
 FV1298419 رقم  ال رن�شي  الس ر 

تمدير.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 15 بكاريخ   بالدارالبيضاء  الكجارية 

سبكمبر 2021 تحت عدد 792728.
3 P

 SOCIETE COMPAGNIE
 MAROCAINE DE MARBRE

ET DE GRANITE CMMG
SARL

RC : 230901
IC : 0002222884000012

IF : 4025478
العام  الجمع  محضر  بمقك�شى 
املنعقد بكاريخ  الغير العادي للشركاء 
القرارت  إتخاذ  تم   2021 يأنيأ   3

الكالية :

تأسيع الهدف اإلجكماعي للشرتة 

تما يلي :

جميع  وتحأيل  إنكاج  تصميم، 

ونأاع الرخام بما فيها ترانيت، وحجار 

وو غيرها.

تقطيع وتشكيل تكل األحجار من 
رخام، وو ترانيت وو غيرها.

وتهيئة املرافق املهنية،  إستشارة، 

الكجارية، اإلقامات وال نادق.

تحيين النظام األسا�شي للشرتة.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

بكاريخ بالدارالبيضاء   الكجارية 

عدد  تحت   2021 سبكمبر   15  

.79272(

4 P

 GIE INFRASTRUCTURES

SIDI BERNOUSSI
مجمأعة           ذات الن ع 

اإلقكصادي
بمقك�شى عقد عرفي،املؤرخ في 21 

يأنيأ 2021 بالدارالبيضاء، مأقع من 

طرف وعضاء املجمأعة، تم تأسيس 

اإلقكصادي  الن ع  ذات  مجمأعة 

تكمن مميازتها في ما يلي :

التسمية : 

 GIE  : اإلجكماعي  الهدف 

 INFRASTRUCTURES SIDI

.BERNOUSSI

مجمأعة             : القانأني  الشكل 

ذات الن ع اإلقكصادي.

الهدف اإلجكماعي :

تسيير تنمية النشاط اإلقكصادي 

ألعضائها دون تحقيق وي هدف ر حي.
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تحصيل من طرف وعضائها املأارد 

املالية األساسية وذلك للقيام بالهدف 

الذي تأسست عليه املجمأعة.

إدارة  إت اقية  وتأقيع  إنشاء 

يكم  جهة  مع  م أضة  املشروع 

من   MOD شرتة  الحقا  تحديدها 

الكحكية  البنى  هذه  تحقيق  وجل 

وجميع مساهمات األعضاء.

الكحكية  البنى  في  املساهمة 

من  وعمالها  التي سكحصر  للمنطقة 

طرف الأالية حسب مأقع املشروع.

الدارالبيضاء   : اإلجكماعي  املقر 

مككب  إقامة وزرو،  شارع ون ا،   131
رقم 11 ب.

مرتبطة  املجمأعة  مدة    : املدة 

بإتمام املشروع من طرف مجمأعة           

ذات الن ع اإلقكصادي وو عن طريق 

الحل املسبق تم الكص ية النهائية.
تأسست   : الشرتة  روسمال 

املجمأعة بدون روسمال.

تعيين املكصرفين :

 ARSTA AL ISKANE شرتة 

شرتة ذات مسؤولية محدودة روس 

مقرها  درهم،   1.000.000.00 مالها  

شارع   10 الدارالبيضاء  في  الرئي�شي 

السجل  في  مسجلة  ديمأتريت، 

رقم  تحت  للدارالبيضاء  الكجاري 

محمد  السيد  ويمثلها   ،417447

بطاقة  وحامل  الككاني،  مهدي 

.BE751(70 الكعريف الأطنية رقم

 NAWAL BERNOUSSI شرتة 

شرتة ذات مسؤولية محدودة روس 

مقرها  درهم   40.000.00 مالها  

شارع   2 الدارالبيضاء  في  الرئي�شي  

السجل  في  مسجلة  الزرقطأني، 

رقم  تحت  للدارالبيضاء  الكجاري 

امحمد  السيد  ويمثلها   ،43(051

الكعريف  بطاقة  وحامل  القباج 

.B389907 الأطنية رقم

املجلس  عين   : الرئيس  تعيين 

اإلداري ملجمأعة           ذات الن ع 

 INFRASTRUCTURES اإلقكصادي 

ثالث ملدة   SIDI BERNOUSSI

 ARSTA AL ISKANE سنأات شرتة 
شرتة ذات مسؤولية محدودة روس 
مقرها  درهم،   1.000.000.00 مالها  
شارع   10 الدارالبيضاء  في  الرئي�شي 
السجل  في  مسجلة  ديمأتريت، 
رقم  تحت  للدارالبيضاء  الكجاري 
محمد  السيد  ويمثلها   ،417447
بطاقة  وحامل  الككاني،  مهدي 

. BE751(70 الكعريف الأطنية رقم
تعيين مدقق الحسابات :

 FIREC &« شرتة  -عينت 
للحسابات  تمدققة    «  ASSOCIES
وممثلة من طرف السيد بغدادي عبد 

العالي.
السنة اإلجكماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.
5 P

MERCURE FER
ميركأر فير

شرتة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد

روسمالها اإلجكماعي : حدد في 
100000.00 درهم

ومقرها اإلجكماعي : حدد بمكناس 
رقم 270 الشقة 1الطابق الس لي 

تجزئة الزرهأنية الكأسيع 4 الشطر 
4

تأسيس
بكاريخ عرفي  عقد   بمقك�شى 
قأانين  وضع  تم   2021 سبكمبر   9  
ذات  شرتة  لكأسيس  وساسية 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الخصائص الكالية :
 MERCURE التسمية : ميركأر فير

.FER
ذات  شرتة  القانأنية:  الص ة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
الهدف :

املعامالت.
جمع وانكقاء املكالشيات.

األشغال املخكل ة.
في  حدد   : اإلجكماعي  الراسمال 
100000.00 درهم مقسمة إلى 1000 
حصة إجكماعية من فئة 100 درهم 
نقدا  محررة  كلها  الأاحدة  للحصة 

ل ائدة السيد مبروكي عبد املالك.

رقم  مكناس   : اإلجكماعي  املقر 

270 الشقة 1 الطابق الس لي تجزئة 

الزرهأنية الكأسيع 4 الشطر 4.

السيد  الشرتة  يدير   : التسيير 

مبروكي عبد املالك ملدة غير محدودة 

بما يكضمن إمضاءه الأحيد.

في  الشرتة  مدة  تحدد   : املدة 

تسجيلها  تاريخ  من  ابكداء  سنة   99

بالسجل الكجاري .

السيد   : اإلجكماعية  الحصص 

حصة   1000 املالك  عبد  مبروكي 

إجكماعية.

بككابة  القانأني  اإليداع  تم 

الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 2021 سبكمبر   17 بكاريخ  بمكناس 
الكجاري  والسجل   4173 رقم  تحت 

بمكناس تحت رقم 54289.
للخالصة والنشر

6 P

ARCADE HEALTH
اركاد هيلت

شرتة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد

يقدر روسمالها ب : 10.000.00 درهم

العنأان : تجزئة 24 عمارة 42 محل 

2 سككأر 1 املسيرة تمارة

 ARCADE إنهاء تص ية شرتة
HEALTH اركاد هيلت

بمقك�شى عقد عرفي مؤرخ بكاريخ 

بالر اط ات ق الجمع   2021 ماي   11

العام لشرتة اركاد هيلت شرتة ذات 

وحيد  لشريك  محدودة  مسؤولية 

يقدر روسمالها ب : 10.000.00 درهم

تجزئة   : ويأجد مقرها اإلجكماعي 

 1 سككأر   2 محل   42 عمارة   24

املسيرة تمارة على ما يلي :

تص ية الشرتة : قرر الجمع العام 

اركاد  لشرتة  ألوانه  السابق  الحل 

هيلت.

صادق   : الكص ية  مأمأر  تعيين 
مأمأر   تقرير  على  العام  الجمع 

لكص ية شرتة اركاد هيلت السيدة 

فرحات ليلى.

قرر الجمع العام   : مقر الكص ية 

لكص ية  محال  اإلجكماعي  املقر 

الشرتة.

بككابة  القانأني  اإليداع  تم 

بكمارة  اإلبكدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   2021 سبكمبر   1( بكاريخ 

.(478

7 P

STE. MNXDEV
SARL AU

 ADRESSE : 21 PLACE ABOU

 BAKR ESSEDIK APPT N°8

AGDAL RABAT

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة للشريك الأحيد

 22 مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

واملسجل  بالر اط،   2021 يأنيأ 

بالر اط،   2021 يأنيأ   29 بكاريخ 

املسؤولية  ذات  شرتة  تأسست 

وذات  الأحيد  للشريك  املحدودة 

املميزات الكالية :

 SOCIETE MNXDEV  : التسمية 

.SARL AU

الهدف اإلجكماعي : 

البرمجة.

استشارة وخدمات في اإلعالميات.

ساحة وبأ   ،21  : املقر اإلجكماعي 

وتدال   8 بكر الصديق عمارة الرقم 

الر اط.

الروسمال : حدد روسمال الشرتة 

مقسم  درهم   100000.00 مبلغ  في 

درهم   100 1000 حصة من فئة  إلى 

مأزعة على الشكل الكالي :

 1000 سعيد  مزكاني  السيد 

حصة.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس النهائي.

السنة اإلجكماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

مزكاني  السيد  تعيين   : التسيير 

وذلك  سعيد مسيرا وحيدا للشرتة، 

ملدة غير محدودة.
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باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

الكجارية بالر اط بكاريخ )2 وغسطس 

2021 تحت الرقم 117014.
للبيان والنشر

إمضاء

8 P

MAITRE ALI SERGHINI
NOTAIRE A MEKNES

هبة لحصص إجكماعية
بمككب  تأثيقي  عقد  بمأجب 

األسكاذ علي السرغيني مأثق بمكناس 

ما  تقرر   2021 وبريل  و14   8 بكاريخ 

يلي:

وهب السيد محمد فكح هللا لعلج 

ل ائدة السيدة فطيمة الزهرة علج، 

0)1 حصة من حصصه اإلجكماعية 

املقيدة  سكن)  )نجأى  شرتة  في 

بالسجل الكجاري تحت عدد 42403 

واملأزعة بشكل الكالي :

 5(0 السيد محمد فكح هللا لعلج 

حصة.

 230 لعلج  املجيد  عبد  السيد 

حصة.

 1(0 السيدة فطيمة الزهرة علج 

حصة.

السيد وحمد لعلج 50 حصة.

املجمأع : 1000.

هبة  على  الشركاء  مأافقة 

محمد  السيد  طرف  من  الحصص 

فكح هللا لعلج ل ائدة السيدة فطيمة 

الزهرة علج.

للسيد  التسيير  إبراء  الشركاء 

محمد فكح هللا لعلج وتم تعديل البند 

9 من قانأن الشرتة.

على السيد محمد  الشركاء  إبقاء 

فكح هللا لعلج بص كه مسيرا.

التزامات  الجدد  الشركاء  تحمل 

الشرتة ويمنحأن اإلبراء للشركاء من 

كل مسؤولية في هذا املأضأع.
7 و9 من قانأن   ،( تعديل البنأد 

الشرتة.
إمضاء األسكاذ علي السرغيني

9 P

SOCIETE MECONOV
SARL AU

 تجزئة سميرية فكح الخير رقم 88 
تمارة

شرتة ذات مسؤولية محدودة 
لشريك وحيد

روسمالها : 100.000 درهم
لشرتة  العام  الجمع  إثر  على 
ميكأنأف بكاريخ 28 يأنيأ 2021 قرر 

الشركاء ما يلي :
ال سخ املسبق للشرتة.

ايت  مصط ى  السيد  تعيين 
حجأب تمص ي للشرتة.

تحديد مكان الكص ية في تجزئة 
سميرية فكح الخير رقم 88 تمارة.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 181( رقم  تحت  بكمارة  اإلبكدائية 

بكاريخ 7 سبكمبر 2021.
10 P

 STE. CENTRE
 CHIROPRATIQUE

BOUCHOU
إعالن

على إثر الجمع العام الغير العادي 
واملنعقد بكاريخ )1 وبريل 2021 فقد 

تقرر ما يلي :
شقة  من  اإلجكماعي  املقر  تغيير 
الطابق الثاني إلقامة مالك شارع   8
القا�شي عياض الحي الصناعي ألكادير 
سككأر ال كح تجزئة  و3   2 إلى شقة 

بنعاشر رقم 1753 لعيايدة سال.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
الكجارية بأكادير بكاريخ فاتح سبكمبر 

2021 تحت رقم 2895.
 11 P

ASSURANCE CHAMI
وسيط تأمين يحكمه القانأن 99/17 

املكعلق بمدونة الكأمين
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

روسمالها : 100.000 درهم
 املقر اإلجكماعي : 32، زنقة سيدي 

بليأط الدارالبيضاء
السجل الكجاري 9)774

العام  الجمع  ملداوالت  تبعا 

 24 بكاريخ  املنعقد  العادي   الغير 

شرتة  شركاء  قرر   ،2021 مارس 

شرتة ذات   ASSURANCE CHAMI

املسؤولية املحدودة ما يلي :

سناء  السيدة  تعيين  تجديد 

يناير  فاتح  بكاريخ  املزدادة  عاطف 

الكعريف  لبطاقة  والحاملة   1992

تمسيرة   BE847107 رقم  الأطنية 

وممثلة مسؤولة للشرتة ملدة خمس 

سنأات.

إعطاء الصالحيات.

اإليداع القانأني تم بككابة  ضبط 

بالدارالبيضاء  الكجارية  املحكمة 

رقم  تحت   2021 يأليأ   28 بكاريخ 

.788241
ملخص قصد النشر

املسير

12 P

DU SENS ENSEMBLE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

روسمالها : 100.000 درهم

 املقر اإلجكماعي : 32، زنقة ايت 

وورير الدارالبيضاء

السجل الكجاري 303393

تبعا ملداوالت الجمع العام الغير 

نأفمبر   10 بكاريخ  املنعقد  العادي  

2021، قرر الشريك الأحيد ما يلي :

لشرتة  الدائم  املمثل  تغيير 

.LMDM

 LAURENT السيد  اسكقالة 

من مهامه   JACQUES CHABANNE

تمسير للشرتة.

 BENJAMIN السيد  تعيين 

دو   MARIE GILLES CHARTOIRE

لجأاز  حامل  ال رنسية  الجنسية 

 18HE5514(. الس ر رقم

 RAPHAEL VICTOR والسيد 

دو الجنسية ال رنسية حامل   PETIT

 1(AY30441 رقم  الس ر  لجأاز 

تمسيرين جديدين للشرتة.

إعطاء الصالحيات.

اإليداع القانأني تم بككابة  ضبط 
بالدارالبيضاء  الكجارية  املحكمة 
بكاريخ 30 وغسطس 2021 تحت رقم 

.7909(5
ملخص قصد النشر

املسير

13 P

UFM
شرتة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

شريك وحيد
روسمالها : 7.000.000 درهم

 املقر اإلجكماعي : محل رقم 2.39 
 ANFA PLACE مرتز الكجاري

البيضاء
السجل الكجاري : 2151)2

تبعا ملداوالت الجمع العام العادي  
2021، قرر  30 يأنيأ  املنعقد بكاريخ 

الشريك الأحيد لشرتة UFM ما يلي:
تجديد تعيين املسيرين للشرتة في 
شخص السيد جالل عبد هللا محمد 
والن فريندو جأنز  املنقأش والسيد  
التي   (3( سنأات  ثالث  ملدة  وذلك 
تنكهي صالحيتها خالل اجكماع الجمع 
العام اللمأافقة على البيانات املالية 

للسنة املنتهية في 2023.
إلنجاز  الصالحيات  إعطاء 

اإلجراءات.
اإليداع القانأني تم بككابة  ضبط 
بالدارالبيضاء  الكجارية  املحكمة 
رقم  تحت   2021 يأليأ   28 بكاريخ 

.788242
ملخص قصد النشر

املسير

14 P

B.INVEST HOLDING
شرتة ذات املسؤولية املحدودة 
روسمالها : 100.000.00 50درهم
 املقر اإلجكماعي : 4 زنقة إمام 
مسلم، الأازيس الدارالبيضاء

السجل الكجاري : 304589
تبعا ملداوالت الجمع العام الغير  
وغسطس   9 املنعقد بكاريخ  العادي  

2021، تقرر ما يلي :
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من  الشرتة  مال  روس  رفع 
 50100.000 درهم إلى   100.000.00
درهم بمبلغ قدره 50.000.000 درهم 
وذلك بإدماج مسكحقات املساهمين 

السائلة واملسكأجبة.
القانأن  من  و7   ( املادة  تعديل 

األسا�شي للشرتة.
إدارة  إلى  الشرتة  نشاط  تأسيع 
مح ظة  حيازة  وو  ملالية  السندات 

االستثمارية.
القانأن  من   3 املادة  تعديل 

األسا�شي للشرتة.
إعطاء الصالحيات.

اإليداع القانأني تم بككابة  ضبط 
بالدارالبيضاء  الكجارية  املحكمة 
بكاريخ 23 وغسطس 2021 تحت رقم 

7909451
ملخص قصد النشر

املسير

15 P

 SOCIETE DU CANAL
 DE PROVENCE

 D’AMENAGEMENT DE LA
REGION PROVENÇAL

شرتة خاضعة للقانأن ال رن�شي
بروس مال قدره : 2.800)37 وورو

املقر اإلجكماعي : ويكس وون وفانس 
CS700(4- 131825 سيديكس
السجل الكجاري : ويكس وون 

بروفانس 057813131
 CANAL DE PROVENCE : ال رع

MAROC
املقر اإلجكماعي 172 ومل 4 الر اط

السجل الكجاري : 127959
اإلدارة  مجلس  مداوالت  بمأجب 
بكاريخ 9 ديسمبر 2021 قرر األعضاء 

ما يلي :
 HORGNIES السيد  تعيين 
لجأاز  الحامل   PIERRE YVES B
الس ر رقم EN(0(938 تمدير جديد   
 CANAL باملغرب  الشرتة  ل رع 
ليحل   DE PROVENCE MAROC
 VERGOBBI BRUNO السيد  محل 

.CHARLES FERNAND

إعطاء الصالحيات.
اإليداع القانأني تم بككابة  ضبط 
بكاريخ  بالر اط  الكجارية   املحكمة 
رقم  تحت   2021 سبكمبر   13

.117383
ملخص قصد النشر

املسير

16 P

KASSUR
شرتة ذات املسؤولية املحدودة 
روسمالها : 100.000.00 درهم

 املقر اإلجكماعي : .وسيط تأمين 
يحكمه القانأن  99/17 املكعلق 

بمدونة الكأمين
 محل 12 زنقة عرست الباتا إقامة 

انس مجأريل مراتش
السجل الكجاري: 118107

تبعا ملداوالت الجمع العام الغير 
يأليأ   ( بكاريخ  املنعقد  العادي  

2021، قرر الشركاء ما يلي :
 KSASSUR تغيير اسم الشرتة من

.KSASSUR إلى AGADIR
من القانأن   2 تعديل املادة رقم 

األسا�شي للشرتة.
للشرتة  اإلجكماعي  املقر  تحأيل 
 45 1 عمارة  من الطابق األر�شي رقم 
شارع غاندي حي الداخلة وكادير إلى 
إقامة  الباتا  عرست  زنقة   12 محل 

انس مجأريل مراتش.
من القانأن   4 تعديل املادة رقم 

األسا�شي للشرتة.
إعطاء الصالحيات.

اإليداع القانأني تم بككابة  ضبط 
بكاريخ بأكادير  الكجارية   املحكمة 
رقم  تحت   2021 وغسطس   12  

.10(024
اإليداع القانأني تم بككابة  ضبط 
بكاريخ بمراتش   الكجارية   املحكمة 
 2 سبكمبر 2021 تحت رقم 127145.
الكحليلي  بالسجل  تسجيلها  وتم 
تحت  بمراتش  الكجارية  باملحكمة 

رقم 118107.
لإليداع  والنشر

املسير

17 P

 STE. COLLEGUE TRAVAUX
 STE. إعالن عن حل مسبق لشرتة

 COLLEGUE TRAVAUX
املؤرخ  العرفي  العقد  بمقك�شى 
الحل  تم   2021 يأنيأ   15 بكاريخ 
 COLLEGUE لشرتة  املسبق 
وتسمية احمد بأمأ�شى   TRAVAUX

تمص ي للشرتة.
تما تم تعيين مقر تص ية الشرتة  

5 تجزئة األندلس حي السالم سال.
ولقد تم الأضع القانأني باملحكمة 
يأليأ   2( بكاريخ  بسال  اإلبكدائية 

2021 تحت الرقم 37082.
18 P

 STE. COLLEGUE TRAVAUX
تص ية 

وتقرير  عرفي   عقد  بمقك�شى 
وغسطس   17 في  املسجالن  املص ي 
شرتة  تص ية  تم  بالر اط   2021

.COLLEGUE TRAVAUX
باملحكمة  القانأني  الأضع  تم 
سبكمبر   13 بكاريخ  بسال  اإلبكدائية 

2021 تحت الرقم 37351.
19 P

SKY ARCHITECTS
SARL

بمقك�شى عقد عرفي مؤرخ بكاريخ 
في  املشاركان  قرر   2021 وبريل   1(

الشرتة ما يلي :
زنقة   9 إلى  الشرتة  مقر  تغيير 
بأيبالن، شقة رقم 2، وتدال الر اط.
تحديث القانأن األسا�شي للشرتة.

اإليداع  تم    : القانأني  اإليداع 
لدى   الضبط  بككابة   القانأني 
بكاريخ بالر اط   الكجارية   املحكمة 
رقم  تحت   2021 سبكمبر   14  

.117404
مقكطف و يان

20 P

 STE GROUPE SCOLAIRE
BAB AL IIME PRIVE

بمقك�شى عقد عرفي مؤرخ بكاريخ 
الشريك  قرر   ،2021 يأنيأ   18

الأحيد في الشرتة ما يلي :
تغيير السنة الحسابية.

تقليص الهدف اإلجكماعي.

األسا�شي  القانأن  تحديث 
للشرتة.

اإليداع  تم    : القانأني  اإليداع 
لدى   الضبط  بككابة   القانأني 
بكاريخ بسال   اإلبكدائية   املحكمة 
 ) سبكمبر 2021 تحت رقم )3730.

مقكطف و يان

21 P 

STE. ADGHAL RECORDS
بمقك�شى عقد عرفي مؤرخ بكاريخ 
قرر املشاركأن في   ،2021 يأنيأ   10

الشرتة ما يلي :
السيد  ل ائدة  الحصص  ت أيت 

طالب يأنس.
للشرتة  القانأني  الشكل  تغيير 
من شرتة ذات املسؤولية املحدودة 
إلى شرتة ذات املسؤولية املحدودة 

والشريك الأحيد .
األسا�شي  القانأن  في  تعديالت 

للشرتة.
اإليداع  تم    : القانأني  اإليداع 
لدى   الضبط  بككابة   القانأني 
بكاريخ بسال   اإلبكدائية   املحكمة 
 ) سبكمبر 2021 تحت رقم 37311.

مقكطف و يان

22 P

MOORISH BUSINESS FIRST

DC CONSULTING : مقاولة
SARL AU

الحل النهائي
بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
قرر السيد   2021 يأنيأ   12 املنعقد 
 DC شرتة  مسير  شعبي  ادريس 
الشرتة   CONSULTING SARL AU
 100.000 روسمالها  الكص ية  في 

درهم.
زنقة ضاية   (  : مقرها اإلجكماعي 
وتدال   1( الشقة   4 الطابق  عأة 

الر اط.
بسبب  للشرتة  النهائي   الحل 

الأضع الصافي للشرتة.
التسجيل : تم التسجيل باملحكمة 
سبكمبر   1( يأم  بالر اط  الكجارية 

.2021
ملخص من وجل النشر

23 P
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 REMA TIP TOP NORD
AFRIQUE

SARL
شرتة ذات مسؤولية محدودة

املقر الرئي�شي : 121  الطريق الثانأي 
)طريق الجرف األص ر) جماعة 
مأالي عبد هللا تم 10 الجديدة 

املغرب
RC : 7425

IF : 40230225
زيادة في روس املال

تعديل املقابلة في النظام األسا�شي
صالحيات اإلجراءات القانأنية

غير  العامة  الجمعية  اتخذت 
 2019 ديسمبر   17 في  العادية 

القرارات الكالية :
بمبلغ  املال  روس  في  زيادة 
من  ليرت ع  درهم   17.500.000
 19.5000.00 إلى  درهم   2.000.000
الديأن  عن  بالكعأيض  درهم، 

السائلة واملسكحقة الدفع.
) و7 من  تعديل مطابق للمادتين 

النظام األسا�شي.
القانأنية،  الكعديالت  هذه  بعد 
تحديث  العامة  الجمعية  قررت 

النظام األسا�شي.
العمأمية  الجمعية  ت أض 
جميع الصالحيات لحامل نسخة وو 
إلنجاز  القانأن  هذا  من  مسكخرج 
جميع اإلجراءات القانأنية املنصأص 

عليها في القانأن.
24 P

SOCIETE KHADAMAT A.Z
S.A.R.L

بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
املسجل في الر اط   ،2021 22يأنيأ 
وضع  تم   2021 يأنيأ   25 بكاريخ 
ذات  لشرتة  االسا�شي  القانأن 
مسؤولية محدودة باملميزات الكالية :

 SOCIETE  : التسمية 
.KHADAMAT A.Z S.A.R.L

املقر الكجاري : 42 زنقة الراك حي 
الشيخ امل ضل تابريكت سال.

املأضأع :

وشغال النظافة

وشغل البستنة.

بيع لأازم املككب ولأازم املدرسية.

إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس ال علي للشرتة.

من  الشرتة  تسيير   : التسيير 

طرف:

 السيد ز ير العلم.

 والسيد عبد هللا تردود.

درهم   100.000.00  : الروسمال 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

مأزعة  100درهم للحصة الأاحدة، 

تما يلي :

السيد ز ير العلمي 500 حصة.

السيد عبد هللا تردود 500 حصة.

: لدى  تكابة  تم اإليداع القانأني 

بسال   اإلبكدائية  باملحكمة  الضبط 

عدد  تحت   2021 يأليأ   2( بكاريخ 

.37089

25 P

 SOCIETE GROUP LIVE

GARD
S.A.R.L

 22 بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

الر اط  في  املسجل   ،2021 يأنيأ 

وضع  تم   2021 ماي   25 بكاريخ 

ذات  لشرتة  االسا�شي  القانأن 

مسؤولية محدودة باملميزات الكالية :

 SOCIETE GROUP  : التسمية 

.LIVE GARD S.A.R.L

: محل الكائن  بحي  املقر الكجاري 

 7 رقم  اللأزة  زنقة  امل ضل  الشيخ 

سال.

املأضأع :

األمن.

إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 
الكأسيس ال علي للشرتة.

التسيير : تسيير الشرتة من طرف 
السيد محمد ومين بن خالتي. 

درهم   100.000.00  : الروسمال 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
مأزعة  100درهم للحصة الأاحدة، 

تما يلي :
السيد محمد ومين بن خالتي 400 

حصة.
السيد محمد ابرارو 300 حصة.

 300 واعراب  ايت  عادل  السيد 
حصة.

: لدى  تكابة  تم اإليداع القانأني 
بسال   اإلبكدائية  باملحكمة  الضبط 
عدد  تحت   2021 يأليأ   2( بكاريخ 

.37087
26 P

 ESSALBI  ET BENELYZID
PROMOTION EBF

S.A.R.L
بكاريخ عرفي  عقد   بمقك�شى 
2021، املسجل في الر اط  3 سبكمبر 
وضع  تم   2021 سبكمبر   ( بكاريخ 
ذات  لشرتة  األسا�شي  القانأن 
مسؤولية محدودة باملميزات الكالية :

 ESSALBI  ET  : التسمية 
 BENELYZID PROMOTION EBF

.S.A.R.L
ووالد   زنقة شاط   : الكجاري  املقر 

العيا�شي جماعة عامر سال.
املأضأع :

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

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.
من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس ال علي للشرتة.
التسيير : تسيير الشرتة من طرف 

السيد الصلبي محمد. 
درهم   100.000.00  : الروسمال 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
مأزعة  100درهم للحصة الأاحدة، 

تما يلي :

السيد السيد الصلبي محمد 500 

حصة.

 500 اليازيد  بن  هشام  السيد 

حصة.

: لدى  تكابة  تم اإليداع القانأني 

بسال   اإلبكدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت عدد   2021 13سبكمبر  بكاريخ 

.3732(

27 P

TRAVARUA TRADING
SARL

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة

تم تأسيس شرتة تحمل الص ات 

يأليأ   27 بكاريخ  بالر اط   الكالية 

.2021

 TRAVARUA  : اإلجكماعي  اللقب 

.TRADING SARL

ذات  شرتة   : القانأنية  الص ة 

املسؤولية املحدودة.

من  الغرض   : اإلجكماعي  الهدف 

الشرتة سأاء في املغرب وو في الخارج.

الكجارة اإللكترونية.

مقاالت  اإللكترونية  الكجارة 

خاصة بكل سأق وو عامة.

حالة املأاد االستهالتية.

الصناعة،  الجمال،  الرياضة، 

الزراعة، البناء إلخ...

في  والدعم  اإلستشارات  تقديم 

اإللكترونية. الكجارة  مجاالت  جميع 

املالية  املعامالت  جميع  وعمأما 

املالية  وو  الصناعية  وو   الكجارية 

مباشر  بشكل  املكعلقة  العقارية  وو 

الشرتة بمأضأع  مباشر  غير   وو 

وو من املحكمل ون تحابي مصالحها   

الكعاون بجميع وشكاله  بمافي ذلك  

الشركات وو  املعامالت  جميع   مع 

وو الشركات التي لديها كائن مماثل   

 وو ملحق.
درهم   20.000.00  : املال  روس 

فئة  من  200حصة  إلى  مقسمة 

100درهم للحصة .



عدد 84)5 - 28 ص ر 1443 )) وتكأ ر 2021)الجريدة الرسمية   19544

 100 السيد حمزة عبدالوي معن 
حصة.

 100 العماري  املهدي  السيد 
حصة.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 
الكأسيس النهائي.

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

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.
املقر اإلجكماعي : زاوية بهت ووادي 

سبأ، 8 شقة 1 وتدال الر اط.
التسيير :

 السيد حمزة عبدالوي معن.
 والسيد املهدي العماري.

باملحكمة   : القانأني  اإليداع  تم 
التسجيل  رقم  بالر اط  الكجارية 

بالسجل الكجاري 154573.
 28 P

 LUXCONTROL
SARL

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة

تم تأسيس شرتة تحمل الص ات 
يأليأ   13 بكاريخ  بالر اط   الكالية 

.2021
 : اإلجكماعي  اللقب 

.LUXCONTROL SARL
ذات  شرتة   : القانأنية  الص ة 

املسؤولية املحدودة.
من  الغرض   : اإلجكماعي  الهدف 
الشرتة سأاء في املغرب وو في الخارج.
اإلنشاءات  لجميع  ال نية  املراقبة 
بنأد  وجميع  الترتيبات  وجميع 
والهندسة  البناء  مجال  في  املعدات 
كل  في  العامة  واألشغال  املدنية 
واألشغال  اإلنشاءات  مرحلة  من 
األفراد  عن  نيابة  القائمة  الجديدة 
والشركات وجميع املؤسسات العامة 

وو الخاصة.
املعامالت  جميع  عامة  و ص ة 
املنقألة وو  املالية  وو   الصناعية 
املكعلقة بشكل مباشر العقارية  وو    
 وو غير مباشر بغرض الشرتة وو التي 

قد تعزز نمأها وو تطأرها.

درهم   100.000.00  : املال  روس 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100درهم للحصة .

السيد ونس ساحلي 500 حصة.

السيد معاد ناصيري 500 حصة.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس النهائي.

إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.
املقر اإلجكماعي : زاوية بهت ووادي 

سبأ، 8 شقة 1 وتدال الر اط.

التسيير : السيد عدنان منصأري. 

باملحكمة   : القانأني  اإليداع  تم 

التسجيل  رقم  بالر اط  الكجارية 

بالسجل الكجاري 154575.

29 P

MDM WORKING
SARL AU

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة من شريك واحد

تم تأسيس شرتة تحمل الص ات 

يأنيأ   28 بكاريخ  بالر اط   الكالية 

.2021

 MDM  : اإلجكماعي  اللقب 

.WORKING SARL

ذات  شرتة   : القانأنية  الص ة 

املسؤولية املحدودة من  شريك واحد.

الهدف اإلجكماعي : غرض الشرتة 

في املغرب وو في الخارج بشكل  سأاء 

مبشر وو غير مباشر.

تزيين  وعمال  من  نشاط  وي 

الجدران، و الكبليط، وو الكجصيص، 

وو وي نأع من ونأاع البناء وو التشييد 

هيئة  وي  وو  الترميم،  وعمال  وو 

حكأمية وو مقاول عام وتذالك جميع 

وعمال البناء.

املعامالت  جميع  عام  وبشكل 

واملالية  والصناعية  الكجارية 

بشكل  املرتبطة  والعقارية  واملنقألة 

مباشر وو غير مباشر باألشياء املذكأرة 
وعاله الشرتة وو التي يحكمل ون  تعزز 

تحقيقها وتطأرها.

تم تحديد روس املال    : روس املال 

مقسم  درهم   100.000.00 بمبلغ 

درهم   100 بقيمة  سهم   1000 إلى 

على  الأحيد  للمساهم  مخصصة 

النحأ الكالي :

 1000 املنصأري  السيد محمد   

حصة.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس النهائي.

إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.
املقر اإلجكماعي : زاوية بهت ووادي 

سبأ، 8 شقة 1 وتدال الر اط.

التسيير : السيد محمد املنصأري.

باملحكمة   : القانأني  اإليداع  تم   

التسجيل  رقم  بالر اط  الكجارية 

بالسجل الكجاري 7)1537.

30 P

STE. TINNOVATION
SARL AU

اإلسكثنائي  العام  الجمع  قرر 

 TINNOVATION SARL AU لشرتة

بسال املسجلة   2021 وبريل   8 بكاريخ 

باملحكمة اإلبكدائية بسال تحت رقم 

281)2 القيام بالكعديالت الكالية :

 1000 ت أيت   : ت أيت الحصص 

التهامي  السيد  قبل  من  حصة 

محمد  السيد  لصالح  الجأادي 

املعكأكي.

تعيين  تقرر   : تعيين مسير جديد 

السيد محمد املعكأكي مسيرا جديدا 

غير محدودة  وملدة  للشرتة  ووحيدا 

مع اسكقالة السيد التهامي الجأادي.

سكلتزم الشرتة بشكل   : الكأقيع 

صحيح بالكأقيع ال ريد للسيد محمد 

الحالية  األعمال  لجميع  املعكأكي 

ولجميع  لإلدارة،  والكجارية  اإلدارية 

املعامالت املصرفية واملالية للشرتة.

باملحكمة   : القانأني  اإليداع  تم 

يأنيأ   24 بكاريخ  بسال  اإلبكدائية 

2021 تحت رقم 944)3.

31 P

STE. PLANTNATION
SARL AU

اإلسكثنائي  العام  الجمع  قرر 
 PLANTNATION SARL AU لشرتة
بسال املسجلة   2021 وبريل   8 بكاريخ 
باملحكمة اإلبكدائية بسال تحت رقم 

27257 القيام بالكعديالت الكالية :
 1000 ت أيت   : ت أيت الحصص 
التهامي  السيد  قبل  من  حصة 
محمد  السيد  لصالح  الجأادي 

املعكأكي.
تعيين  تقرر   : تعيين مسير جديد 
السيد محمد املعكأكي مسيرا جديدا 
غير محدودة  وملدة  للشرتة  ووحيدا 
مع اسكقالة السيد التهامي الجأادي.

سكلتزم الشرتة بشكل   : الكأقيع 
صحيح بالكأقيع ال ريد للسيد محمد 
الحالية  األعمال  لجميع  املعكأكي 
ولجميع  لإلدارة،  والكجارية  اإلدارية 
املعامالت املصرفية واملالية للشرتة.
باملحكمة   : القانأني  اإليداع  تم 
يأنيأ   24 بكاريخ  بسال  اإلبكدائية 

تحت رقم 945)3.
32 P

 STE  CHAMYOU TRAVAUX
SARL

تاسيس شرتة
بمقك�شى العقد العرفي املصادق 
تم   ،2021 وغسطس   3 عليه بكاريخ 
انشاء شرتة ذات مسؤولية املحدودة 

تحمل الخصائص الكالية :
 STE CHAMYOU  : التسمية 

.TRAVAUX SARL
ايت  تاغر ينت   : االجكماعي  املقر 

بأ كر تانأغا القصيبة.
االشغال   : االجكماعي  الغرض 
والترتيبات  البناء  املخكل ة، 

الكهر ائية.
راسمال : 100.000 درهم.

مدة الشرتة : 99 سنة ابكداء من 
تاريخ تسجيلها في السجل الكجاري.

شام،  اسماعيل  السيد   : املسير 
وذلك ملدة غير   ،CIN N° A147720

محدودة.
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فاتح  من  تبكدئ   : املالية  السنة 
كل  ديسمبر من   31 في  وتنكهي  يناي 

سنة.
بككابة  القانأني  االيداع  تم 
ببني  االبكدائية  باملحكمة  الضبط 
مالل رقم )94، السجل الكجاري رقم 

11877 بكاريخ 14 سبكمبر 2021.
33 P

STE SANLONG TRADE
SARL

شرتة ذات مسؤولية محدودة
راسمالها : 31.000 درهم

مقرها االجكماعي : 4 زنقة واد زيز، 
الطابق الثالث، شقة رقم 7 اتدال 

الر اط
السجل الكجاري رقم : 133171

الكعريف املأحد : 
213(284000024

حل نهائي
بكاريخ عرفي  عقد   بمقك�شى 
2021، قرر مسير الشرتة   19 يأليأ 
شرتة   ،SANLONG TRADE SARL
راسمالها  محدودة،  مسؤولية  ذات 
 4 مقرها االجكماعي  درهم،   31.000
شقة  الطابق الثالث،  زنقة واد زيز، 

رقم 7 اتدال الراباط. تقرر ما يلي :
املأافقة على تقرير املص ي وعلى 

الحساب النهائي لعملية الكص ية.
واع اء  الكص ية  عملية  اتمام 

املص ي من مهامه.
لدى  القانأني  االيداع  تم  وقد 
 ( يأم  بالر اط  الكجارية  املحكمة 

سبكمبر 2021، تحت رقم 117238.
34 P

 STE COMPTOIR
 MAROCAIN

D'APPROVISIONNEMENT
شرتة ذات مسؤولية محدودة
راسمالها : 5.000.000 درهم

مقرها االجكماعي : 3 زنقة االدارسة 
حسان الر اط

السجل الكجاري رقم : 51453

الكعريف املأحد : 1)5292010000

غير  العام  الجمع  ملداوالت  تبعا  

 ،2021 يأنيأ   14 بكاريخ  العادي 

 COMPTOIR MAROCAIN لشرتة 

D'APPROVISIONNEMENT شرتة 
راسمالها  محدودة،  مسؤولية  ذات 

5.000.000 درهم.

تقرر ما يلي :

الشرتة  شريك  بأفاة  االقرار 

املرحأم ابراهيم اولحيان.

ابراهيم  املرحأم  حصص  تأزيع 

اولحيان بين ورثكه.

تأزيع وسهم راسمال الشرتة.

تعديل النظام االسا�شي للشرتة.

االجراءات  اسككمال  صالحيات 

القانأنية.

لدى  القانأني  االيداع  تم  وقد 

املحكمة الكجارية في الر اط بكاريخ 14 

سبكمبر 2021، تحت رقم 117418.

35 P

 STE SIR INTERVENTIONS

 REPARATIONS
SARL AU

املؤرخ  العرفي   العقد  بمقك�شى 

  ،2021 يأليأ   27 بكاريخ  الر اط  في 

املسؤولية  ذات  شرتة  تاسيس  تم 

املحدودة ذات شريك وحيد.

 STE SIR  : التسمية 

 INTERVENTIONS REPARATION

.SARL AU

الهدف االجكماعي : اصالح هياكل 

السيارات ميكانيكي الكجارة.
راسمال الشرتة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 الى  مقسمة 

100 درهم للحصة الأاحدة.

محمد سير .... 1000 حصة.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكاسيس النهائي وي من تاريخ وضع 

السجل الكجاري.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.

زنقة لينينغراد شقة   21   : املقر 

رقم 4 املحيط الر اط.

املسير : محمد سير.

 : الكجاري  بالسجل  الكقييد  رقم 

.154709

باملحكمة  القانأني  االيداع  تم 

سبكمبر   20 الكجارية بالر اط بكاريخ 

2021، تحت رقم 117578.

36 P

STE T.H CONSTRUCTION
SARL AU

بمقك�شى العقد العرفي املؤرخ في 

 ،2021 وغسطس   5 بكاريخ  الر اط  

مسؤولية  ذات  شرتة  تاسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد.

 STE T.H  : التسمية 

.CONSTRUCTION  SARL AU

في  مقاول   : االجكماعي  الهدف 

الترتيب  في  ومقاول  البناء  اعمال 

املعدني.

راسمال الشرتة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 الى  مقسمة 

100 درهم للحصة الأاحدة.

 .. الضراوي  ابن  الحكيم  عبد 

1000 حصة.

من تاريخ  99 سنة ابكداء   : املدة  

تسجيلها في السجل الكجاري.

: من فاتح يناير الى  السنة املالية  

31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.

املقر : عمارة 30 شقة رقم 8 زنقة 

مأالي وحمد لأتيلي حسان الر اط.

ابن  الحكيم  عبد   : املسير 

الضراوي.

 : الكجاري  بالسجل  الكقييد  رقم 

.154407

بككابة  القانأني  االيداع  تم 

بالر اط  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   ،2021 سبكمبر   2 بكاريخ 

.117187

37 P

STE DONAF SERVICES
SARL AU

بمقك�شى العقد العرفي املؤرخ في 
 ،2021 وغسطس   4 بكاريخ  الر اط  
مسؤولية  ذات  شرتة  تاسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد.
 STE DONAF  : التسمية 

.SERVICES  SARL AU
في  مقاول   : االجكماعي  الهدف 

اعمال الكنظيف.
جلب اليد العاملة )الأساطة).

الطبخ.
راسمال الشرتة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 الى  مقسمة 

100 درهم للحصة الأاحدة.
نأر الدين حاجي ...  1000 حصة.

من تاريخ  99 سنة ابكداء   : املدة  
تسجيلها في السجل الكجاري.

: من فاتح يناير الى  السنة املالية  
31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.
املقر : عمارة 30 شقة رقم 8 زنقة 

مأالي وحمد لأتيلي حسان الر اط.
املسير : نأر الدين حاجي.

 : الكجاري  بالسجل  الكقييد  رقم 
.154409

بككابة  القانأني  االيداع  تم 
بالر اط  الكجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم   ،2021 سبكمبر   2 بكاريخ 

.117188
38 P

STE XXLMD
SARL AU

RC N° / 28169
حل شرتة

قرر   ،2021 يأنيأ   10 بكاريخ 
الشريك الأحيد في الشرتة حل هذه 
عام  محضر  في  اوانها  قبل  االخيرة 
اسكثنائي بمقر الشرتة لعدم تحقيق 
الهدف الذي وسست من وجله وقد 
الدخي�شي  محمد  السيد  تعيين  تم 
الأطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 
وشريك  مسير   ،  f178385 رقم 
الحل  باعمال  قائما  للشرتة  وحيد 

والكص ية.
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تعنأان  الشرتة  مقر  وحدد 
لها  التي قد يكأن  املراسالت  لجميع 

عالقة باملأضأع.
باملحكمة  القانأني  االيداع  تم 
يأنيأ   1( بكاريخ  لأجدة  الكجارية 

2021، تحت رقم )2)2.
39 P

عقــــــــد التسيـــــير الحـــــــر
بكاريخ  رسمي  عقد  بمقك�شى 
سبيل  على  وترى   2021 شتنبر   13
ادريس  مأالي  السيد  الحر  التسيير 
الكعريف  لبطاقة  الحامل  العماري 
عن  نيابة   E414(33 رقم  الأطنية 
السيد مأالي محمد العماري الحامل 
رقم  الأطنية  الكعريف  لبطاقة 
 YENA  « ل ائدة شرتة   ،E212251
دات  شرتة   »  GOURMANDISE
مسؤولية محدودة للشريك الأحيد، 
ميزان  ايت  يأسف  بالسيد  ممثلة 
الأطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 
األصل  جميع    ،   EE57(919 رقم   
بمراتش  واملسكغل  الكائن  الكجاري 
مراتش  ابأاب  تجزئة  تارتة  املنارة 
مكجر  على  واملشكمل   ،305 عمارة 
يحمل رقم 19 به مخبزة ،  و املسجل 
بالسجل الكجاري باملحكمة الكجارية 
من   11920( رقم  تحت  بمراتش 
رقم   تحت  و  الكحليلي  السجل 
و  الترتيبي،  السجل  من   1450
غاية  إلى    13/09/2021 من  ذلك 
عشرة  مبلغ  مقابل    13/09/2025

االف10.000   درهم شهريا.
40 P

STE LBK TRAVAUX
SARL AU

تم بكاريخ 17 ماي 2021، اجكماع 
عام اسكثنائي حدد بمأجبه النقاط 

االتية :
ماي   17 بكاريخ  الشرتة  تص ية 

.2021
ابراء ذمة السيد لحبيب بأخاريدو 
لبطاقة  الحامل  مغر ية  جنسية 
 BK47(1( رقم  الأطنية  الكعريف 

تمحلل للشرتة.

بكاريخ الشرتة  على   التشطيب 
 17 ماي 2021.

 28 يأم  القانأني  االيداع  تم 
2021، لدى املحكمة الكجارية  يأليأ 

بمراتش تحت رقم 392)12.
41 P

 SOCIETE BEAUTY AND
 CARE CENTER

        SARL
تم بكاريخ 17 ماي 2021،  اجكماع 
عام اسكثنائي حدد بمأجبه النقاط 

اآلتية:
ماي   17 بكاريخ  الشرتة  تص ية 

.2021
دو  طه  السيد حأري  ذمة  ابراء 
لبطاقة  الحامل  مغر ية  جنسية 
    EE313954    الكعريف الأطنية رقم

تمحلل للشرتة
بكاريخ الشرتة  على   التشطيب 

 17 ماي 2021.
 28 يأم  القانأني  اإليداع  تم 
2021  لدى املحكمة الكجارية  يأليأ 

بمراتش تحت رقم 394)12.
42 P

 STE SYSTEMS NORTH
AFRIQUE

SARL
راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجكماعي : حي عبد الكريم 
الخطابي زنقة وجدة عمارة هروس 

رقم 4 محل رقم 5 ال نيدق
تاسيس شرتة

 ( بكاريخ  مسجل  عقد  بمقك�شى 
بال نيدق تاسست   2021 وغسطس 
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد وتكميز بالخصائص 

الكالية :
 STE SYSTEMS  : الشرتة  اسم 

NORTH AFRIQUE ش.ذ.م.م.
حي عبد الكريم   : املقر االجكماعي 
هروس  عمارة  وجدة  زنقة  الخطابي 

رقم 4 محل رقم 5 ال نيدق.

لالغراض  تاسست  الشرتة 
الكالية :

وعمال البناء املخكل ة.
وضع ونظمة االنذار ضد الحرائق 

وجميع وعمال الصيانة املخكل ة.
العمليات  جميع  عام  وبشكل 
واملالية  والكجارية  الصناعية 
بشكل  املرتبطة  والغير  والعقارية 
مباشر وغير مباشر بالغراض املشار 

اليها وو وغراض مشابهة وو مماثلة.
من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

التسجيل بالسجل الكجاري.
 100.000 في  محدد   : راسمال 
درهم ويمثل 1000 حصة بقيمة 100 

درهم للحصة م أتة تما يلي :
 1000  .... ح�شي  براهيم  السيد 

حصة.
يسير الشرتة ملدة غير   : التسيير 

محددة السيد براهيم ح�شي.
االول  يبدو   : املحاسبي  العام 
في وينكهي  يناير  فاتح  شهر   من 

 31 ديسمبر.
االحكياط  %لككأين   5  : االر اح 

القانأني والباقي مأزع بين الشركاء.
بالسجل  الشرتة  تقييد  تم 
بكاريخ  30155 رقم  تحت   الكجاري 
تكابة  لدى   ،2021 وغسطس   19  
الضبط باملحكمة االبكدائية بكطأان.
وضع  تم   : القانأني   االيداع 
الضبط  تكابة  لدى  امللف 
بكاريخ بكطأان  االبكدائية   باملحكمة 
رقم  تحت   ،2021 وغسطس   19

.3235
43 P

STE STEP CALL
SARL AU

راسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجكماعي : حي عبد الكريم 
الخطابي زنقة وجدة رقم 4 عمارة 

هروس شقة بالطابق االر�شي 
ال نيدق 

عقد تاسيس 
بكاريخ مسجل  عقد   بمقك�شى 
بال نيدق   2021 وغسطس   11  
مسؤولية  ذات  شرتة  تاسست 
محدودة ذات الشريك الأحيد وتكميز 

بالخصائص الكالية :

 STE STEP CALL  : اسم الشرتة 
ش.ذ.م.م.

حي عبد الكريم   : املقر االجكماعي 
هروس  عمارة  وجدة  زنقة  الخطابي 

رقم 4 محل رقم 5 ال نيدق.
لالغراض  تاسست  الشرتة 

الكالية :
خدمات االتصاالت.

العمليات  جميع  عام  وبشكل 
واملالية  والكجارية  الصناعية 
بشكل  املرتبطة  والغير  والعقارية 
مباشر وغير مباشر باالغراض املشار 

اليها وو وغراض مشابهة وو مماثلة.
من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

التسجيل بالسجل الكجاري.
 100.000 في  محدد   : راسمال 
درهم ويمثل 1000 حصة بقيمة 100 

درهم للحصة م أتة تما يلي :
 1000  .... ح�شي  ابراهيم  السيد 

حصة.
غير  ملدة  الشرتة  سير   : التسيير 

محددة السيد براهيم ح�شي.
االول  يبدو   : املحاسبي  العام 
في وينكهي  يناير  فاتح  شهر   من 

 31 ديسمبر.
االحكياط  %لككأين   5  : االر اح 

القانأني والباقي مأزع بين الشركاء.
بالسجل  الشرتة  تقييد  تم 
بكاريخ  30157 رقم  تحت   الكجاري 
تكابة  لدى   ،2021 وغسطس   19  
الضبط باملحكمة االبكدائية بكطأان.
وضع  تم   : القانأني   االيداع 
الضبط  تكابة  لدى  امللف 
بكاريخ بكطأان  االبكدائية   باملحكمة 
رقم  تحت   ،2021 وغسطس   19

.323(
44 P

 STE DIVANI MOHAMED
SARL AU

تاسيس شرتة
العام  الجمع  عقد  بمقك�شى 
بكاريخ املنعقد   الكاسي�شي 
تاسيس  تم   ،2021 وغسطس   27
 DIVANI MOHAMED SARL شرتة

AUباملأاص ات الكالية : 
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 STE DIVANI  : التسمية 

.MOHAMED

 ،4 : محل  عنأان املقر االجكماعي 
72) تجزئة البرتة طريق سيدي  رقم 

حرازم فاس.

 100.000  : مبلغ راسمال الشرتة 

حصة الذي   1000 درهم مكأن من 

يمكلكها السيد باللأك محمد.

الدولي  النقل   : الشرتة  غرض 

للبضائع لحساب الغير.

االسكيراد وتصدير.

التسيير للسيد : باللأك محمد.

وجلها  من  تاسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة ابكداء من تقييدها 

بالسجل الكجاري.

تكابة  لدى  القانأني  اإليداع  تم 

ب اس  الكجارية  املحكمة  ضبط 

تحت رقم   2021 سبكمبر   13 بكاريخ 

)409 وتم تسجيل الشرتة بالسجل 

الكجاري تحت رقم 9495).

45 P

 STE SILMACO
SARL AU

تاسيس شرتة
العام  الجمع  عقد  بمقك�شى 

 25 بكاريخ  املنعقد  الكاسي�شي 

تم تاسيس شرتة      ،2021 وغسطس 

SILMACO SARL AUباملأاص ات 

الكالية : 

.STE SILMACO : التسمية
 4 رقم   : االجكماعي  املقر  عنأان 

بلأك ب حي النأر السعادة فاس.

 100.000  : مبلغ راسمال الشرتة 

حصة الذي   1000 درهم مكأن من 

يمكلكها السيد  لغري�شي الياس.

غرض الشرتة : االشغال املخكل ة 

وو البناء، تاجر في املأاد البناء.

االسكيراد وتصدير.

التسيير للسيد : لغري�شي الياس.

وجلها  من  تاسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة ابكداء من تقييدها 

بالسجل الكجاري.

تكابة  لدى  القانأني  االيداع  تم 
ب اس  الكجارية   باملحكمة  ضبط 
2021، تحت رقم  10 سبكمبر  بكاريخ 
4071 وتم تسجيل الشرتة بالسجل 

الكجاري تحت رقم 9477).
46 P

 STE DIAE MAROC TOP
 TRANSPORT

SARL AU
تاسيس شرتة

العام  الجمع  عقد  بمقك�شى 
 25 بكاريخ  املنعقد  الكاسي�شي 
تاسيس  تم   ،2021 وغسطس 
 STE DIAE MAROC شرتة 
                     TOP TRANSPORT SARL AU

باملأاص ات الكالية : 
 STE DIAE MAROC  : التسمية 

.TOP TRANSPORT
شقة   : االجكماعي  املقر  عنأان 
9، الطابق الثاني العمارة م باب  رقم 

السالم 2 طريق عين الشقف فاس.
 100.000  : مبلغ راسمال الشرتة 
حصة الذي   1000 درهم مكأن من 

يمكلكها السيد  بلمير عبد العزيز.
الدولي  النقل   : الشرتة  غرض 

للبضائع لحساب الغير.
االسكيراد وتصدير.

التسيير للسيد : بلمير عبد العزيز.
وجلها  من  تاسست  التي  املدة 
الشرتة : 99 سنة ابكداء من تقييدها 

بالسجل الكجاري.
تكابة  لدى  القانأني  االيداع  تم 
ب اس  الكجارية   باملحكمة  ضبط 
2021، تحت رقم  13 سبكمبر  بكاريخ 
4100 وتم تسجيل الشرتة بالسجل 

الكجاري تحت رقم 9503).
47 P

 STE ZISLAS TRAV
SARL AU

تاسيس شرتة
العام  الجمع  عقد  بمقك�شى 
بكاريخ  املنعقد   الكاسي�شي 
تاسيس شرتة  تم   ،2021 مارس   2
                     STE ZISLAS TRAV SARL AU

باملأاص ات الكالية : 

 STE ZISLAS TRAV  : التسمية 
.SARL AU

الطابق   : االجكماعي  املقر  عنأان 
الثاني رقم 3 زنقة 3 حي السغروشني 

زواغة الس لى فاس.
 100.000  : مبلغ راسمال الشرتة 
حصة   1000 من  مكأن  درهم 
الشافعي  السيد  يمكلكها  الذي 
حي   3 زنقة   3 الحبيب الساتن برقم 

السغروشني فاس.
غرض الشرتة : االشغال املخكل ة 

او البناء.
االسكيراد وتصدير.

الشافعي   : للسيد  التسيير 
الحبيب.

وجلها  من  تاسست  التي  املدة 
الشرتة : 99 سنة ابكداء من تقييدها 

بالسجل الكجاري.
تكابة  لدى  القانأني  االيداع  تم 
ب اس  الكجارية   باملحكمة  ضبط 
تحت رقم   ،2021 مارس   25 بكاريخ 
1417 وتم تسجيل الشرتة بالسجل 

الكجاري تحت رقم 933)).
48 P

 STE TECHNOLOGIES
SECURITE ROUTIERE

تص ية شرتة
حرر  عرفي  عقد  بمقك�شى  
يأنيأ   21 يأم  بالدارالبيضاء 
جالل  السيد  الشركاء  قرر   ،2021
مصط ى  املمكاز  والسيد  العمراني 
والسيدة فأزية الخأش املساهمأن 
الطرقي  االمن  تكنألأجية  شرتة  في 
 TECHNOLOGIES SECURITE
مقرها  الكائن   ،ROUTIERE
زنقة  الدارالبيضاء  في  االجكماعي 
الرابع  الطابق   82 العمارة  سمية 
النخيل تص ية  هي   1( رقم  الشقة 

مبكرة للشرتة.
تم االيداع القانأني لدى املحكمة 
رقم  تحت  بالدارالبيضاء،  الكجارية 

787804 بكاريخ 23 يأليأ 2021.
حرر بالدارالبيضاء 

49 P

 STE LILYKAD
SARL

سجل تجاري : 134155 تمارة
نقل الشرتة من الر اط الى تمارة

انعقد   ،2021 يأليأ   13 بكاريخ 
للشرتة  العادي   الغير  العام  الجمع 
 »LILYKAD SARL« ال رنسية 
راسمالها  شرتة محدودة مسؤولية، 
االجكماعي  مقرها  درهم،   100.000
قطاع   ،4(0020 زنقة كليمنكين   15
17 جزيرة 3 تجزئة 15 عمارة A مكجر 

5 حي الرياض الر اط.
حيث تمت املصادقة على :

نقل مقر الشرتة الى اقامة ماشاء 
هرهأرة  رشد  ابن   7 عمارة   ،3 هللا 

تمارة.
باملحكمة  القانأني  االيداع  تم 
 (435 رقم  تحت  بكمارة،  االبكدائية 

بكاريخ 10 سبكمبر 2021.
50 P

  STE SK-DARI TRAVAUX
شرتة ذات مسؤولية محدودة

مقرها االجكماعي : قرية ايت سعد 
والد سعيد الأاد قصبة تادلة

تـغيير املـقـر االجـكماعي،  تـ أيت 
حـصص اجكماعية و تـغيير مـسيـر

العام  الجمع  ملحضر  تبعا 
االسكثنائي املؤرخ بقصبة تادلة يأم 3 
قرر شركاء  شرتة     ،2021 سبكمبر 
شرتة   »SK-DARI TRAVAUX«

محدودة املسؤولية  ما يلي :   
نقل املقر االجكماعي من قصبة تادلة 
قرية ايت سعد والد سعيد الأاد إلى 
الأاليدية  زنقة  الحمراء  الدار  سال 

رقم 138.
 1250 ت أيت  على  املصادقة 
تمكلكها  التي  اجكماعية  حصة 
ل ائدة  فاطمة  الطلحاوي  السيدة 

السيد بلكساب مراد.
 1250 ت أيت  على  املصادقة 
تمكلكها  التي  اجكماعية  حصة 
ل ائدة  حنان  الطلحاوي  السيدة 

السيد بلكساب مراد.
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 1250 ت أيت  على  املصادقة 
حصة اجكماعية التي يمكلكها السيد 
السيد  ل ائدة  خلي ة  الطلحاوي 

محمد عبأ.
 1250 ت أيت  على  املصادقة 
حصة اجكماعية التي يمكلكها السيد 
الطلحاوي عبد الصمد ل ائدة السيد 

محمد عبأ.
قبأل اسكقالة السيدة الطلحاوي 
فاطمة من منصبها تمسيرة و تعيين 
تمسير جديد  مراد  بلكساب  السيد 

 »SK-DARI TRAVAUX«لشرتة
تـعـديل في القانأن األسا�شي 

بالـسـجـل  تم  القانأني:  اإليداع 
االبـكدائـيـة  املحكمة  لـدى  الـكجاري 
 1(/09/2021 يأم  تـادلـة,  بـقـصبة 

تحت رقم االيداع 107.
51 P

STE SOCREX SERVICES
شرتة ذات مسؤولية محدودة

مقرها االجكماعي : بدر 2 رقم 5 حي 
النسيم خني رة
تاسيس شرتة

بيع، ترتيب واصالح االت القياس، 
املعدات االمنية ضد الحرائق 
واملراقبة، وشغال مخكل ة 

 30 بكاريخ  بمقك�شى عقد عرفي   
وغسطس 2021،    تم تأسيس شرتة 
ذات مسؤولية محدودة  باملأاص ات 

الكالية :
 SOCREX SERVICES .   : التسمية
مسؤولية  ذات  شرتة   : الص ة 

محدودة . 
 05 رقم   02 بدر  املقر االجكماعي: 

حي النسيم، خني رة.
اصالح  و  ترتيب  بيع،  لغرض: 
القياس واملعدات األمنية ضد  آالت 

الحرائق واملراقبة، اشغال مخكل ة.
 100.000 في  حدد   : الراسمال 
1000 حصة مأزعة  درهم مأزع الى 

على الشكل الكالي :
حميد ايت ترما  ... 340 حصة.
عبد هللا مالوي .... 330 حصة.
حميد اخساس ... 330 حصة.

لتسيير :   تسيير الشرتة من طرف 

السيد حميد ايت ترما و ذلك ملدة 

غير محددة.       

تم اإليداع القانأني للشرتة لدى 

االبكدائية  باملحكمة  الضبط  تكابة 

   ،2021 سبكمبر   13 بكاريخ  بخني رة 

السجل   335/2021 رقم  تحت 

الكجاري رقم 4003.

52 P
   

STE TISNDAWE TRAVAUX
شرتة ذات مسؤولية محدودة

مقرها االجكماعي : حي النهضة مرتز 

تغسالين خني رة

تاسيس شرتة
وشغال مخكل ة، امل اوضة وتنظيم 

املناسبات
فاتح   بمقك�شى عقد عرفي بكاريخ  

شرتة  تأسيس  تم    2021 سبكمبر 

ذات مسؤولية محدودة  باملأاص ات 

الكالية : 

 TISNDAWE  : التسمية 

. TRAVAUX

مسؤولية  ذات  شرتة   : الص ة 

محدودة . 

النهضة  حي    : االجكماعي  املقر 

مرتز تغسالين، خني رة. 

املخكل ة،  األعمال  الغرض  

امل اوضة و تنظيم املناسبات.                                                                   

 100.000 في  حدد   : الراسمال   

1000 حصة مأزعة  درهم مأزع الى 

على الشكل الكالي :

خديجة حضري ... 500 حصة.

سعيد وتلي ......  500    حصة.

التسيير:   تسير الشرتة من طرف 

السيدة خديجة حضري و دلك ملدة 

غير محددة.       

 تم اإليداع القانأني للشرتة لدى 

االبكدائية  باملحكمة  الضبط  تكابة 

 ،2021 سبكمبر   13 بكاريخ  بخني رة، 

السجل   ،33(/2021 رقم  تحت 

الكجاري رقم 4005.

53 P

STE CHABOTRA     
شرتة ذات مسؤولية محدودة

مقرها االجكماعي : حي النرجس رقم 

8 خني رة

تاسيس شرتة
وعمال مخكل ة، امل اوضة ووعمال 

النجارة 
 07 بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

شرتة  تأسيس  تم    2021 سبكمبر 

ذات مسؤولية محدودة  باملأاص ات 

الكالية.   

.CHABOTRA SARL : التسمية

ذات مسؤولية  شرتة   : الص ة   

محدودة .

املقر االجكماعي :  حي النرجس رقم 

08، خني رة. 

مخكل ة،  وعمال   : الغرض 

امل اوضة ووعمال النجارة.                                                                   

 100.000 حدد في    : الراسمال    

درهم  مأزعة على الشكل الكالي :

محمد شبأ ة  ... 500    حصة.

مراد شبأ ة ... 500    حصة.

من  الشرتة  تسير      : التسيير 

ذلك  و  شبأ ة  محمد  السيد  طرف 

ملدة غير محددة.       

تم اإليداع القانأني للشرتة لدى 

االبكدائية  باملحكمة  الضبط  تكابة 

   ،2021 سبكمبر   13 بكاريخ  بخني رة 

السجل   337/2021 رقم  تحت 

الكجاري رقم4007 . 

54 P

STE BROTRADE
SARL

مقرها االجكماعي : زنقة 18 رقم 12 

سيدي بأتزكاغت خني رة   

غير  اجكماع  محضر  بمقك�شى 

تم   2021 سبكمبر   0( بكاريخ  عادي 

اتخاذ القرار الكالي :

ت أيت 1000  حصة  من  حصص  

بقيمة    اسماعيلي   محمد   السيد  

درهم للحصة ل ائدة السيد    (100(

عبد الرحيم الأافي. 

لكي يصبح راسمال الشرتة مأزع 

كاالتي :

 ..... الأافي  الرحيم  السيد عبد    

1000 حصة.

اسكقالة السيد  محمد  اسماعيلي  

من منصبه تمسير للشرتة و تعيين 

مسيرا  الأافي  الرحيم  عبد  السيد 

للشرتة و دلك ملدة غير محددة.

إضافة نشاط النجارة.

تشطيب على نشاط امل اوضة. 

 1( رقم  من  الشرتة  مقر  تغيير 

تجزئة ملغاري حي النسيم،   01 تراج 

12 سيدي  رقم   18 خني رة الى زنقة 

بأتزكاغت، خني رة.

تم اإليداع القانأني للشرتة لدى 

االبكدائية  باملحكمة  الضبط  تكابة 

   ،2021 سبكمبر  بكاريخ.13  بخني رة 

السجل   331/2021 رقم  تحت 

الكجاري رقم 2905. 

55 P

 STE PHARMACEUTICAL

INSTITUTE MACLEOD'S
حل الشرتة قبل االوان

الجمعية  مداوالت  اثر  على 

العامة االسكثنائية للشرتة املنعقدة 

فقد قرروا   ،2021 يأنيأ   15 بكاريخ 

املساهمين ما يلي :

حل الشرتة قبل االوان.

السدراتي  علي  السيد  تعيين 

تمص ي للشرتة.

بمقرها  الكص ية  مقر  تحديد 

الطريق   203 ب  الكائن  االجكماعي 

الثانأي في اتجاه واد عكراش جماعة 

وومزة عين عأدة.

بككابة  القانأني  االيداع  تم  وقد 

بالر اط  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

2021، تحت رقم  14 سبكمبر  بكاريخ 

.117400
من وجل االسكخالص والبيان

مجلس االدارة 

56 P
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STE SOLMATA RABAT
شرتة ذات مسؤولية محدودة

مقرها االجكماعي : حديقة ولجا 
اليأس ية الر اط

راسمالها : 9.000.000 درهم
السجل الكجاري رقم : 111025 

الر اط
تعيين م أ�شي السلطات

الجمع  قرارات  محضر  بمقك�شى 
العام االسكثنائي املحرر بمقر الشرتة 
بالر اط بكاريخ 15 مارس 2021، تقرر 

ما يلي :
اقالة السادة لأيس سانشيزيأ ري 
 LUIS SANCHEZ مأريلأ، 
وفرانسيسكأ   POBRE MURILLO
 FRANCISCO فرنانديز  كالديرون 
 ،  CALDERON FERNANDEZ
 JESUS رامأس،  روز  وجيسأس 
اي اريسكأ  وراول   ،RUIZ RAMOS
 RAUL EVARISTO باين    غارسيا 
GARCIA PAINE، ومانأيل فرنانديز 
 MANUEL FERNANDEZ بارون 
تم أ�شي  وظائ هم  من   BARRON

السلطات للشرتة.
فياللبا  ونطأنيأ  السادة  تعيين 
 ANTONIO VILLALBA مارتن 
خافيير  وفرانسيسكأ   ،MARTIN
 FRANCISCO غاس  فار  افاريز 
 ،JAVIER ALVAREZ VARGAS
وليس   فلأريس  ماريا  وخأسيه  
JOSE MARIA FLORES ALES
فرنانديز  كالديرون  وفرانسيسكأ 
 FRANCISCO CALDERON
رويز  وجيسأس   ،  FERNANDEZ
تم أ�شي    RUIZ RAMOS رامأس 

السلطات الجدد للشرتة.
املمنأحة  الصالحيات  طبيعة 

وطرق ممارستها.
االساسية  القأانين  تنقيح 

للشرتة.
تكابة  لدى  القانأني  االيداع  تم 
بالر اط  الكجارية  باملحكمة  الضبط 
2021، تحت رقم  15 سبكمبر  بكاريخ 

.1174(9
للخالصة والبيان

املسير

57 P

 STE MAYA & RAYAN

SARL

مقرها االجكماعي : 15 شارع االبطال 

شقة رقم 4 وتدال الر اط

بالجريدة  وقع  خطأ  اسكدراك 

 22 بكاريخ   5(82 رقم  الرسمية 

سبكمبر 2021.

بدال من : الهدف االجكماعي : خلق 

واسكغالل روض مدر�شي.

مقاولة   : الهدف االجكماعي   : يقرو 

وشغال مكنأعة وتنظيم الح الت.

الباقي بدون  تغيير.

58 P

 STE TOP MOROCCO

MULTISERVICE

SARL AU

العام  الجمع  بمقك�شى 

 TOP االسكثنائي، ات ق شركاء شرتة

MOROCCO MULTISERVICE على 

ما يلي :

 500 ت أيت السيد حلأة ياسين 

حصة للسيد الحساني عادل.

الجديد  الكقسيم  ليصبح 

للحصص تما يلي :

 1000 عادل  الحساني  السيد 

حصة.

ياسين  حلأة  السيد  اسكقالة 

وتعيين السيد الحساني عادل مسيرا 

وحيدا للشرتة.

للشرتة  القانأني  الشكل  تغيير 

محدودة  مسؤولية  ذات  شرتة  من 

ذات  املسؤولية  محدودة  شرتة  الى 

الشريك الأحيد.

تحيين القانأن االسا�شي للشرتة.

لدى  القانأني  االيداع  تم  وقد 

املحكمة الكجارية بالر اط تحت رقم 

117434 بكاريخ 14 سبكمبر 2021.

59 P

 STE DIOR FATHAN
SARL AU

شرتة ذات مسأؤلية محدودة

بشريك وحيد

روسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجكماعي : زنقة جبل مأ�شى 

الرقم 22 الطابق 12 وتدال الر اط

بقرار من الشريك الأحيد لشرتة 

قدره  براسمال   ،DIOR FATHAN

زنقة جبل  مقرها   درهم،   100.000

وتدال   12 الطابق   22 مأ�شى الرقم 

الر اط، تحت رقم 139901، في جمع 

عام اسكثنائي حيث تقرر ما يلي :

بيع 500 حصة من طرف السيدة 

زينب فكأح الحاملة للبطاقة الأطنية 

بكجزئة  والساتنة   BK(1(((2 رقم 

الأرود الرقم 805 الطابق 4 بأزنيقة 

قبلي الحاملة  ل ائدة السيدة اسماء 

 TK1(481 رقم  الأطنية  للبطاقة 

والساتنة بدوار العطاية بأزنيقة.

اسكقالة السيدة زينب فكأح من 

وتنصيب  للشرتة  تمسيرة  منصبها 

السيد عبد الرحمان فكأح تمسيرين 

.DIOR FATHAN جدد لشرتة

للشرتة  القانأني  الشكل  تحأيل 

املسؤولية محدودة  من شرتة ذات 

ذات  شرتة  الى  وحيد  بشريك 

مسؤولية محدودة .

مككب  لدى  القانأني  االيداع  تم 

التسجيل باملحكمة الكجارية بالر اط 

تحت الرقم 117424، سجل الكجاري 

رقم 139901.

60 P

 STE TRANSPORT LAARIBI

MOUHCIN
SARL AU

مقرها االجكماعي : تجزئة املرني�شي 

قطاع 1 رقم )4 جرف امللحة

بالجريدة  وقع  خطأ  اسكدراك 

 29 بكاريخ   5(83 رقم  الرسمية 

سبكمبر 2021.

بدال من :
راسمال الخاص : 100.000 درهم 
1000 حصة اجكماعية  مقسمة على 
في  لكل حصة  درهم    100 فئة  من 

حأزة الشريك الأحيد :
السيد نأر الدين لعريبي الحامل 
رقم  الأطنية  الكعريف  لبطاقة 

GA94352 .. 1000 حصة.
يقرو :

راسمال الخاص : 100.000 درهم 
1000 حصة اجكماعية  مقسمة على 
في  لكل حصة  درهم    100 فئة  من 

حأزة الشريك الأحيد :
الحامل  لعريبي  محسن   السيد 
رقم  الأطنية  الكعريف  لبطاقة 

GJ17440  .. 1000 حصة.
الباقي بدون تغيير

61 P

STE MARTIL BOULANGERIE
SARL AU

 11 بمقك�شى عقد عرفي مؤرخ في 
شرتة  تاسيس  تم   ،2020 سبكمبر 
ذات مسؤولية محدودة والتي تحمل 

الخصائص الكالية :
التسمية : مخبزة مرتيل.

ش.م.م.   : القانأنية  الص ة 
بشريك وحيد.

الهدف االجكماعي : مخبزة.
راسمال : 100.000 درهم مقسمة 

الى 1000 حصة من فئة 100 درهم.
املدة : 99 سنة.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 
31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.
محمد  بشارع   : االجكماعي  املقر 

الخامس رقم )3 مرتيل.
محمد ابرهأن الحامل   : التسيير 
رقم  الأطنية  الكعريف  لبطاقة 
)L2574 والساتن بحي احريق مرتيل.
باملحكمة  القانأني  االيداع  تم 
شرتة  بأاسطة  بكطأان  االبكدائية 
كأنطا املضيق، السجل الكجاري رقم 

27753 بكاريخ 12 وتكأ ر 2020.
مقكطف للنشر واالشهار

62 P
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مككب الشايب جميلة
مأثقة بالناظأر

مقرها : 2)1 يأسف بن تاش ين

هاتف : 88.)0.7).)05.3

STE SOMNIUM
شرتة ذات مسؤولية محدودة

ذة   تلقكه  رسمي  عقد  بمقك�شى 
بالناظأر  مأثقة  جميلة،  الشايب 
فان   ،2021 وغسطس   11 بكاريخ 
السيدة الحر�شي فاطمة، تصدقت ب 
14)22 حصة التي تملكها في الشرتة 
ش.م.م.،   SOMNIUM املسماة 
ل ائدة ابنكيها الحر�شي سهام وسأنية 
واحدة  لكل  حصة   11307 بنسبة 

منهما.
و7   ( ال صلين  غير  لذلك  وتبعا 

من النظام االسا�شي.
تكابة  لدى  القانأني  االيداع  تم 
االبكدائية  باملحكمة  الضبط 
بالناظأر بكاريخ 13 وغسطس 2021، 

تحت رقم 3701.
63 P

SOCOGESTION

SARL

مككب الدراسات والحسابات واالستشارات
مقر : 1 زنقة افغانسكان رقم 4 حي املحيط 

الر اط

 STE CHASH CARS
SARL AU

بكاريخ عرفي  عقد   بمقك�شى 
 3 سبكمبر 2021 بالر اط تم تاسيس 
 CASH CARS كارز  شاش  شرتة 
مسؤولية  ذات  شرتة   ،SARL AU
بشريك وحيد وخصائصها  محدودة 

كالكالي :
 CASH اسم الشرتة : شاش كارز 

.CARS SARL AU
مضمأن الشرتة : تراء السيارات 

بدون سائق.
الشبانات،  تجزئة   : الشرتة  مقر 
رقم 551 حي يعقأب املنصأر الر اط.
راسمال الشرتة : 100.000 درهم 
مقسمة الى 1000 حصة بقيمة 100 
درهم للحصة الأاحدة وكلها بحأزة 

السيد بأنعالة ونس.

تم تعيين السيد   : تسيير الشرتة 

بأنعالة محمد تمسير وحيد للشرتة.

  %  5 بعد خصم   : ور اح الشرتة 

تصرف  في  الباقي  يأدع  االر اح  من 

الشريك الأحيد.

التسجيل  تم   : الكجاري  السجل 

تحت رقم 154719 بكاريخ 20 سبكمبر 

2021 باملحكمة الكجارية بالر اط.
للبيان واالستشارة

64 P

ELITE MED TRANS
شرتة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شرتة
محرر  عرفي  عقد  بمقك�شى 

بالقنيطرة بكاريخ 3 وغسطس 2021، 

مسؤولية  ذات  شرتة  إنشاء  تم 

محدودة ذات الخاصيات الكالية :

ELITE MED TRANS : االسم

ذات  شرتة   : القانأني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

مقاول نقل   : املأضأع االجكماعي 

األشخاص.

املدة : 99 سنة.

املقر : 23 رقم 4 شارع ونأال عمارة 

الزهأر 11 مككب ميمأزا القنيطرة.

درهم   100.000  : الروسمال 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الأاحدة.

الحصص : 

مأهأب محمد 500 حصة.

 500 إيمان  بنكابط  السيدة 

حصة.

السيد مأهأب محمد   : التسيير 

تمسير للشرتة ملدة غير محدودة.

السجل الكجاري رقم : 2229).

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة.

للشرتة  القانأني  اإليداع  تم 

يأم بالقنيطرة  االبكدائية   باملحكمة 

7 سبكمبر 2021 تحت رقم 2229).

65 P

TANANE FOOD
شرتة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شرتة
محرر  عرفي  عقد  بمقك�شى 

وغسطس   24 بكاريخ  بالقنيطرة 

ذات  شرتة  إنشاء  تم   ،2021

الخاصيات  ذات  مسؤولية محدودة 

الكالية :

TANANE FOOD : االسم

ذات  شرتة   : القانأني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

صاحب   : االجكماعي  املأضأع 

مطعم بثمن محدد.

املدة : 99 سنة.

حي النصر   3 قطاع   245  : املقر 

عين عأدة تمارة.

درهم   100.000  : الروسمال 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الأاحدة.

الحصص : 

الحسن وتنان 500 حصة.

عمر وتنان 500 حصة.

وتنان  عمر  السيد   : التسيير 

تمسير للشرتة ملدة غير محدودة.

السجل الكجاري رقم : 134175.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة.

للشرتة  القانأني  اإليداع  تم 

بكاريخ بالر اط  الكجارية   باملحكمة 

رقم  تحت   2021 سبكمبر   13

.134175

66 P

ZOOTECH
شرتة ذات املسؤولية املحدودة
روسمالها : 1.000.000 درهم

املقر الرئي�شي : 1817 بئر رامي 

جنأب - القنيطرة
رقم السجل الكجاري : 41853

اجكماع  محضر  ألحكام  ووفقا 

الذي  االسكثنائي  العامة  الجمعية 

عقد بكاريخ 23 وغسطس 2021 على 

الساعة العاشرة، تقرر ما يلي :

طريق  عن  املال  روس  زيادة 
على  املسكحقة  الديأن  تعأيض 
 500.000 بمبلغ  الجاري،  الحساب 
الشرتة  املال  روس  ليصبح  درهم 

1.000.000 درهم.
الرئي�شي  النشاط  وتغيير  تمديد 

للشرتة.
النظام  على  جزئية  تعديالت 

األسا�شي للشرتة.
لإلجراءات  بالنسبة  سلطة 

الشكلية.
تم اإليداع القانأني لدى املحكمة 
بكاريخ القنيطرة  في   االبكدائية 
)1 سبكمبر 2021 تحت رقم 88338.
67 P

مككب األسكاذ وناس البأعناني
مأثق

44، شارع محمد الديأري، مككب رقم 1
القنيطرة

)بجانب مصرف املغرب)
الهاتف : 02.19.)37.3 / 02.30.)37.3

شركة انوسكن
INO SAKAN

شرتة ذات مسؤولية محدودة
تأسيس

بمقك�شى عقد رسمي حرر بديأان 
املأثق  البأعناني،  وناس  األسكاذ 
وغسطس   11 بكاريخ  بالقنيطرة، 
ذات  شرتة  تأسيس  تم   ،2021
باملأاص ات  املحدودة  املسؤولية 

الكالية :
انأسكن  شرتة   : التسمية 

ش.ذ.م.م.
الهدف : تخكص الشرتة في املغرب 
ولصالح  لصالحها  الخارج  في  تما 

الغير، وذلك في املجاالت اآلتية :
وخاصة شراء  اإلنعاش العقاري، 
عمارات  بناء  للبناء،  قابلة  عقارات 
كلها  بيعها  العقارات،  هاته  على 
تجزئة  جملة وو كل شقة على حدة، 

األرا�شي.
وشغال  ومراقبة  مكابعة  دراسة، 
البناء، والبحث عن عمالء )عن طريق 
الكجارة) التسأيق، وإدارة املساعدة،  
الكجارية الخدمات  مقدمي   لجميع 

 وو الصناعية وو الخدمات.
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بيع وشراء اآلالت، األدوات واملأاد 
الخاصة بجميع امليادين.

العمليات  كل  عامة،  و ص ة 
واملالية  والصناعية  الكجارية، 
املنقألة وو العقارية، املرتبطة بص ة 
وو  كليا  مباشرة،  غير  وو  مباشرة 
وو مأاضيع  باملأضأع وعاله،  جزئيا، 
وو التي من شأنها ون تسهل  مشابهة، 

تحقيق الهدف االجكماعي وازدهاره.
القنيطرة،   : االجكماعي  املقر 
بغداد،  وزنقة  ديأري  شارع  ملكقى 
إقامة سهيل، 181-177، مككب رقم 

.11
املدة : 99 سنة.

 10.000  : االجكماعي  الروسمال 
حصة بمبلغ   100 درهم مقسمة إلى 
إلى مقسمة  للأاحدة  درهم   100 

ما يلي :
الشركاء :

حصة   50 بأغري  محمد  السيد 
اجكماعية.

السيد وحمد اليندوزي 50 حصة 
اجكماعية.

والباقي  مح أظة   %5  : األر اح 
مأزع بين الشركاء على شكل مداخيل.
الشرتة  تسيير  يعهد   : اإلدارة 
محمد  للسيد  باسمها  والكأقيع 

بأغري والسيد وحمد اليندوزي.
رقم السجل الكجاري : 2331).

لالسكخالص والبيان
مككب األسكاذ وناس البأعناني

68 P

STE STATION DAR FELLAH
SARL

الكأسيس
العرفي  العقد  شروط  حسب 
بكاريخ 10 سبكمبر 2021، تم تأسيس 
محدودة  لشرتة  األسا�شي  النظام 
املميزات  حسب  وذلك  املسؤولية 

الكالية :
 STE STATION DAR  : التسمية 

FELLAH SARL
الشكل القانأني : شرتة محدودة 

املسؤولية.

ونزات  دوار   : االجكماعي  املقر 

جماعة املرابيح إقليم سيدي قاسم.

الغرض والغاية :

محطة الخدمات.

بيع املنكجات ال الحية بالكقسيط.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

تسجيل الشرتة في السجل الكجاري.
 100.000  : الخاص  املال  روس 

حصة   500 على  مقسمة  درهم 

اجكماعية من فئة 100 درهم للحصة 

لكل من الشريك :

الحامل  الرعيدي  دريس  السيد 

رقم  الأطنية  الكعريف  لبطاقة 

)G28022 ب 500 حصة.

الحاملة  بأعبيد  نادية  السيدة 

رقم  الأطنية  الكعريف  لبطاقة 

G2(9184 ب 500 حصة.

من  ابكداء   : االجكماعية  السنة 

كل  من  ديسمبر   31 إلى  يناير  فاتح 

سنة.

السيد دريس الرعيدي   : املديرية 

ملدة غير محدودة.

باملحكمة  تم   : القانأني  اإليداع 

االبكدائية سيدي قاسم بكاريخ فاتح 
رقم السجل الكجاري   2021 سبكمبر 

.28947

69 P

SOCIETE GOLDENOUR
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
روسمالها : 100.000 درهم

املقر االجكماعي : عمارة 1488، 

لأفالأن، مكجر رقم 2، القنيطرة

تأسيس شرتة
مسجل  عرفي  عقد  بمقك�شى 

بالقنيطرة، تم وضع القانأن األسا�شي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشرتة 

املأاص ات  ذات  وحيد  بشريك 

الكالية :

 SOCIETE  : التسمية 

GOLDENOUR SARL AU

ذات  شرتة   : القانأني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

 ،1488 عمارة   : االجكماعي  املقر 
لأفالأن، مكجر رقم 2، القنيطرة.

مأضأع الشرتة : 
 Bazar d’Articles de Ménage et

de Bimbeloterie
 Marchand d’Ustensiles de

.Cuisine
روسمال  حدد   : الشرتة  روسمال 
درهم   100.000 مبلغ  في  الشرتة 
اجكماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 
محررة  للأاحدة،  درهم   100 بقيمة 
على  ومأزعة  مككتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالكالي :
 1000 القدوري  وحمد  السيد 

حصة.
املدة : 99 سنة.

وسند إلى السيد وحمد   : التسيير 
القدوري.

الكجاري  بالسجل  الكقييد  تم 
باملحكمة االبكدائية بالقنيطرة تحت  

2337) بكاريخ )1 سبكمبر 2021.
70 P

FARES ASSAHRA
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
روسمالها : 100.000 درهم
املقر االجكماعي : الزنقة 85

رقم 4/2، ساحة الشهداء، القنيطرة
السجل الكجاري 55125 القنيطرة

ت أيت حصص اجكماعية
تعيين مسير جديد وتأسيع نشاط 

الشرتة
العام  الجمع  محضر  بمقك�شى 
 FARES ASSAHRA SARL لشرتة 

AU، تقرر ما يلي :
 1000 ت أيت  على  املصادقة 
درهم   100 بقيمة  اجكماعية  حصة 
الحق  عبد  السيد  ملك  في  للحصة 
بنعليال، ل ائدة السيد وحمد بنعليال، 
رقم  الأطنية  للبطاقة  الحامل 

.SH159052
فاطمة  السيدة  اسكقالة  قبأل 
تسيير  مهام  من  بنعليال  الزهراء 
الأحيد  الشريك  وتعيين  الشرتة 
السيد وحمد بنعليال، تمسير لشرتة 

.FARES ASSAHRA SARL AU

وذلك  الشرتة  نشاط  تأسيع 

وتأزيع  بيع   : نشاط  بإضافة 

نقل  نشاط  وحذف  الطري  السمك 

نقل  نشاط  على  والح اظ  البضائع 

املسكخدمين والنقل املدر�شي.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالقنيطرة بكاريخ 9 سبكمبر 

2021، تحت رقم 9)881.

71 P

MOTION VISUAL
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
روسمالها : 100.000 درهم

املقر االجكماعي : )2 زنقة وبي زرعة

عمارة A، إقامة الرضأان، مككب 
رقم 7، القنيطرة

تأسيس شرتة
مسجل  عرفي  عقد  بمقك�شى 

بالقنيطرة، تم وضع القانأن األسا�شي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشرتة 

املأاص ات  ذات  وحيد  بشريك 

الكالية :

 SOCIETE MOTION  : التسمية 

VISUAL SARL AU

ذات  شرتة   : القانأني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
وبي  زنقة   2(  : االجكماعي  املقر 

الرضأان،  إقامة   ،A عمارة  زرعة، 

مككب رقم 7، القنيطرة.

مأضأع الشرتة : 

 Evenementiel Distributeur de

Films cinématographique

 Exploitant un atelier  

inforgraphie
روسمال  حدد   : الشرتة  روسمال 

درهم   100.000 مبلغ  في  الشرتة 

اجكماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

محررة  للأاحدة،  درهم   100 بقيمة 

على  ومأزعة  مككتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالكالي :

 1000 العطاوي  زترياء   : السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.
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وسند إلى السيد زترياء   : التسيير 

العطاوي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

الكجاري  بالسجل  الكقييد  تم 

باملحكمة االبكدائية بالقنيطرة تحت  

3)22) بكاريخ 9 سبكمبر 2021.

72 P

STE SOMRAC
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

املقر االجكماعي : دوار اوالد الطالب

مشرع الككان الحدادة، القنيطرة

ت أيت حصص اجكماعية

العام  الجمع  محضر  بمقك�شى 

الغير عادي لشرتة SOMRAC شرتة 

تقرر  املحدودة،  املسؤولية   ذات 

ما يلي:

حصة   30 املصادقة على ت أيت 

100 درهم للحصة  اجكماعية بقيمة 

ل ائدة  رشيد،  ومين  السيد  ملك  في 

الحاملة  عمري،  وميمة  السيدة 

رقم  الأطنية  الكعريف  لبطاقة 

.G(75084

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  بالقنيطرة،  االبكدائية 

88335 بكاريخ )1 سبكمبر 2021.

73 P

IMMOBILIERE LAZZAROU
SARL

شرتة ذات مسؤولية محدودة

روسمالها : 10.000 درهم

مقرها االجكماعي : سال لغرابلية

إقامة السعادة 2، مككب رقم 1

حل وتص ية الشرتة
تعيين املص ي

ت أيض
طرف  من  مأثق  عقد  بمقك�شى 

مأثقة  االترا�شي  سهام  األسكاذة 

بكمارة، بكاريخ ) ديسمبر 2018 تقرر 

فيه ما يلي :

شرتة  وتص ي  حل 
 IMMOBILIERE LAZZAROU
وتعيين السيدة لال عائشة الشرشالي 

البيطاوري تمص ي.
بككابة  القانأني  اإليداع  تم  وقد 
االبكدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
2019 تحت  )1 ديسمبر  بسال بكاريخ 

رقم )3383.
للخالصة والبيان

74 P

 EMS REVOLUTION
HARHOURA

SARL AU
ومس غي أليسيأن هرهأرة

ش.م.م
الروسمال االجكماعي : 100.000 

درهم
املقر االجكماعي : فيال رقم 27 شاطئ 

رمال الذهبية تمارة
املؤرخ  العرفي  العقد  بمقك�شى 
قرر   2021 وغسطس   11 بكاريخ 
ومس  لشرتة  الأحيد  الشريك 
غي أليسيأن هرهأرة ش.م.م بشريك 

وحيد ما يلي :
تحأيل املقر االجكماعي :

تحأيل املقر االجكماعي : من عمارة 
30 شقة 8 شارع مأالي احمد الأتلي 
 27 رقم  فيال  إلى  الر اط،  حسان 

شاطئ رمال الذهبية تمارة الشاطئ.
وقد تم اإليداع القانأني بالسجل 
الكجارية  املحكمة  لدى  الكجاري 
 2021 سبكمبر   20 بكاريخ  بالر اط 

تحت رقم 04)117.
75 P

SOCIETE DIGICOLINK
Société à responsabilité limitée

Au capital de 100.000 Dhs
 Siège social : 17 RUE TANSIFT

APPT 1 BIS AGDAL RABAT
بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
2020 قرر شركاء  28 سبكمبر  بكاريخ 
ذات  شرتة   ،DIGICOLINK شرتة 

املسؤولية املحدودة ما يلي :

جميع  ت أيت  على  املصادقة 

الحصص االجكماعية تما يلي :

ملكية  في  اجكماعية  حصة   333

السيدة نزهة الشري ي العلأي ل ائدة 

السيد اسماعيل جأمار.

ملكية  في  اجكماعية  حصة   333

ل ائدة  اللأي  عبد  هشام  السيد 

السيد اسماعيل جأمار.

تغيير الشكل القانأني للشرتة من 

شرتة محدودة املسؤولية إلى شرتة 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الأحيد.

األشغال   : تأسيع هدف الشرتة 

املكنأعة.

إضافة نشاط للشرتة كالكالي :

األشغال املكنأعة.

تحقيق مشاريع فنية.

إدارة األعمال.

من  و7   (  ،3  ،1 تعديل ال صأل 

القانأن األسا�شي.

املصادقة على الصيغة الجديدة 

للقانأن األسا�شي للشرتة.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

سبكمبر   ( بكاريخ  بالر اط  الكجارية 

2021 تحت رقم 117228.

76 P

TROPICANA PLANTES شركة
شرتة محدودة املسؤولية

روسمالها : 10.000.000 درهم

املقر االجكماعي : 1، زاوية زنقة وجدة 

وشارع بنجرير شقة رقم 3

الطابق األول، بطانة، سال

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
قرر   ،2021 وغسطس   30 بكاريخ 

 TROPICANA شرتة  شركاء 

املسؤولية  ذات  شرتة   ،PLANTES

املحدودة ما يلي :

من  الشرتة  روسمال  في  الزيادة 

 10.000.000 إلى  درهم   2.000.000

درهم.

الكأزيع الجديد لروسمال الشرتة.
تعديل ال صأل ) و7 من القانأن 

األسا�شي للشرتة.

املصادقة على الصيغة الجديدة 

للقانأن األسا�شي املعدل.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

سبكمبر   13 بكاريخ  بسال  االبكدائية 

2021 تحت رقم 829.

77 P

 DEGHMOUS IMMOBILIER

SERVICE

شرتة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

بروسمال قدره : 200.000 درهم

املقر االجكماعي : شارع محمد 

السادس إقامة كأارت دو لي يرناج

رقم )1 الطابق الثاني، مراتش

تغيير
الجمع  محضر  في  جاء  ملا  تبعا 

 10 بكاريخ  املنعقد  العام االسكثنائي 

سبكمبر 2021 تقرر ما يلي :

 100 بقيمة  حصة   500 ت أيت 

طرف  من  الأاحدة  للحصة  درهم 

لصالح  يأسف  خدروف  السيد 

السيد اسامة الزريعة.

خدروف  السيد  املسير  عزل 

يأسف من منصبه تمسير.

الزريعة  وسامة  السيد  تعيين 

غير  ملدة  للشرتة  جديد  تمسير 

محدودة مع إمضائه ال ردي.

للشرتة  القانأني  الشكل  تغيير 

محدودة  مسؤولية  ذات  شرتة  من 

ذات  شرتة  إلى  واحد  بشريك 

مسؤولية محدودة.

وضع نظام وسا�شي جديد مرفق 

بما سبق من الكعديالت.

بككابة  القانأني  اإليداع  تم 

الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 2021 سبكمبر   1( بكاريخ  بمراتش 

تحت رقم 00)127.
وهذا بمثابة مقكطف و يان

78 P



19553 الجريدة الرسميةعدد 84)5 - 28 ص ر 1443 )) وتكأ ر 2021) 

 SOCIETE TREMPLIN

BATIMENT
SARL

Par abréviation S. T. BAT SARL

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL A AVENUE SAKIA

 EL HAMRA N°1 2ème ETAGE -

SALE

I.C.E. : 000017054000001

 IMMARTRICULEE AU R.C DE

SALE SOUS LE N°5227

فسخ مسبق للشرتة
بمقك�شى محضر الجمع العام غير 

العادي بكاريخ 2 سبكمبر 2021، قرر 

»طرومبالباتيمأ«  شرتة  مساهمأ 

 SOCIETE TREMPLIN BATIMENT

 100.000 روسمالها  ش.م.م،   SARL

درهم ذات املقر الرئيس الكائن بشارع 

الساقية الحمراء رقم 1 الطابق الثاني 

بطانة، سال، ال سخ املسبق للشرتة 

وتعيين السيد الصياد جهاد مص يا 

للشرتة.

تم اإليداع القانأني لدى املحكمة 

سبكمبر   1( بكاريخ  بسال  االبكدائية 

2021 تحت رقم 37410.

79 P

STRATUP CARS شركة
ش.م.م ذات شريك وحيد

تأسيس
في  املؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

بأكادير  واملسجل   2021 سبكمبر   2

تم تأسيس   2021 سبكمبر   ( بكاريخ 

شرتة STRATUP CARS ش.م.م.

هدفها :

تأجير السيارات بدون سائق.

العنأان الكجاري : برقم )3 بلأك 

A8 زنقة اإلمام الشافعي حي القدس 

وكادير.

روسمالها : 100.000 درهم مأزعة 

حصة  كل  بقيمة  حصة   1000 إلى 

100 درهم اتككبت على الشكل اآلتي :

السيد رشيد فرتق : 500 حصة.
 500  : مالي  خديجة  السيدة 

حصة.
فرتق  رشيد  السيد  تعيين  تم 

تمسير للشرتة ملدة غير محدودة.
رشيد  السيد  تأقيع  اعكماد  تم 
فرتق والسيدة خديجة مالي في جميع 

العقأد والأثائق اإلدارية.
رقم  اإليضاحي  الكجاري  السجل 

.48855
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
سبكمبر   1( بكاريخ  بأكادير  الكجارية 

2021 تحت رقم 489)10.
80 P

ائكمانية وس ار كأنساي
شقة رقم 4 جنان النهضة 1 الر اط

الهاتف : 0).0537.72.97
الهاتف النقال : 2.74.43.37))0

MIAGE RABAT
SARL

روسمالها : 100.000 درهم
العنأان : 958 شارع املسيرة حي 
املنزه، يعقأب املنصأر الر اط

تغييرات في شرتة
االسكثنائي  العام  الجمع  إطار  في 
 MIAGE RABAT SARL لشرتة 
 2021 يأنيأ  فاتح  بكاريخ  املنعقد 
الكغييرات و اإلجماع  األعضاء   قرر 

الكالية :
وفاة الشريك السيد عبد العزيز 

تريأيل
بيع الحصص

من خالل هذا الجمع، قرر :
بيع  ال قير  اللطيف  عبد  السيد 
عبد  السيد  إلى  حصكه  من   150
للبطاقة  الحامل  تريأيل  الأاحد 

.C285302 الأطنية رقم
 30 السيد عبد الكريم عبيد بيع 
الأاحد  عبد  السيد  إلى  من حصكه 
تريأيل الحامل للبطاقة الأطنية رقم 

.C285302
 132 السيدة سميرة كأراري بيع 
الأاحد  عبد  السيد  إلى  حصتها  من 
تريأيل الحامل للبطاقة الأطنية رقم 

.C285302

 102 السيد عبد هللا تريأيل بيع 

الأاحد  عبد  السيد  إلى  من حصكه 

تريأيل الحامل للبطاقة الأطنية رقم 

.C285302

تريأيل  الرحمان  عبد  السيد 

من حصكه إلى السيد عبد   102 بيع 

للبطاقة  الحامل  تريأيل  الأاحد 

.C285302 الأطنية رقم

 51 بيع  تريأيل  هدى  السيدة 

الأاحد  عبد  السيد  إلى  حصتها  من 

تريأيل الحامل للبطاقة الأطنية رقم 

.C285302

 51 بيع  تريأيل  ص اء  السيدة 

الأاحد  عبد  السيد  إلى  حصتها  من 

تريأيل الحامل للبطاقة الأطنية رقم 

 C285302

 102 بيع  تريأيل  احمد  السيد 

الأاحد  عبد  السيد  إلى  من حصكه 

تريأيل الحامل للبطاقة الأطنية رقم 

.C285302

بيع األسهم وإعادة الكأزيع :

الجديد  الكأزيع  فإن  و الكالي، 

لألسهم بعد هذا البيع هأ تما يلي :

تريأيل  الأاحد  عبد  السيد 

100% من وسهم الشرتة 100.000.

املجمأع 100% من وسهم الشرتة 

100.000 درهم.

تعديل الشكل القانأني للشرتة :

الشكل  وصبح  األسهم،  بيع  بعد 

)شرتة   SARLAU للشرتة  القانأني 

ذات مسؤولية محدودة ذات شريك 

)شرتة ذات   SARL بدال من  وحيد) 

مسؤولية محدودة).

تعيين مسيرة جديدة :

االسكثنائي  العام  الجمع  قرر 

)الحاملة  تعيين السيدة الهام مأحد 

 (A199332 رقم  الأطنية  للبطاقة 

 (cogérante( مساعدة  مسيرة 

للشرتة.

األسا�شي  القانأن  تحديث 

الكعديالت  مراعاة  مع  للشرتة : 

الجديدة للشرتة.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

سبكمبر   17 يأم  بالر اط  الكجارية 

2021 تحت رقم 117571.
للبيان

81 P

ائكمانية وس ار كأنساي

شقة رقم 4 جنان النهضة 1 الر اط

الهاتف : 0).0537.72.97

الهاتف النقال : 2.74.43.37))0

MIAGE RABAT VILLE
SARL

روسمالها : 100.000 درهم

العنأان : شقة رقم 3 و4 إقامة رضا 

شارع الحسن الثاني، الر اط

تغييرات في شرتة
االسكثنائي  العام  الجمع  إطار  في 

 MIAGE RABAT VILLE SARL لشرتة

 2021 يأنيأ  فاتح  بكاريخ  املنعقد 

الكغييرات و اإلجماع  األعضاء   قرر 

الكالية :

وفاة الشريك السيد عبد العزيز 

تريأيل

بيع الحصص

من خالل هذا الجمع، قرر :

بيع  ال قير  اللطيف  عبد  السيد 

90 من حصكه إلى السيد عبد الأاحد 

تريأيل الحامل للبطاقة الأطنية رقم 

.C285302

 18 السيد عبد الكريم عبيد بيع 

الأاحد  عبد  السيد  إلى  من حصكه 

تريأيل الحامل للبطاقة الأطنية رقم 

.C285302

 180 السيدة سميرة كأراري بيع 

الأاحد  عبد  السيد  إلى  حصتها  من 

تريأيل الحامل للبطاقة الأطنية رقم 

.C285302

 3( بيع  تريأيل  عبد هللا  السيد 

الأاحد  عبد  السيد  إلى  من حصكه 

تريأيل الحامل للبطاقة الأطنية رقم 

.C285302

السيد عبد الرحمان تريأيل بيع 

)3 من حصكه إلى السيد عبد الأاحد 

تريأيل الحامل للبطاقة الأطنية رقم 

.C285302
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 18 بيع  تريأيل  هدى  السيدة 
الأاحد  عبد  السيد  إلى  حصتها  من 
تريأيل الحامل للبطاقة الأطنية رقم 

.C285302
 18 بيع  تريأيل  ص اء  السيدة 
الأاحد  عبد  السيد  إلى  حصتها  من 
تريأيل الحامل للبطاقة الأطنية رقم 

 C285302
 3( بيع  تريأيل  احمد  السيد 
الأاحد  عبد  السيد  إلى  من حصكه 
تريأيل الحامل للبطاقة الأطنية رقم 

.C285302
بيع األسهم وإعادة الكأزيع :

الجديد  الكأزيع  فإن  و الكالي، 
لألسهم بعد هذا البيع هأ تما يلي :

السيد عبد الأاحد تريأيل %60 
من وسهم الشرتة 0.000).

من   %40 بنطلحة  زتية  السيدة 
وسهم الشرتة 40.000.

املجمأع 100% من وسهم الشرتة 
100.000 درهم.

تعيين مسيرة جديدة :
االسكثنائي  العام  الجمع  قرر 
)الحاملة  تعيين السيدة الهام مأحد 
 (A199332 رقم  الأطنية  للبطاقة 
 (cogérante( مساعدة  مسيرة 

للشرتة.
األسا�شي  القانأن  تحديث 
الكعديالت  مراعاة  مع  للشرتة : 

الجديدة للشرتة.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
سبكمبر   17 يأم  بالر اط  الكجارية 

2021 تحت رقم 117572.
للبيان

82 P

شقة رقم 4 جنان النهضة 1 الر اط
الهاتف : 0).0537.72.97

الهاتف النقال : 2.74.43.37))0

YAHYA LIRRAHA
SARL AU

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة من شريك واحد

تم تأسيس  بمقك�شى عقد عرفي، 
من  محدودة  مسؤولية  ذات  شرتة 

شريك واحد.

 YAHYA  : االجكماعي  اللقب 

LIRRAHA SARL AU

يأسف  السيد سيدي   : الشركاء 

 200 ب   A271598 قدميري ب.و.ط 

سهم.

يأسف  سيدي  السيد   : املسير 

قدميري.

روس املال : 20.000 درهم.

النشاط : مطأر عقارات.

815 سيدي  العنأان : مجمع رقم 

عبد هللا الدفعة الرابعة سال.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

سبكمبر   1( يأم  بسال  االبكدائية 

السجل   ،37391 رقم  تحت   2021

الكجاري رقم 3)344.
للبيان

83 P

يوانا ديستربسيو
YOANNA DISTRIBUTION

ش م م ش و

الروسمال االجماعي : 10.000 درهم

املقر االجكماعي : اإلقامة سال 

الجديدة رقم 1001 مكرر احصين 

سال

في  مؤرخ  تأثيقي  عقد  بمقك�شى 

قد   2021 وغسطس   ( بكاريخ  سال 

املسؤولية  ذات  شرتة  تأسيس  تم 

ويهدف  واحد  بشريك  املحدودة 

نشاطها االجكماعي : الكجارة.

درهم   10.000  : روسمال الشرتة 

مقسمة إلى 100 حصة من فئة 100 

درهم للحصة الأاحدة.

 100 نعيمة  بأاركان  السيدة 

حصة.

سنة   99  : الشرتة  نشاط  مدة 

النهائي وي من  الكأسيس  من  ابكداء 

تاريخ وضع السجل الكجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.

 1001 رقم  الجديدة  سال  إقامة 

مكرر احصين سال.

بأاركان  السيدة   : تسيير  تحت 
نعيمة.

مقيدة بالسجل الكجاري : 34413.
84 P

شركة
RIAYD - MAROC CHANGE

راسمالها 100.000 درهم
مقرها االجكماعي : 4 زنقة واد زيز 

الطابق 3 الشقة 7 اتدال الر اط
بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
  28/07/2021 في  املؤرخ  للشرتة 

تمت املصادقة على ما يلي :
حل املسبق للشرتة.

تعين السيد السلمان عبد العزيز 
عبد الرحمان مص يا للشرتة.

زنقة   4 في  الكص ية  مقر  تحديد 
اتدال   7 الشقة   3 الطابق  زيز  واد 

الر اط.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
بكاريخ  بالر اط  الكجارية 

09/2021/)1تحت رقم 117548.
85 P

OHZ SERVICES
SARL AU

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة من شريك واحد

تم   2021 يأنيأ   12 في  بالر اط 
الص ات  تحمل  شرتة  تأسيس 

الكالية :
 OHZ  : االجكماعي  اللقب 

SERVICES SARL AU
ذات  شرتة   : القانأنية  الص ة 
شريك  من  املحدودة  املسؤوليات 

واحد.
من  الغرض   : االجكماعي  الهدف 

الشرتة في كل من املغرب والخارج.
ونشطة الكنظيف.

خدمات.
وعمال مخكل ة.

الكجارية  العمليات  كل  وعمأما، 
بطريقة  املكعلقة  واملالية  الصناعية 
لألنشطة  مباشرة  غير  وو  مباشرة 
تطأير  في  تساهم  التي  وو  املذكأرة 

الشرتة.

درهم   100.000  : املال  روس 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة.
 1000 االحساس  ليلى  السيدة 

حصة.
من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

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

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجكماعي : زنقة جبل امثيل 

رقم 887 حي االنبعاث سال.
التسيير : السيدة ليلى االحساس.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
التسجيل  رقم  بسال  االبكدائية 

بالسجل الكجاري 34351.
86 P

WASNA MOBILIER
SARL

السجل الكجاري رقم : 19447
بمقك�شى املحضر الرسمي املؤرخ 
في يأمه 13 يأليأ 2021 بمدينة سال، 

لقد قرر الشركاء لشرتة :
WASNA MOBILIER SARL

السيد  وتحديد  الشرتة  إغالق 
تشطيب  بمهام  الزوايدي  حميد 

وال سخ النهائي للشرتة.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
االبكدائية بسال في )1 سبكمبر 2021 

تحت رقم )3740.
87 P

KHARRAZ IMMOBILIER
SARL

تأسيس شرتة
بكاريخ عرفي  عقد   بمقك�شى 
تم تأسيس شرتة   ،2021 يأنيأ   25
ذات مسؤولية محدودة ذات املميزات 

الكالية :
 : االجكماعية  التسمية 
 KHARRAZ IMMOBILIER SARL

ش.م.م.
املقر االجكماعي : عمارة 58، شقة 

و3، شارع واد سبأ، وتدال، الر اط.
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الترويج   : االجكماعي  الغرض 
- األعمال املخكل ة  - املطأر  العقاري 
معدات  تأجير   - الكجارة   - البناء  وو 

األعمال - الكنظيف الصناعي.
من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

تسجيلها في السجل الكجاري.
تسير الشرتة ملدة غير   : التسيير 
اخراز السيد  طرف  من   محدودة 

عبد الرزاق.
حدد   : االجكماعي  الروسمال 
الروسمال االجكماعي بمبلغ 100.000 
حصة من   1000 إلى  مقسم  درهم، 
مككتبة  للأاحدة  درهم   100 فئة 

ومحررة كليا من طرف :
 490  : الرزاق  السيد اخراز عبد 

حصة.
والسيدة وئام اغني : 510 حصة.

اإليداع  تم   : القانأني  اإليداع 
الضبط  تكابة  لدى  القانأني 
بكاريخ  بالر اط  الكجارية  باملحكمة 

5 يأليأ 2021 تحت رقم )11599.
ملخص قصد النشر

88 P

2B NEW CITY
SARL AU

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك واحد

روسمال الشرتة : 100.000 درهم
املقر االجكماعي : الشقة 8، العمارة 

ب 7، إقامة النأر، سيدي مأ�شى
سال

السجل الكجاري 30959
بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
بكاريخ ) وغسطس 2021 قرر ما يلي :

الحل املسبق للشرتة.
تعيين السيد بدر حناك تمص ي 

للشرتة.
بالعنأان  الكص ية  مقر  تحديد 
الكالي : الشقة 8، العمارة ب 7، إقامة 

النأر، سيدي مأ�شى، سال.
منح إبراء للمسير.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 37353 رقم  تحت  بسال  االبكدائية 

بكاريخ 13 سبكمبر 2021.
89 P

STE BUREAU HORIZONS COMPTA

SARL AU

 0(45 10 74 3(

LA VOIE-RESTAURATION

SARL AU 

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقك�شى 

تم تأسيس شرتة   2021 سبكمبر   (

تحمل الخصائص الكالية :

LA VOIE-  : التسمية 

.RESTAURATION SARL AU

 CAFE : (العالمة الكجارية )الشعار

.BELLE VUE-10

ذات  شرتة   : القانأنية  الص ة 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.

شاي،  قاعة   : االجكماعي  الهدف 

الدواجن  بيع  الغذائية،  املأاد  بيع 

الجملة  بنصف  واللحأم   واألرانب 

وو بالجملة.

روس املال : 100.000 درهم.

املدة : 99 سنة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

املقر االجكماعي : محل رقم 27 و28، 

العمارة  من  األر�شي  بالطابق  الكائن 

5، باملنظر الجميل 3، سال الجديدة، 

سال.

املسير : علي اتيأض.

اإليداع القانأني : تم اإليداع القانأني 

بكاريخ  بسال  االبكدائية   باملحكمة 

13 سبكمبر 2021 تحت رقم 37373.

90 P

CLAUGER AFRIQUIA

شرتة ذات مسؤولية محدودة

روسمالها مقدر ب : 100.000 درهم

 N°28 Rue 32, : مقرها االجكماعي

Riad Salam, Agadir, Maroc

السجل الكجاري رقم : 37)25

العام  الجمع  محضر  بمقك�شى 

وتكأ ر   15 بكاريخ  املنعقد  املخكلط 

2020 تم تقرير ما يلي :

1 - بيع 400 وسهم من طرف السيد 

إلى   Eric, Joseph, LE TORTOREC

.CLAUGER SAS الشرتة

األسا�شي  النظام  تغيير   -  2

للشرتة.

السيد  اسكقالة  معاينة   -  3

من   Eric, Joseph, LE TORTOREC

منصبه تمسير.

 Fabrice السيد  تعيين   -  4

تمسير  منصب  في   MARSALLON

جديد.

بالسجل  القانأني  اإليداع  تم 

املحكمة  لدى  للشرتة  الكجاري 

 973355 الكجارية بأكادير تحت رقم 

بكاريخ فاتح ديسمبر 2020 و املحكمة 

الكجارية بأكادير.
ملخص قصد النشر

91 P

شركة لوفروا بولير
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

الروسمال الشراكي : 2.000.000 درهم

 املقر الشراكي : الدار البيضاء، 

 حي مأالي عبد هللا، زنقة 7)، 
رقم 10، عين الشق

سجل تجاري رقم : 84789

بمقك�شى عقد تأثيقي تلقكه وحررته 

مأثقة بالدار  األسكاذة نجاة تمأن، 

البيضاء بكاريخ 24 وغسطس 2021.

فإن السيدة خديجة ل ضيل قد 

فأتت ل ائدة السيد يأسف ونأاري، 
والسيدات فاطمة فؤاد ومريم ونأاري 

 2425 مجمأع األسهم البالغ عددها 

للحصة  درهم   100 بقيمة  سهم 

الشرتة  في  تمكلكها  التي  الأاحدة 

شرتة ذات  بألير«  »لأفروا  املسماة 

املسؤولية املحدودة.

بككابة  القانأني  اإليداع  سيكم 

بالدار  االبكدائية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء.
للخالصة والبيان

األسكاذة نجاة تمأن

مأثقة بالدار البيضاء

92 P

شركة دلتا فيش
شرتة مجهألة االسم

الروسمال الشراكي : 000.000.) درهم

املقر الشراكي : طنطان، قاعة 

السمك، ميناء الصيد مر ط 3

سجل تجاري )طنطان) رقم : 293

بمقك�شى عقد تأثيقي تلقكه وحررته 

مأثقة بالدار  األسكاذة نجاة تمأن، 

البيضاء بكاريخ ) وغسطس 2021.

قد  ولجة  رشيدة  السيدة  فإن 

فأتت للسيد سعيد سالوي، مجمأع 

 250 340 سهم بقيمة  األسهم البالغ 

درهم للحصة الأاحدة التي تمكلكها 

فيش«  »دلكا  املسماة  الشرتة  في 

شرتة مجهألة االسم.

بككابة  القانأني  اإليداع  سيكم 

الضبط باملحكمة االبكدائية طنطان.
للخالصة والبيان

األسكاذة نجاة تمأن

مأثقة بالدار البيضاء

93 P

صحر محمود
 شرتة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الأحيد

روسمالها : 10.000 درهم

مقرها : الر اط )، شارع ضاية عأا، 

رقم )1، وتدال

وضع  تم  عرفي  عقد  بمقك�شى 

القانأن األسا�شي لشرتة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الأحيد.

التسمية : صحر محمأد.

الهدف :

مطعم ؛

االسكيراد والكصدير املأاد واآلليات 

واملشرو ات.

ضاية  شارع   ،( الر اط   : مقرها 

عأا، رقم )1، وتدال.

روسمال الشرتة : هأ 10.000 درهم 

مقسمة ل 100 حصة ملك الشريك 

الأاحد السيد سأيالص ابراهيم.

السيد  طرف  من  الشرتة  تسير 

سأيالص ابراهيم.
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باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

وغسطس   5 الكجارية بالر اط بكاريخ 

2021 السجل الكجاري رقم 1)1539.

94 P

محاسب

ود الشركاء

412 شارع بأركأن، الدار البيضاء

DISTRA
SA

شرتة مجهألة االسم

روسمالها : 90.000.000 درهم

مقرها االجكماعي : الدار البيضاء، 

5-7 زنقة ابن ط يل

سجل تجاري رقم : 215897

العام  الجمع  ملحضر  وفقا   -  I

بكاريخ  املنعقد  عادي  والغير  العادي 

تم اتخاذ القرارات   ،2021 يأنيأ   29

الكالية :

األسا�شي  النظام  صياغة  إعادة 

للشرتة.

بككابة  القانأني  اإليداع  تم   -  II

الضبط لدى املحكمة الكجارية بالدار 

 2021 سبكمبر   1( بكاريخ  البيضاء 

تحت رقم 792850.
من وجل املسكخرج واإلشارة

التسيير

95 P

محاسب

ود الشركاء

412 شارع بأركأن، الدار البيضاء

 LES GRANDES MARQUES

 ET CONSERVERIES

CHERIFIENNES REUNIES
LGMC SA

شرتة مجهألة االسم

روسمالها : 140.588.500 درهم

مقرها االجكماعي : 37، زنقة ويت 

باعمران، الدار البيضاء

العام  الجمع  ملحضر  وفقا   -  I

بكاريخ  املنعقد  عادي  والغير  العادي 

تم اتخاذ القرارات   ،2021 يأنيأ   30

الكالية :

األسا�شي  النظام  صياغة  إعادة 
للشرتة.

بككابة  القانأني  اإليداع  تم   -  II
الضبط لدى املحكمة الكجارية بالدار 
 2021 سبكمبر   1( بكاريخ  البيضاء 

تحت رقم 0)7928.
من وجل املسكخرج واإلشارة

التسيير

96 P

محاسب
ود الشركاء

412 شارع بأركأن، الدار البيضاء

INVESTINLOUKKOS
شرتة محدودة املسؤولية

روسمالها : 1.000.000 درهم
املقر االجكماعي : 7)، زنقة وزيالل، 
الطابق الثاني رقم 3، املعاريف، 

الدار البيضاء
السجل الكجاري رقم : 9933)4

بمأجب محضر الجمع العام   -  I
العادي والغير العادي املنعقد بكاريخ 

30 يأنيأ 2021، تقرر ما يلي :
وصبح  الشرتة  وضع  ون  معاينة 
1/4 روسمالها واسكمرار  وقل من ربع 

نشاطها.
بككابة  القانأني  اإليداع  تم   -  II
الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بالدار البيضاء بكاريخ 9 سبكمبر 2021 

تحت رقم 792228.
من وجل املسكخرج واإلشارة

التسيير

97 P

PARA 3R PHARMA
SARL AU

شرتة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد

روسمالها : 100.000 درهم
املقر الرئي�شي : الطابق الس لي، 58 

بلأك D، حي الأفاق، خريبكة
ICE : 002598595 0000 72

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى   -  1
بخريبكة في 23 سبكمبر 2020، سنت 
ذات  لشرتة  األساسية  القأانين 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد، لها 

املميزات الكالية :

 PARA 3R PHARMA  : التسمية 

.SARL AU

املأضأع :

 Vente des produits

 paramédicaux et

parapharmaceutiques ؛

 Vente des produits et soins

.esthétiques

املقر االجكماعي : الطابق الس لي، 

58 بلأك D، حي الأفاق، خريبكة.

صالحية  مدة  حددت   : املدة 

99 سنة ابكداء من تاريخ  الشرتة في 

في  إال  الكجاري  السجل  في  تسجيلها 

في  وو  ألوانه  السابق  االنحالل  حالة 

حالة الكمديد.

 100.000  : االجكماعي  الروسمال 

درهم مأزع إلى 1000 حصة من فئة 

100 درهم للحصة تما يلي :

خناني نادية 1000 حصة ؛

مجمأع الحصص 1000 حصة.

نادية  خناني  عينت   : التسيير 

الحاملة للبطاقة  الشريكة الأحيدة، 

مسيرة   Q206407 رقم  الأطنية 

للشرتة ملدة غير محددة.

لدى  القانأني  اإليداع  تم   -  2

االبكدائية  باملحكمة  الضبط  تكابة 

بخريبكة بكاريخ 4 نأفمبر 2020 تحت 
تحت  الكجاري  و السجل   834 رقم 

رقم 87)).

98 P

HAOS
SARL AU

شرتة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد
روسمالها : 100.000 درهم

 املقر الرئي�شي : 39 مكرر، شارع 

بني سمير، وادي زم

ICE : 002872811 0000 56

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى   -  1

سنت   ،2021 يأليأ   9 في  بأادي زم 

ذات  لشرتة  األساسية  القأانين 

مسؤولية محدودة بشريك واحد، لها 

املميزات الكالية :

.HAOS SARL AU : التسمية

FAST-FOOD-  : املأضأع 

.SNACK

39 مكرر، شارع   :  املقر االجكماعي 

بني سمير، وادي زم.

صالحية  مدة  حددت   : املدة 

99 سنة ابكداء من تاريخ  الشرتة في 

في  إال  الكجاري  السجل  في  تسجيلها 

في  وو  ألوانه  السابق  االنحالل  حالة 

حالة الكمديد.

 100.000  : االجكماعي  الروسمال 

درهم مأزع إلى 1000 حصة من فئة 

100 درهم للحصة تما يلي :

اللطي ي وسامة 1000 حصة ؛

جميع الحصص 1000 حصة.

 التسيير : عين آيت بأ كر عبد هللا، 

رقم  الأطنية  للبطاقة  الحامل 

 3 ملدة  للشرتة  مسيرا   BL101014

سنأات.

2 - تم اإليداع القانأني لدى تكابة 

بأادي  االبكدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت   2021 وغسطس   25 زم بكاريخ 

تحت  الكجاري  و السجل   193 رقم 

رقم 1203.

99 P

GHABBAR IMMOBILIER
SARL AU

شرتة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد

روسمالها : 100.000 درهم

املقر الرئي�شي : 40 الشقة )، الطابق 

3، شارع فلسطين، خريبكة

ICE : 002790147 0000 14

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى   -  1

بخريبكة في فاتح وبريل 2021، سنت 

ذات  لشرتة  األساسية  القأانين 

مسؤولية محدودة بشريك واحد، لها 

املميزات الكالية :

 GHABBAR  : التسمية 

.IMMOBILIER SARL AU

.Promoteur immobilier : املأضأع
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 ،( الشقة   40  : االجكماعي  املقر 

الطابق 3، شارع فلسطين، خريبكة.

صالحية  مدة  حددت   : املدة 

99 سنة ابكداء من تاريخ  الشرتة في 

في  إال  الكجاري  السجل  في  تسجيلها 

في  وو  ألوانه  السابق  االنحالل  حالة 

حالة الكمديد.

 100.000  : االجكماعي  الروسمال 

درهم مأزع إلى 1000 حصة من فئة 

100 درهم للحصة تما يلي :

غبار عبد املجيد 1000 حصة ؛

مجمأع الحصص 1000 حصة.

عين غبار عبد املجيد،   : التسيير 

للبطاقة  الحامل  الأحيد،  الشريك 

مسيرا   IB3857( رقم  الأطنية 

للشرتة ملدة غير محددة.

2 - تم اإليداع القانأني لدى تكابة 

الضبط باملحكمة االبكدائية بخريبكة 

بكاريخ 20 ماي 2021 تحت رقم 247 

و السجل الكجاري تحت رقم 7073.

100 P

STAR SALAD
شرتة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد

العرفي  العقد  تسجيل   تاريخ 

في الر اط والتي   2021 25 وغسطس 

تحمل الخصائص الكالية :

الهدف االجكماعي :

مطعم ؛

ممأن.
روسمال الشرتة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الأاحدة مملأتة 

للسيد اقديم لحسن.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس النهائي وي من تاريخ وضع 

السجل الكجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.
زنقة   35 محل   : االجكماعي   املقر 

وم الر يع، الر اط.

املسير : اقديم لحسن.
 : الكجاري  بالسجل  الكقييد  رقم 

.154(39
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 GREEN HOME IMMO

EXPERIENCE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

العرفي  العقد  تسجيل   تاريخ 

25 وغسطس 2021 بالر اط :

الهدف االجكماعي : وكالة عقارية.
روسمال الشرتة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الأاحدة مقسمة 

كالكالي :

السيد حسن ايطأ اعلي 500 حصة ؛

السيدة نسرين الزنأتي 500 حصة.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس النهائي وي من تاريخ وضع 

السجل الكجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجكماعي : عمارة 58، شقة 
3ا، زنقة واد سبأ، وتدال، الر اط.

املسير : السيد حسن ايطأ اعلي.
 : الكجاري  بالسجل  الكقييد  رقم 

.154((5
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LIVO TRANS
SARL AU

Au Capital de : 50.000 dhs

 Siège Social : LOT ESSAFA RUE

 2 IMM 3 APPT 1 EL OULFA

CASABLANCA

الحل املبكر للشرتة
للجمع  عرفي  عقد  بمقكضيات 

العام االسكثنائي بكاريخ 27 وغسطس 

2021 تم االت اق على ما يلي :

املأضأع : 

وتعيين  للشرتة  املبكر  الحل 

مصط ي.

وتعيين  للشرتة  املبكر  الحل  تم 
تمص ي  فرحات  حسن  السيد 

للشرتة ابكداء من تاريخ الجمع.
اإليداع  تم   : القانأني  اإليداع 
للدار  الكجارية  باملحكمة  القانأني 
البيضاء تحت رقم 793222 السجل 
الكجاري 1075)3 بكاريخ 20 سبكمبر 

.2021
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STE AIT MNAD TRANS
SARL AU

الروسمال : 100.000 درهم
تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك واحد
بمقك�شى عقد عرفي بسال بكاريخ 
تم وضع القانأن   ،2021 سبكمبر   2
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
ذات  واحد  بشريك  املحدودة 

الخصائص الكالية :
 AIT MNAD : التسمية االجكماعية

.TRANS
الهدف االجكماعي : مقاول في نقل 

البضائع.
املقر االجكماعي : رقم 7B النجم 7، 

لعيايدة، سال.
املدة االجكماعية : 99 سنة ابكداء 

من تاريخ تأسيسها.
الروسمال االجكماعي : حدد روسمال 
الشرتة في مبلغ 100.000 درهم مأزع 
على 1000 حصة من فئة 100 درهم 

للحصة  وزعت تما يلي :
السيد ايت يخلف محمد : 1000 

حصة.
السنة االجكماعية : تبدو من فاتح 

يناير  إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
السيد  تعيين  تم   :  التسيير 
وحيد  تمسير  محمد،  يخلف  ايت 
وتمأقع  محدودة  غير  ملدة  للشرتة 

وحيد على الأثائق البنكية.
تم إيداع السجل الكجاري بمككب 
بسال  االبكدائية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم   2021 سبكمبر   1( بكاريخ 

.34459
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BGP BRANCH SUCCURSALE
املقر االجكماعي : 74، زنقة جع ر 

الصديق، شقة رقم 9، وتدال، 

الر اط

نقل املقر االجكماعي للشرتة
يأم  مؤرخ  قرار  بمأجب   -  1 

 FENG قرر السيد   ،2021 يأليأ   14

YAJUN الحامل لبطاقة اإلقامة رقم 

A073982T جنسية صينية، بص كه 

 BGP BRANCH لل رع  العام  املدير 

املسجل  باملغرب   SUCCURSALE

تحت  بالر اط  الكجاري  بالسجل 

للصالحيات  ووفقا   117((7 رقم 

 2021 يناير   ( بكاريخ  إليه  املنكدبة 

ورئيس  الكن يذي  املدير  طرف  من 

  China National الصينية  الشرتة 

 Petroleum Corporation, B.GP

للشرتة  املقر االجكماعي  تحأيل   Inc

من العنأان املذكأر وعاله إلى العنأان 

الطابق  شارع ابن سينا،   79  : الكالي 

الثاني، شقة رقم 8، مككب رقم 15، 

وتدال، الر اط.

بككابة  القانأني  اإليداع  تم   -  2

بالر اط  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   2021 سبكمبر   15 بكاريخ 

.111717
بمثابة مقكطف و يان

فيدتس
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VISION 2050
SARL AU

شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك الأاحد

الروسمال قدره : 100.000 درهم

مقرها : 15 شارع األبطال، رقم 4، 

وتدال، الر اط

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة

 تبعا للعقد العرفي بكاريخ 10 سبكمبر 

بكاريخ  بالر اط  املسجل   2021 

قأانين  وضع  تم   2021 سبكمبر   13

شرتة م.م ذات املميزات الكالية :
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 VISION 2050 SARL : التسمية 
.AU

ذات  شرتة   : القانأني  الشكل 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الأاحد.  
املقر الرئي�شي : 15، شارع األبطال 

رقم 4، وتدال، الر اط.
الهدف االجكماعي : مقاول وشغال 

عامة والبناء.
الروسمال : حدد روسمال الشرتة 
 1000 100.000درهم مقسمة إلى  في 
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

مأزعة على الشكل الكالي :
السيد افليس هشام 1000 حصة.
تسير الشرتة من طرف   : التسيير 
السيد افليس هشام ملدة غير محدودة.

 : الكجاري  بالسجل  الكقييد  رقم 
.154725

106 P

FOUZ TRAV
SARL

العام  الجمع  قرارات  بمقك�شى 
 2021 االسكثنائي بكاريخ فاتح يأنيأ 
على  الكالية  الكغييرات  إدخال  تقرر 

الشرتة :
تحرير روس املال االجكماعي :

االسكثنائي  العام  الجمع  قرر 
تحرير املبلغ اإلجمالي املكبقي في روس 
درهم   375.000 وهأ  الشرتة  املال 

بدمج الحساب الجاري للمساهمين.
تغيير مقر الشرتة :

قرر الجمع العام االسكثنائي تغيير 
العرفان،  زنقة  من  الشرتة  مقر 
الطابق األول، رقم 28 تجزئة الكأمير 
تابريكت، سال إلى زنقة سيدي يحيى، 
الطابق األول،  مكرر،   22 شقة رقم 

تابريكت، سال.
االجكماعي  القانأن  تحيين  تم 
السال ة  املقررات  باعكبار  للشرتة 

الذتر.
و ذلك تم اإليداع القانأني باملحكمة 
 37020 رقم  تحت  بسال  االبكدائية 

بكاريخ ) يأليأ 2021.
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AKA ESPACES
SARL AU

العام  الجمع  قرارات  بمقك�شى 
 2021 يأنيأ   23 بكاريخ  االسكثنائي 
على  الكالي  الكغيير  إدخال  تقرر 

الشرتة :
إضافة مادة إلى هدف الشرتة :

وو  الكجارية  العمليات  إدارة 
للخدمة  الزراعية  وو  الصناعية 
املمكلكات  تأجير  )إدارة  املدنية 

لآلخرين).
االجكماعي  القانأن  تحيين  تم 
السال ة  املقررات  باعكبار  للشرتة 

الذتر.
القانأني  اإليداع  تم  و ذلك 
باملحكمة الكجارية بالر اط تحت رقم 

D:117268 بكاريخ 7 سبكمبر 2021.
108 P

NEW CAIRO
تأسيس شرتة

بكاريخ 20 يأليأ 2021، تم تحرير 
محدودة  لشرتة  األسا�شي  القانأن 

املسؤولية مميزاتها تما يلي :
.NEW CAIRO : التسمية

الهدف االجكماعي :
االسكيراد والكصدير ؛

مخكلف املعامالت الكجارية.
املقر االجكماعي : 54 زنقة تانسي ت، 

رقم 1، وتدال، الر اط.
الروسمال : 100.000 درهم مقسمة 
درهم   100 فئة  من  حصة   1000

مأزعة تما يلي :
ورداني  الغني  عبد  السيد جمال 

وحمد 950 حصة ؛
السيد ماجد رجب عأض وبأ العينين 

50 حصة.
من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

إنشائها.
الشرتة  تسير   : املشترك  التسيير 
الغني ورداني  من طرف جمال عبد 
وحمد وماجد رجب عأض وبأ العينين 

ملدة غير محدودة.
رقم  بالر اط  الكجاري  السجل 

.154581
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MASPERO
تأسيس شرتة

بكاريخ 20 يأليأ 2021، تم تحرير 
محدودة  لشرتة  األسا�شي  القانأن 

املسؤولية مميزاتها تما يلي :
.MASPERO : التسمية

الهدف االجكماعي :
االسكيراد والكصدير ؛

مخكلف املعامالت الكجارية.
املقر االجكماعي : 54 زنقة تانسي ت، 

رقم 1، وتدال، الر اط.
الروسمال : 100.000 درهم مقسمة 
درهم   100 فئة  من  حصة   1000

مأزعة تما يلي :
عبد  علي  الرحمن  عبد  السيد 

الأهاب البرشلي 1000 حصة.
من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

إنشائها.
: تسير الشرتة من طرف  التسيير 
الأهاب  عبد  علي  الرحمن  عبد 

البرشلي ملدة غير محدودة.
رقم  بالر اط  الكجاري  السجل 

.154583
110 P

JANAH INVEST
تأسيس شرتة

بكاريخ  العرفي  العقد  بمقك�شى 
وضع  تم  بسال،   2021 يأليأ  فاتح 
ذات  للشرتة  األسا�شي  القانأن 
مسؤولية محدودة من شريك واحد 

التي تحمل الخصائص الكالية :
.JANAH INVEST : التسمية

املأضأع : بيع وتأزيع املأاد الغذائية 
واملنكجات الغذائية الزراعية.

املقر االجكماعي : قطاع 7 رقم 43، 
السالم،  الهنسالي،حي  محمد  شارع 

سال.
في  حدد   : االجكماعي  الروسمال 
إلى  مقسم  درهم   100.000 قيمة 
درهم   100 حصة ذات قيمة   1000

للحصة مقسم بين الشركاء كالكالي :
1000 حصة  السيد ياسين جناح 
درهم وي ما قيمكه   100 ذات قيمة 

100.000 درهم.

التسيير : عين السيد ياسين جناح 
تمسير للشرتة ملدة غير محددة.

اإليداع  تم   : القانأني  اإليداع 
القانأني باملحكمة الكجارية بالر اط 
 34284 تحت السجل الكجاري رقم 

يأم )2 وغسطس 2021.
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 IPM GROUP SMART
TERMINALS AND SYSTEMS

سجل تجاري رقم 7445)
بيع حصص

يأليأ   7 بعقد عرفي مؤرخ بكاريخ 
2021، تم ما يلي :

املسجلة   CONCIS قامت شرتة 
 43415 رقم  الكجاري  السجل  في 
السيد  مسيرها  طرف  من  واملمثلة 
حصة   2100 ببيع  بندحمان  وحمد 
 SABUNANI PRAKASH إلى السيد 
.15CC9953( الحامل لجأاز الس ر رقم

 VENTRIGILIA السيد  قام 
الس ر  لجأاز  الحامل   GIOVANNI
حصة   900 ببيع   YB20701(7 رقم 
 SABUNANI PRAKASH إلى السيد 
.15CC9953( الحامل لجأاز الس ر رقم

يحي  بندالي  السيد  اسكقالة 
وحمد الحامل للبطاقة الأطنية رقم 

A321(89 من مهامه تمسير.
 SABUNANI السيد  تعيين 
الس ر  لجأاز  الحامل   PRAKASH
للشرتة  تمسير   15CC9953( رقم 

ملدة غير محدودة.
للشرتة  القانأني  الشكل  تغيير 
 إلى شرتة ذات املسؤولية املحدودة 

ذو الشريك الأاحد.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
سبكمبر   17 الكجارية بالر اط بكاريخ 

2021 تحت رقم 117570.
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SENOPRO
تأسيس شرتة

بكاريخ  عرفي  عقد   بمقك�شى 
تأسيس  تم   ،2021 وغسطس   2

الشرتة ذات الخصائص الكالية :
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.SENOPRO : التسمية

ذات  شرتة   : القانأني  الشكل 

املسؤولية املحدودة لشريك واحد.

وشغال   : االجكماعي  الهدف 

مخكل ة، اإلنعاش العقاري.

مدة الكأسيس : 99 سنة.

 املقر االجكماعي : دوار البراهمة 1، 

الس لي،  الطابق   5(4 الرقم 

بأقنادل، سال الجديدة، سال.

 500.000  : االجكماعي  الروسمال 

درهم حصة   5000 درهم مقسم إلى 

اجكماعية من فئة 100 درهم للحصة 

الأاحدة.

مرون  السيد  تعيين  تم   : املسير 

الكعريف  لبطاقة  الحامل  بأشتى، 

تمسير   C2499(0 رقم  الأطنية 

وحيد للشرتة ملدة غير محدودة.

اإليداع  تم   : الكجاري  السجل 

القانأني لدى املحكمة االبكدائية بسال 

تحت رقم   2021 سبكمبر   1( بكاريخ 

37390 السجل الكجاري رقم 5)344.
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EL BATOULI PROMO
تأسيس شرتة

بمقك�شى عقد عرفي مؤرخ في   -  I
تم إيداع القانأن   ،2021 سبكمبر   2

املسؤولية  ذات  لشرتة  الكأسي�شي 

املميزات  وحيد  لشريك  املحدودة 

الكالية :

 EL BATOULI  : التسمية 

.PROMO

الهدف االجكماعي : وشغال البناء، 

منعش عقاري.

املقر االجكماعي : 147 شارع املقاومة، 

 ،22 الشقة   ،2 الطابق  افا،  إقامة 

الدار البيضاء.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الروسمال   : االجكماعي  الروسمال 

درهم   100.000 االجكماعي محدد في 

اجكماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

من فئة 100 درهم للأاحدة، مككتبة 

ومحررة بالكامل ومأزعة ل ائدة :

 1000 بأشعيب  الباتألي  السيد 
حصة ؛

املجمأع 1000 حصة.
السنة االجكماعية : تبكدئ السنة 
االجكماعية من فاتح يناير وتنكهي في 

31 ديسمبر.
التسيير : تم تعيين السيد الباتألي 

بأشعيب.
تم اإليداع القانأني بالسجل   -  II
الكجاري لدى املحكمة الكجارية بالدار 
 2021 سبكمبر   14 بكاريخ  البيضاء 

تحت رقم 1)5158.
ملخص قصد النشر
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CF FACILITY 3
SARL AU

روسمالها 10.000 درهم
مقرها االجكماعي مأطن بالر اط، 

بلأك ج رقم 82 الطابق الثالث ديأر 
الحأمر حي يعقأب املنصأر

سجل الكجاري 154713
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات شريك وحيد
بكاريخ  محضر  عقد  بمقك�شى 
في  بكمارة  مسجل   2021 سبكمبر   2
 Mr السيد  قرر   ،2021 سبكمبر   3
 Cedric YVES FRANCOIS LE
GUEN تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
هدفها  وحيد  شريك  ذات  محدودة 

االجكماعي تما يلي :
املكمثلة  الخدمات،  ونأاع  جميع 
في وعمال الصيانة، اإلصالح، تجميع 
تكيف  الكبريد،   : في املجاالت الكالية 
الصرف  تهر اء،  السباتة،  الهأاء، 
منع  البناء،  صباغة،  الصحي، 

التسر ات.
تقديم  العامة،  الأسائل  تسير 

الخدمات في مجال البناء.
االسيتراد والكصدير.

تم اإليداع القانأني لدى محكمة 
الكجارية بالر اط تحت رقم 117588 
السجل   2021 سبكمبر   20 بكاريخ 

الكجاري رقم 154713.
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 CL-TRANS
INTERNATIONAL

شرتة ذات مسؤولية محدودة 

بمساهم وحيد
روسمالها 100.000 درهم

املككب املسجل : مكناس - قطعة 

الصحراء رقم 13 مكرر شارع محمد )

السجل الكجاري رقم 45579

غير  االجكماع  ملحضر  وفقا   -  1

يأليأ   8 بكاريخ  للمساهمين  العادي 

CL-« لشرتة  مكناس  في   2021
تقرر   »TRANS INTERNATIONAL

ما يلي :

سهم   1000  : األسهم  تحأيل 

لصالح  الأاحد  عبد  فريد  للسيد 

السيد عبد الجبار كازيت، االسكقالة 

املدير  الأاحد  عبد  فريد  السيد 

القانأني املشارك والسيد فريد خالد 

وغير  القانأني  غير  املساعد،  املدير 

املنتسب.

قبل  من  الجديدة  اإلدارة  تعيين 

املدير  كازيت،  الجبار  عبد  السيد 

املسجل  املككب  نقل  القانأني. 

درب ولد   27(  - للشرتة إلى مكناس 

سالم الشاوي طلبي زيكأن.

األسا�شي  للنظام  مطابق  تعديل 

املنقح  األسا�شي  النظام  واعكماد 

واملنسق للشرتة.

2 - تم اإليداع القانأني في املحكمة 

 3721 رقم  تحت  ملكناس  الكجارية 

بكاريخ 11وغسطس 2021.
للخالصة والنشر
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L’AIR DU NORD TRAVAUX
SARL

تأسيس
بكاريخ  عرفي  عقد   بمقك�شى 
9 وغسطس 2021، تم وضع القانأن 

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املعطيات  تحت  وذلك  محدودة 

الكالية :

 L’AIR DU« شرتة   : التسمية 

.»NORD TRAVAUX SARL

غرض الشرتة : وشغال مخكل ة: 

رصاص،  ولأمنيأم،  خشب، 

املساحات الخضراء، الجبس.

منعش عقاري.

 ،10 إقامة   ،9 رقم  شقة   : املقر 

الطابق الثاني، ومل 2، تامسنا، تمارة.

ب  الشرتة  مدة  حددت   : املدة 

99 سنة ابكداء من تاريخ تسجيلها في 

السجل الكجاري.
بمبلغ  حدد   : الشرتة  روسمال 

 1000 إلى  مقسمة  درهم   100.000

للأاحدة،  درهم   100 بقيمة  حصة 

مككتبة، محررة ومأزعة كالكالي :

 330  : املكدادي  محمد  السيد 

حصة.

 340  : بأشكاوي  محمد  السيد 

حصة.

 330  : يحياوي  مصط ى  السيد 

حصة.

املجمأع : 1000 حصة.

التسيير : تسيير وحيد للشرتة من 

طرف :

الحامل  بأشكاوي  محمد  السيد 

 QA35266 رقم  الأطنية  للبطاقة 

ملدة غير محدودة.

اإليداع  تم   : القانأني  اإليداع 

القانأني للشرتة باملحكمة االبكدائية  

تحت رقم   2021 سبكمبر   20 بكاريخ 

.(499
سجلت الشرتة بالسجل الكجاري 

تحت رقم 134235.
مقكطف قصد اإلشهار
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OLGA HOUSE
SARL AU

تأسيس
بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
القانأن  تم وضع   ،2021 ) سبكمبر 

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  وذات  محدودة 

وذلك تحت املعطيات الكالية :

 OLGA« شرتة   : التسمية 

.»HOUSE SARL AU
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وترتيب  بيع   : الشرتة  غرض 
املكعلقة  املأاد  وجميع  املطابخ 

بالخشب.
املأاد  بيع وترتيب مأاد سانكير، 

الكهرمنزلية ومسكلزمات املطبخ.
اسكيراد وتصدير الخشب، واملأاد 

املكعلقة بالخشب والسانكير.
املقر : رياض ووالد مطاع، سككأر 

2، رقم 9، تمارة.
ب  الشرتة  مدة  حددت   : املدة 
99 سنة ابكداء من تاريخ تسجيلها في 

السجل الكجاري.
بمبلغ  حدد   : الشرتة  روسمال 
 1000 إلى  مقسمة  درهم   100.000
للأاحدة،  درهم   100 بقيمة  حصة 

مككتبة، محررة ومأزعة كالكالي :
 1000  : تأاتي  معاطر  السيدة 

حصة.
املجمأع : 1000 حصة.

التسيير : تسيير وحيد للشرتة من 
طرف :

الحاملة  تأاتي  معاطر  السيدة 
للبطاقة الأطنية رقم A335741 ملدة 

غير محدودة.
اإليداع  تم   : القانأني  اإليداع 
القانأني للشرتة باملحكمة االبكدائية 
بكمارة  بكاريخ 20 سبكمبر 2021 تحت 

رقم 501).
سجلت الشرتة بالسجل الكجاري 

تحت رقم 134237.
مقكطف قصد اإلشهار
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 MAGHRIB GLASS
DISTRIBUTION

»MGD«
شرتة مجهألة اإلسم

روسمالها 5.000.000 درهم
مقرها االجكماعي : كلم 3 الحي 

الصناعي - عين عكيق
رقم السجل الكجاري 119515 

الر اط
بمأجب الجمع العام العادي   -  1
بكاريخ  للشركاء  العادي  غير  املنعقد 

29 وبريل 2021 قرر ما يلي :

وشركاه  الغزولي  شرتة  تعيين 
املمثلة بالسيد صالح الغزولي تمدقق 

الكحأيل.
غير  العام  الجمع  بمأجب   -  2
 19 بكاريخ  املنعقد  للشركاء  العادي 

ماي 2021 قرر ما يلي :
ذات  شرتة  إلى  الشرتة  تحأيل 

مسؤولية محدودة.
انتهاء مدة والية مجلس اإلدارة.

نهاية والية مدقق الحسابات.
عادل  محمد  السيد  تعيين 
الرتابي صاحب بطاقة الأطنية رقم 

BE77444 تمسير للشرتة.
الكأتد من تأزيع روس املال.

تخليص مجلس اإلدارة.
تخليص مدقق الكحأيل.

اعكماد النظام األسا�شي الجديد.
بككابة  القانأني  اإليداع   -  4
بالر اط  الكجارية  باملحكمة  الضبط 
برقم   2021 سبكمبر   20 بكاريخ 

.117(18
خالصة و يان

املدير العام
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SIMJET MEA
شرتة مجهألة اإلسم

روسمالها 5.000.000 درهم
مقرها االجكماعي : 78، الحي 

الصناعي الكقدم - الر اط
رقم السجل الكجاري 141771 

الر اط
تخ يض روسمال الشرتة

غير  العام  الجمع  بمقك�شى   -  1
مارس   15 بكاريخ  املنعقد  العادي 

2021 تم تقرير ما يلي :
بمبلغ  الشرتة  روسمال  تخ يض 
2.500.000 درهم عن طريق تخ يض 
100 درهم  قيمة ال ردية للسهم من 
نتيجة  درهم للسهم الأاحد،   50 إلى 
إلى  املال  روس  سينخ ض  لذلك 

2.500.000 درهم.
بككابة  القانأني  اإليداع   -  2
بالر اط  الكجارية  باملحكمة  الضبط 
برقم   2021 سبكمبر   1( بكاريخ 

.1175(0
خالصة و يان

املدير العام
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CENTRALU
شرتة ذات مسؤولية محدودة
روسمالها 2.000.000 درهم

مقرها االجكماعي : حي وادي الذهب 

بلأك 2 الرقم 2 - بأزنيقة
رقم السجل الكجاري 1241 

بنسليمان
زيادة روسمال الشرتة

غير  العام  الجمع  بمقك�شى   -  1

وغسطس   2( العادي املنعقد بكاريخ 

2021 تم تقرير ما يلي :
بمبلغ  الشرتة  روسمال  زيادة 

يصل  و ذلك  درهم   1.918.000
 2.000.000 من  الشرتة  روسمال 

وهذا  درهم،   3.918.000 إلى  درهم 

حساب  من  االقكطاع  طريق  عن 

النكائج املؤجلة.
من القانأن   7 و   ( تغيير البندين 

األسا�شي تبعا لذلك.

األسا�شي  القانأن  صياغة  إعادة 

للشرتة.

لدى  الشرتة  تسجيل  تم   -  2

االبكدائية  باملحكمة  الضبط  مككب 

 2021 سبكمبر   13 بنسليمان بكاريخ 

تحت الرقم 483.
خالصة و يان

املسير
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STE M.A.O TORCH TRNAS
SARL

تأسيس 
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقك�شى 

تم  قد  بالر اط،   2021 يأليأ   14  

املسؤولية  ذات  شرتة  تأسيس 

املحدودة الخصائص الكالية :

 STE M.A.O TORCH  : التسمية 

.TRNAS SARL

نقل البضائع   : الهدف االجكماعي 

على الصعيد الأطني والدولي.

نقل األفراد.
روسمال الشرتة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1.000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس النهائي.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ما  سنة  كل  من  ديسمبر   31 إلى  

تاريخ  من  تبكدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.

2 بلأك إف  املقر االجكماعي : ومل 

رقم 385 يعقأب املنصأر الر اط.

وقادة  محمد  السيد   : التسيير 

والسيد مأالي اسماعيل العلأي.

الكجارية  باملحكمة  التسجيل  تم 

 2021 وغسطس   9 بكاريخ  بالر اط 

السجل الكجاري رقم 153971.
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STE MOUTRI PRO
SARL

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

قد  بالر اط،   2021 وغسطس   2

املسؤولية  ذات  شرتة  تأسيس  تم 

املحدودة الخصائص الكالية :

.MOUTRI PRO SARL : التسمية

طب  ودوات   : االجكماعي  الهدف 

األجهزة  وتأزيع  اسكيراد   - الجراحة 

الطبية.

تاجر الكجزئة وو الجملة.

درهم   100.000  : املال  روس 

فئة  من  حصة   1.000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس النهائي.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ما  سنة  كل  من  ديسمبر   31 إلى  

تاريخ  من  تبكدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.

27 شارع  عمارة   : املقر االجكماعي 

بلغراد شقة 24 لأسيأن الر اط.

التسيير : السيدة منية مطربي.

الكجارية  باملحكمة  التسجيل  تم 

 2021 سبكمبر   13 بكاريخ  بالر اط 

السجل الكجاري رقم 154571.

123 P
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 ADVISOR NETTOYAGE
SERVICE
SARL AU

تأسيس شرتة ذات  املسؤولية 
املحدودة ذات شريك واحد

بالر اط  عرفي  عقد  بمقك�شى 
وضع  تم   ،2021 يأنيأ   21 بكاريخ 
ذات  لشرتة  األسا�شي  القانأن 
شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

واحد الخصائص الكالية :
 ADVISOR  : التسمية 
.NETTOYAGE SERVICE SARL AU

في  الأساطة   : االجكماعي  الهدف 
الكأظيف.

وعمال الكنظيف والبستنة.
مراقبة  كاميرات  ترتيب  وعمال 
ونظمة ومنية وترتيب شبكة تمبيأتر.
عمارة   ،3 شقة   : املقر االجكماعي 

9، زنقة فارصأفيا، املحيط الر اط.
من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

تأسيسها.
 100.000  : االجكماعي  الروسمال 
حصة من   1000 درهم مأزعة على 
درهم للحصة وزعت تما   100 فئة 

يلي :
 1000  : ملصلي  العربي  السيد 

حصة.
من  تبكدئ   : االجكماعية  السنة 
فاتح يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
ملصلي  العربي  السيد   : التسيير 

مسير للشرتة ملدة غير محدودة. 
تم إيداع السجل الكجاري بمككب 
بالر اط  الكجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2021 سبكمبر   9 بكاريخ 

.154451
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STRONG TRADING
SARL AU

بيع الحصص االجكماعية
تغيير املقر االجكماعي

العام  الجمع  محضر  بمأجب 
االسكثنائي غير العادي املنعقد بكاريخ 
مساهمأ  قرر   2021 وغسطس   24
 STRONG TRADING  الشرتة 

ما يلي :

بيع الحصص االجكماعية كالكالي :
إلى  السرحاني  الرحيم  عبد  يبيع 
في  حصصه  بأترمة  محمد  السيد 
 100 ب  حصة   100 وي  الشرتة، 
يعادل10.000  ما  لكل حصة  درهم 

درهم.
 : وحيد  جديد  مسير  تعيين 
السيد محمد بأترمة حامل لبطاقة 
مسير للشرتة   AB2(380( الكعريف 

ملدة غير محددة.
من شارع   : تغيير املقر االجكماعي 
البرتة سككأر  حي   34 رقم  العباس 
11 شارع مزاب حي  القرية سال إلى   4

الأحدة القرية سال.
الضبط  بمككب  اإليداع  تم 
بكايخ بالر اط  الكجارية   باملحكمة 
 20 سبكمبر 2020 تحت ر قم 37435.
125 P

 2EME LAMS CLEANING
AND SERVICE

SARL AU
تأسيس شرتة ذات  املسؤولية 

املحدودة ذات شريك واحد
بالر اط  عرفي  عقد  بمقك�شى 
وضع  تم   ،2021 يأنيأ   21 بكاريخ 
ذات  لشرتة  األسا�شي  القانأن 
شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

واحد الخصائص الكالية :
 2EME LAMS  : التسمية 
 CLEANING AND SERVICE SARL

.AU
في  الأساطة   : االجكماعي  الهدف 

الكأظيف.
وعمال الكنظيف والبستنة.

مراقبة  كاميرات  ترتيب  وعمال 
ونظمة ومنية وترتيب شبكة تمبيأتر.
2، شارع محمد   : املقر االجكماعي 
5، حي النهضة، سككأر 5 القرية سال.
من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

تأسيسها.
 100.000  : االجكماعي  الروسمال 
حصة   1000 على  مأزعة  درهم 
وزعت للحصة  درهم   100 فئة   من 

 تما يلي :

 1000  : ملصلي  العربي  السيد 

حصة.

من  تبكدئ   : االجكماعية  السنة 

كل  من  ديسمبر   31 إلى  يناير  فاتح 

سنة.

ملصلي  العربي  السيد   : التسيير 

مسير للشرتة ملدة غير محدودة. 

تم إيداع السجل الكجاري بمككب 

بسال  االبكدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2021 سبكمبر   2 بكاريخ 

.874
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 STE COMPTOIRE

 AGRICOLE ET INDUSTRIE

EL ABDY
SARL

شرتة ذات مسؤولية محدودة

روسمالها 7.000.000 درهم

مرتز زايدة ميدلت

العام  الجمع  محضر  بمقك�شى 

سبكمبر   9 االسكثنائي املنعقد بكاريخ 

 STE شرتة  شركاء  قرر   2021

 COMPTOIRE AGRICOLE ET

 INDUSTRIE EL ABDY SARL

ش.م.م ما يلي :

في  مقاول  نشاط  حذف   -  1

ونشاط  البناء  وو  املخكل ة  األشغال 

وإضافة  ال الحية  اآلالت  اسكغالل 

املساحات  وتهيئة  إنجاز  نشاط 

ال الحية باإلظافة إلى تسأيق البذور 

واملنكأجات  املعكمدة  والنباتات 

ال الحية.

النظام  من   2 ال صل  تغيير   -  4

األسا�شي للشرتة.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 1( بكاريخ  بميدلت  االبكدائية 

سبكمبر 2021 تحت رقم 2021/253 

بالسجل الكجاري رقم 1003.
ملخص قصد النشر

إمضاء : املسير

127 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

Comptable Agrée Par l’Etat

N° 48 Rue Mohamed El Amraoui

Résidence Nizar

Tél. : 06.61.22.00.99 & 05.37.37.87.81

Fax : 05.37.90.39.26

KENITRA

ECO-SANTE شركة
ش.ذ.م.م ذات الشريك الأحيد

املقر االجكماعي : العمارة F، محل 

رقم 3، إقامة عملية القدس 2، حي 

الحدائق، شارع محمد الخامس، 

القنيطرة

العام  الجمع  محضر  بمقك�شى 

ECO-« بشرتة  للشركاء  االسكثنائي 

الشريك  ذات  ش.ذ.م.م   »SANTE

بكاريخ  بالقنيطرة،  املنعقد  الأحيد، 

وتبعا لعقأد هبة   ،2021 سبكمبر   3

سبقكه،  التي  االجكماعية  الحصص 

تقرر ما يلي :

علي  القرفة  السيد  وهب   -  1

400 حصة اجكماعية ل ائدة السيد 

القرفة ونأار.

ومينة  القرفة  السيدة  وهبت 

350 حصة اجكماعية ل ائدة السيد 

القرفة ونأار.

2 - تعيين مسير جديد في شخص 

السيد القرفة ونأار، الحامل للبطاقة 

.G(21591 الأطنية رقم

األسا�شي  النظام  صياغة  إعادة 

للشرتة.

لهذا  القانأني  اإليداع  تم  وقد 

االبكدائية  باملحكمة  املحضر 

 ،2021 20 سبكمبر  بالقنيطرة بكاريخ 

السجل  بملف   4725 رقم  تحت 

الكجاري رقم 0839).

128 P

STE MED ASSURANCE
SARL

بالر اط  مؤرخ  محضر  بمقك�شى 

تم تغيير   2021 )1 وغسطس  بكاريخ 

بعض قأانين الشرتة وحدد ما يلي :
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بيع حصص الشرتة كاملة والتي 

 90.000 بمبلغ  حصة   900 تقدر ب 

هشام  السيدان  طرف  من  درهم 

السيد  إلى  الكبياوي  ومراد  الغر اوي 

التهامي اليحياوي.

مراد  السيد  واسكقالة  إبراء 

وتعيين  الشرتة  تسيير  من  الكبياوي 

تمسير  اليحياوي  التهامي  السيد 

وحيد.

تدار الشرتة من طرف   : التسيير 

اليحياوي ملدة  التهامي  املسير السيد 

غير محددة.

بككابة  تم   : القانأني  اإليداع 

بالر اط  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2021 سبكمبر   7 بكاريخ 

.117242

129 P

VWAYAJ SERVICES AFRICA
SARL

شرتة ذات مسؤولية محدودة
روسمالها 100.000 درهم

مقرها االجكماعي : شقة رقم 5 

السكن زعير نية عمارة و، شارع دايت 

بلعربي السأي�شي الر اط
رقم السجل الكجاري 9)1421 

الر اط

للجمعية  عرفي  محضر  على  بناء 

في املؤرخة  االسكثنائية   العمأمية 

لشرتة   2021 وغسطس   31  

 VWAYAJ SERVICES AFRICA«

روسمال  ذات  ش.م.م   »SARL

100.000 درهم، قرر الشركاء ما يلي :

املقر  نقل  على  املصادقة 

االجكماعي للشرتة في ن س املدينة إلى 

: شقة رقم 5 السكن زعير نية عمارة 

السأي�شي  بلعربي  دايت  شارع  و، 

الر اط.

املحكمة  في  القانأني  اإليداع  تم 

سبكمبر   20 الكجارية بالر اط بكاريخ 

2021 تحت الرقم )899.
السكخراج وذتر

املسير

130 P

SOLEUM
SARL AU

شرتة ذات مسؤولية محدودة شريك 

وحيد

روسمالها 10.000 درهم

مقرها االجكماعي : رقم 2، شارع 

الرمان، 82، املحل رقم 1، حي 

الرياض - الر اط

رقم السجل الكجاري 1)930 الر اط

للجمعية  عرفي  محضر  على  بناء 

في  املؤرخة  االسكثنائية  العمأمية 

 SOLEUM« فاتح يأليأ 2021 لشرتة

SARL« ش.م.م ذات روسمال 10.000 

درهم، قرر الشركاء ما يلي :

حصة   50 بيع  على  املصادقة 

الأاحدة  للحصة  درهم   100 بقيمة 

مرشدي  الهادي  عبد  السيد  بين 

لصالح السيد حمزة الحسيني.

حصة   50 بيع  على  املصادقة 

الأاحدة  للحصة  درهم   100 بقيمة 

لصالح  مرشدي  جمال  السيد  بين 

السيد حمزة الحسيني.

السيد  املسير  اسكقالة  قبأل 

جمال مرشدي، نتيجة لذلك السيد 

تسيير  يمارس  الحسيني  حمزة 

الشرتة ملدة غير محدودة.

املصادقة على نقل املقر االجكماعي 

للشرتة في ن س املدينة إلى : رقم 2، 

شارع الرمان، 182، املحل رقم 1، حي 

الرياض - الر اط.

تعديل الشكل القانأني للشرتة، 

بكلمة   »SARL« كلمة  استبدال  وي 

.»SARL AU«

تعديل النشاط الكجاري للشرتة 

مسكحضرات  تجارة   : بإضافة 

الكجميل.

املحكمة  في  القانأني  اإليداع  تم 

سبكمبر   20 الكجارية بالر اط بكاريخ 

2021 تحت الرقم 8995.
السكخراج وذتر

املسير

131 P

 AHSSANE NOUR IMMO
 SERVICES

SARL AU 

شرتة محدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد

تأسيس
 3 بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

حررت قأانين  بسال،   2021 سبكمبر 

ذات  املسؤولية  محدودة  شرتة 

شريك وحيد خصائصها كالكالي :

 AHSSANE NOUR  : االسم   -  1

IMMO SERVICES

2 - الهدف : وكالة عقارية
 10 رقم   : االجكماعي  املقر   -  3

الضحى  الحديقة  إقامة   81 عمارة 

لعيايدة سال

ابكداءا من  سنة   99  : املدة   -  4

تاريخ الكأسيس النهائي.

حدد   : االجكماعي  الروسمال   -  5

إلى   درهم مقسم   100.000 مبلغ  في 

درهم   100 فئة  من  1000حصة 

للأاحدة، و دفعت بالكامل.

) - التسيير : يقأم بتسيير الشرتة 
الجباري نأر  بشكل من صل السيد 

السيدة  وو  الجنسية  مغربي  الدين 

الجباري ومال مغر ية الجنسية.

7 - السنة املالية : تبكدئ من فاتح 

كل  من  دجنبر   31 في  تنكهي  و  يناير 

سنة، ما عدا السنة املالية األولى التي 

الى غاية  الكأسيس  تاريخ  تبكدئ من 

31 دجنبر.

تم اإليداع   : اإليداع القانأني   -  8

باملحكمة  الضبط  بككابة  القانأني 

االبكدائية بسال بكاريخ 20/09/2021 

تحت الرقم.)3739 
للخالصة و الكذتير

132 P

 OPTIMUM SMART
SERVICES

SARL
بناء على عقد عرفي وعلن القانأن 

األسا�شي لشرتة محدودة املسؤولية 

ذات املميزات الكالية :

 OPTIMUM SMART«  : اإلسم 

ذات  شرتة   »SERVICES SARL

مسؤولية محدودة.

املأضأع : خدمات البناء واألشغال 

العمأمية.

خدمات الكنظيف والبستنة.

االعالن واالدارة وتنظيم الح الت.

تسيير خدمات الكتبع واالستشارة.

الكداريب  وتنظيم  املشاريع  إدارة 

املهنية.

االسكيراد والكصدير.

45 شارع فرنسا   : املقر االجكماعي 

شقة رقم 8 وتدال - الر اط.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

الكأسيس النهائي.
الروسمال : 100.000 درهم مكأن 

واحدة  كل  قيمة  حصة   1.000 من 

منها 100 درهم :

السيد ياسين تميمي : 500 حصة.

السيدة خألة النأنة : 500 حصة.

تسيير الشرتة وإدارتها   : التسيير 

النأنة  خألة  السيدة  تصرف  تحت 

للشرتة  األسا�شي  للقانأن  طبقا 

الكاملة وذلك ملدة غير  مع السلطة 

محدودة.

السنة االجكماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.

القانأني  اإليداع  ونجز   : اإليداع 

 21 بالر اط  الكجارية  باملحكمة 

السجل  تحت   .2021 سبكمبر 

الكجاري رقم 154741.

133 P

FCP IRGAM ALLOCATION
إشعار بكعديل نظام التسيير 

لصندوق تأظيف مشترك
 FCP IRGAM  : التسمية   -  1

.ALLOCATION

مقرها االجكماعي 112 شارع آن ا - 

الدار البيضاء.

الهيئة  طرف  من  عليه  مأافق 

املغر ية لسأق الرساميل تحت الرقم 

GP21140 بكاريخ 29 يأليأ 2021.
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2 - تعديل املؤشر املرجعي.

تعديل السياسة االستثمارية   -  3

للصندوق.

4 - تعديل املذترة اإلعالمية.

بككابة  القانأني  اإليداع  تم  لقد 

بالدار  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

 2021 سبكمبر   21 بكاريخ  البيضاء 

تحت رقم 793315.

134 P

 Société  AT. LINE
S.A.R.L

شرتة اط . لين »ش.م.م« 

تأسيـس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة  

 10 بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

سبكمبر 2021  تم تأسيس عقد شرتة 

باملأاص ات  املسؤولية  محدودة 

الكالية :

  - لين  اط.   : شرتة   : التسمية   /1

.» Sté. AT. LINE - SARL «  ش.م.م

تصنيع املنسأجات،   : الهدف   /2

وتسأيق  والكصميم،  واالستشارات 

منكجات املنسأجات واإلتسسأارات، 

بغرض  املكعلقة«  الخدمات  وجميع 

الشرتة املذكأر وعاله. 

الطابق   : الرئيسـي  املقر   /3
األر�شي، رقم 13، تجزئة 3 مارس، حي 

واد الذهب، تمارة.
درهم  ولف  مائة   : املال  روس   /4

الف  إلى  مقسمة  درهم)   100.000(

حصة ) 1000 حصة).

مـن فاتح   : السنة االجكماعية   /5

من  والثالثين  الحادي  إلـى  يناير 

ديسمبر.

 (99( وتسعين  تسعة   : املدة   /(

سنة ابكداء من يأم تأسيس الشرتة 

ال علي إال في حالة الكص ية املسبقة 

وو الكمديد.

7/ التسييرواإلدارة : تسيرالشرتة 

كاتيا  في ات  دو  السيدة  طرف  من 

غير  ملدة  إيطأ ان  الزهراء  وفاطمة 

محدودة.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

بكاريخ   - بكمارة  االبكدائية 
15/09/2021، رقم السجل الكجاري 

.134199 :
للنشر والبيان

135 P

TOP SET CONSULTING
SARL AU

تأسيس شرتة محدودة املسؤولية
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى   -  I

بالر اط يأم 20 سبكمبر 2021، تمت 

لشرتة  الكأسي�شي  القانأن  صياغة 

وحيد،  بشريك  املسؤولية  محدودة 

لها الخصائص الكالية :

 TOP SET«  : التسمية 

.»CONSULTING

الهدف : الكدريب واالستشارات.

ابن  شارع   ،59  : املقر االجكماعي 

سينا، شقة رقم 11، وتدال الر اط.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

تأسيس الشرتة.

الروسمال : حدد روسمال الشرتة 

في مبلغ 10.000 درهم.

: عهد تسيير السيدة رجاء  اإلدارة 

بن حيأن.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية 31 ديسمبر.

تم االيداع القانأني وتسجيل   -  II

الشرتة بالسجل الكجاري للمحكمة 

سبكمبر   20 الكجارية بالر اط بكاريخ 

2021 تحت رقم 12)117.

136 P

 IMMOBILIERE BECHAR

TIJANI
SARL AU

حي الرياض سككأر 10 رقم 9 الر اط

سجل تجاري بالر اط رقم 7715)

الجمع  مداوالت  بمقك�شى   -  I

يأليأ   1( بكاريخ  االسكثنائي  العام 

 RE : رقم  تحت  املسجل   2021

 202100237721125 CA: 23057

OR : 22636/2021 قرر ما يلي :

تحأيل املقر من حي الرياض   -  1
رقم  إلى  الر اط   9 رقم   10 سككأر 

املسكقبل  ناصر  تجزئة   51 عمارة   1

تمارة.

2 - تحيين القانأن األسا�شي.

بككابة  القانأني  اإليداع  تم   -  II

الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 2021 سبكمبر   1( بكاريخ  بالر اط 

تحت رقم 117549.

137 P

SOCIETE TOTTALISTE
 SARL AU

 28 بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

الر اط  في  املسجل   ،2021 يأنيأ 

وضع  تم   2021 يأليأ   13 بكاريخ 

ذات  لشرتة  األسا�شي  القانأن 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد باملميزات الكالية :

 SOCIETE  : التسمية 

.TOTTALISTE SARL AU

شارع   15 رقم   : الكجاري  املقر 

وتدال،   ،4 رقم  شقة  األبطال، 

الر اط.

املأضأع : اسكيراد وتصدير.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ما  سنة  كل  من  ديسمبر   31 إلى  

تاريخ  من  تبكدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس ال علي للشرتة.

التسيير : تسيير الشرتة من طرف 

السيد محمد سالمي.

درهم   100.000  : الروسمال 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الأاحدة، مأزعة 

تما يلي :

 1000  : سالمي  محمد  السيد 

حصة.

تكابة  لدى  القانأني  اإليداع  تم 

بسال  االبكدائية  باملحكمة  الضبط 

بكاريخ 30 وغسطس 2021 تحت رقم 

.117048

138 P

SOCIETE KHADAMAT A.J
 SARL

بكاريخ عرفي  عقد   بمقك�شى 
في  املسجل   ،2021 وغسطس   25  
الر اط بكاريخ 27 وغسطس 2021 تم 
وضع القانأن األسا�شي لشرتة ذات 
مسؤولية محدودة باملميزات الكالية :

 SOCIETE  : التسمية 
.KHADAMAT A.J SARL

القدس،  قطاع   : الكجاري  املقر 
العيايدة،   154 رقم  السالم  شطر 

سال.
املأضأع : وشغال التهيئة والبناء.

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

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.
من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس ال علي للشرتة.
التسيير : تسيير الشرتة من طرف 

السيد عبد هللا تردود.
درهم   100.000  : الروسمال 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
100 درهم للحصة الأاحدة، مأزعة 

تما يلي :
السيد جأاد تبعليت : 500 حصة.

 500  : تردود  هللا  عبد  السيد 
حصة.

تكابة  لدى  القانأني  اإليداع  تم 
بسال  االبكدائية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم   2021 سبكمبر   1( بكاريخ 

.37384
139 P

SOCIETE 2 KS FISHING
شرتة مجهألة اإلسم

املقر اإلجكماعي : الحي الصناعي 
الداخلة

سجل تجاري رقم 3389 واد الذهب 
)الداخلة)

العادي  العام  الجمع  بمقك�شى 
ش.م.إ،   2KS FISHING لشرتة 
املنعقد بكاريخ 30 يأنيأ 2021 بمقر 
الشرتة الجديدة وفيرو املغرب بشارع 
2 مارس، الحي الصناعي وكادير، تقرر 

ما يلي :
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تجديد عهدة مجلس اإلدارة ملدة 
ست ))) سنأات، املككأن من :

بشا،  الحسين  الحاج  السيد 
للكعريف  الأطنية  للبطاقة  الحامل 

.J390( رقم
الحامل  بشا،  محمد  السيد 
رقم  للكعريف  الأطنية  للبطاقة 

.JE123(34
الحامل  بشا،  لحسن  السيد 
رقم  للكعريف  الأطنية  للبطاقة 

.JE(5193
 GESTWAY تجديد عهدة مككب 
عبد  الالجي  السيد  عنه  املسؤول 
تمراقب  محاسب،  خبير  الرزاق 

الحسابات ملدة ثالث )3) سنأات.
وعاله  املذكأر  اإلداري  املجلس 
وقرر   2021 يأنيأ   30 اجكمع بكاريخ 

ما يلي :
تعيين السيد الحاج الحسين بشا، 
للكعريف  الأطنية  للبطاقة  الحامل 

رقم )J390 ترئيس مجلس اإلدارة.
تعيين السيد محمد بشا، الحامل 
رقم  للكعريف  الأطنية  للبطاقة 

JE123(34 تمدير عام للشرتة.
تكابة  لدى  القانأني  اإليداع  تم 
اإلبكدائية  باملحكمة  الضبط 
بكاريخ )الداخلة)  الذهب   بأاد 
رقم  تحت    2021 وغسطس   27  

.14(2
عن املسكخلص والبيانات

مجلس اإلدارة

140 P

 STE. INFO
 COMMUNICATION

FOURNITURE
S.A.R.L AU

تأسيس شرتة
وضع   2021 يأليأ   13 تم بكاريخ 
قانأن منظم لشرتة ذات املسؤولية 
باملميزات  وحيد  بشريك  املحدودة 

الكالية :
 STE. INFO  : التسمية 
 C O M M U N I C A T I O N

.FOURNITURE S.A.R.L AU

الهدف :
اسكغالل الخدمات.

مقاول في وشغال البناء واألشغال 
ملخكل ة.

تاجر .
 ،10 ال كح رقم   : املقر اإلجكماعي 
اوصالح،  علي  عرصة  األول  الطابق 

جليز مراتش.
املدة : 99 سنة تبكدئ من تاريخ 2 

وغسطس 2021.
 : اإلجكماعي  الروسمال 
على  مقسم  درهم   100.000.00
1000 سهم من فئة 100 درهم مأزع 

كاآلتي :
السيد محمد مقداد 1000 حصة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.
السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

محمد مقداد.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
سبكمبر   8 يأم  مراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 2021/)239978.
141 P

STE. TOSKANA BLANCA
S.A.R.L AU

 2021 وغسطس   27 بكاريخ  تم 
ذات  لشرتة  منظم  قانأن  وضع 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

باملميزات الكالية :
 STE. TOSKANA  : التسمية 

  BLANCA S.A.R.L AU
الهدف :

مقهى.
مطعم

إقامة   1 محل   : اإلجكماعي  املقر 
بأعزة  دار   ،77 الرحمة  مدينة 

الدارالبيضاء.
سنة تبكدئ من تاريخ  99  :  املدة 

 3 سبكمبر 2021.
 : اإلجكماعي  الروسمال 
100.000.00 درهم مقسم على  100 
مأزع  درهم   1000 فئة  من  سهم 

كاآلتي: 

 1000 عارف  مصط ى  السيد 

حصة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

: تسير من طرف مصط ى  اإلدارة 

عارف.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

يأم  الدارالبيضاء  الكجارية 

رقم  تحت   2021 سبكمبر   15

.31834/2021
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JADIS FOOD AND GOOD
شرتة محدودة املسؤولية

روسمالها : 100.000.00 درهم

املقر اإلجكماعي : 15 شارع األبطال 

الشقة 4 وتدال الر اط

املساهمين  ملداوالت  طبقا 

املجكمعين بالجمع العام الغير العادي 

قد   2021 وبريل   10 بكاريخ  للشرتة 

تقرر ما يلي :

املأافقة على البيانات الأاردة في 

ملخص بيانات الكص ية.

ق ل نهائي للشرتة.

تم الأضع القانأني بككابة الضبط 

لدى املحكمة الكجارية بالر اط بكاريخ 

) سبكمبر 2021 تحت رقم 117210.
قصد النشر
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IRDM EXPERTS DU NORD
شرتة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الأحيد
روسمالها : 50000.00 درهم

السجل الكجاري رقم :111907

املقر اإلجكماعي : إقامة العزيزية 

شارع اململكة العر ية السعأدية 

الطابق الثالث رقم 20 طنجة

املساهمين  ملداوالت  طبقا 

املجكمعين بالجمع العام الغير العادي 

قد   2021 وبريل   10 بكاريخ  للشرتة 

تقرر :

تعديل الهدف اإلجكماعي للشرتة 

ليصبح خبير في امليكانيك.

بككابة  القانأني  الأضع  تم 

الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 2021 وغسطس   3 بكاريخ  بطنجة 

تحت رقم ))2449.
قصد النشر
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  MM SAGIYA TRAVAUX
S.A.R.L d’A.U

تعــديــالت قانأنيـة
االسكثنائي  العـام  الجمع  إثر  على 

   MM SAGIYA TRAVAUX ملسـاهمي 

شـرتة ذات املسؤولية املحـدودة دات 

روسمـالها  البـالغ  الـأاحـد،  املسـاهـم 

مقرها  والكـائن  درهم   100.000,00

حـي   31( االجكمـاعــي بأبـأ العـال رقـم 

الـأحـدة 02 العيـأن ، تقـرر مايلـي:

حصص  مجمـأع  ت ـأيت 

سـالـم  محمـد  السيـد  )1000حصـة) 

الـرامـي ل ـائـدة محمـد املـأسـاوي،

العنـأان  الـى  الشـرتـة  مقـر  نقـل 

الــأتــالــة  تجـزئـة   ،793 رقـم  الجـديـد: 

بلــأك و العيـأن.

تـأسيـع النشـاط الكجـاري للشـرتـة 

بـاضـافـة األنشطـة الكـاليـة: 

وجهزة  جميع  وشراء  -بيع 

االتصاالت،  املكاتب،  الكمبيأتر، 

واألجهزة  ال أتأغرافي  الكصأير 

السمعية والبصرية.

-بيع وشراء جميع معدات املخابز 

واملقاهي  املطاعم  معدات  وجميع 

وقـاعـات الشاي.

املعدات  جميع  وشراء  -بيع 

واملنكجات لصالأنات الحالقة ومراتز 

الكجميل واملنكجعات الصحية.

وتأزيع  واسكيراد  و يع  -شراء 

واألدوات  املعدات  جميع  وتسأيق 

الغذائية  املأاد  جميع  وتذلك 

مثل  الزراعة  وو  للتربية  املخصصة 

الزراعية  واملعدات  الري  معدات 

واألدوات واملنكجات البيطرية والبذور 

األسمدة  من  منكج  ووي  املخكارة 

واملبيدات الحشرية.
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-بيع وشراء وتأريد جميع معدات 
امليكانيكية  والصيانة  اإلصالح 

العامة،الـخ..
تـم اإليـداع القـانأني لدى تكـابة   
الضـبط باملحـكمة االبكدائيـة بالعيأن 
رقم  تحت   2021 سبكمبر  بكـاريخ21 

.2941/2021
145 P

  FER IMMOBILIER
ش.م.م ذات شريك وحيد

     Iاملقر االجكماعي  : شقة رقم 2 عمارة
157 اسالن رقم A 157 10   الحي 

املحمدي اكادير
حل الشرتة

 14 بكاريخ  مداوالتها  اثر  على 
الجمعية  قررت  سبكمبر2021 
 FER لشرتة    العادية  غير  العامة 
ذات شريك  ش.م.م   IMMOBILIER
رقم  شقة  االجكماعي  مقرها  وحيد 
 10A رقم  اسالن   157I. عمارة   2
مسجلة  اكادير  املحمدي  الحي   157
بالسجل الكجاري باملحكمة   الكجارية 

اكادير  تحت رقم 9)394 مايلي : 
حل الشرتة  بص ة مبكرة.

تعيين مص ي الشرتة في شخص 
السيد رشيد فرتق.                                          

تحديد  مقر الكص ية شقة رقم 2 
 10A 157 اسالن رقم   I 157. عمارة 

الحي املحمدي اكادير .
بككابة  القانأني  اإليداع  تم 
الكادير   الكجارية  باملحكمة  الضبط 
في21/09/2021تحت رقم 532)10.
146 P

شركــة ’’ ايتيميس ’’ 
ش.م.م.

  SOCIETE  itemis
الروسمال االجكماعي : 100.000.00 

درهم )مائة آالف درهم)  
املقر االجكماعي :  شارع مأالي عبد 

هللا اقامة باب دكالة بلأك د 1 
الطابق 3 رقم 8 مراتش

بمقك�شى العقد العرفي بكاريخ     I
تمت  بمراتش    2021 سبكمبر   07
األسا�شي  القانأن  على  املصادقة 
املحدودة  املسؤولية  ذات  للشرتة 

ذات الخصائص الكالية :

شرتة    : االجكماعي  اللقب 

.    itemis STE  ايتيميس

الص ة القانأنية : ش.م.م  .

مأالي  شارع   : االجكماعي  املقر 

 1 .عبد هللا اقامة باب دكالة بلأك د 
الطابق 3 رقم 8 مراتش.

الهدف االجكماعي :

محلل   ، )مبرمج  االعالميات 

مصمم).

االجكماعي:   الروسمال 

100.000,00 درهـم مـأزعـة إلى 1000 

حـصة اجكماعية من فئـة 100  درهم  

للأاحدة  مسندة للشركاء على النحأ 

الكالي :

 Monsieur -السيد 

 ABDELGHANI EL KACIMI  10

حصة اجكماعية.

 990   La société ITEMIS AG  -

حصة اجكماعية.

التسيير: تسيير الشرتة من طرف 

 Monsieur ABDELGHANI السيد 

EL KACIMI ملدة غير محدودة.

بككابة  القانأني  اإليداع  تم   II

الضبط للمحكمة الكجارية بمراتش 

وتم  سبكمبر2021   20 وذلك بكاريخ  

تقييدها بالسجل الكجاري تحت رقم 

 .118229

147 P

مككب األسكاذ محمد بن جلأن

مأثق بمراتش، 70 شارع محمدالخامس، جليز

الهاتف : 58.71.22.)).)0

05.24.43.43.90            

ال اتس : 2).05.24.43.43.47

benjelloun4343@gmail. : البريد اإللكتروني

com

شركة ماسة لإلستثمار
شرتة محدودة املسؤولية

روسمالها : 250.000.00 درهم 

مقرها اإلجكماعي : بمرتش، جليز، 

شارع D.M.M  4eme etage كامب 

الغأل، الشقة رقم 5

مأدع  عرفي  عقد  بمقك�شى 

بنجلأن،  محمد  األسكاذ  بمككب 

مأثق بمراتش بكاريخ 5 يناير 2021،

يناير   13 بكاريخ  بمراتش  مسجل   

11049- املداخيل  سجل   ،2021

لصدقة  والحامل   0002139-2021

رشيدة  تمال  السيدة  طرف  من 

ملجمأع  محمد،  السماوي  والسيد 

الحصص اإلجكماعية ونسبتها تسعة 

وسبعأن )79) حصة إجكماعية )54 

للسيدة  بالنسبة  إجكماعية)  حصة 

حصة إجكماعية  تمال رشيدة و25 

محمد  السماوي  للسيد  بالنسبة 

التي في شرتة ماسة لإلستثمار شرتة 

ل ائدة السيدة  محدودة املسؤولية، 

تمال  السيدة  ابنة  لبنى)  السماوي 

رشيدة ووخت السماوي محمد).

مأدع  عرفي  عقد  بمقك�شى 

بنجلأن،  محمد  األسكاذ  بمككب 

يناير   28 بكاريخ  بمراتش  مأثق 

بكاريخ  بمراتش  مسجل   ،2021

املداخيل  سجل   ،2021 فبراير   2

امر   11071-0009117-2020

باألداء  تصريح   7749 اسكخالص 

والحامل   2021273111049

العادي  الغير  العام  الجمع  ملحضر 

شرتة  لإلستثمار  ماسة  لشرتة 

يناير   14 محدودة املسؤولية بكاريخ 

تقرير تم  بمأجبه  والذي   ،2021 

 ما يلي :

 قبأل صدقة لحصص إجكماعية 

تمت من طرف السيدة تمال رشيدة 

ل ائدة  محمد،  السماوي  والسيد 

ملجمأع  لبنى،  السماوي  السيدة 

 79 ونسبتها  اإلجكماعية  الحصص 

حصة إجكماعية 54 حصة إجكماعية 

و25  رشيدة  تمال  للسيدة  للنسبة 

للسيد  بالنسبة  إجكماعية  حصة 

السماوي محمد، التي في شرتة ماسة 

لإلستثمار شرتة محدودة ملسؤولية.

للحصص  الجديد  الكقسيم 

اإلجكماعية :

حصة  السيد السماوي الرا�شي  

إجكماعية )1).

 2499 لبنى  السماوي  السيدة 

حصةإجكماعية.

الشرتة  غرض  في  الكلي  الكغيير 

والذي يعكبر من اآلن :

تسيير للملك الذي تملك الشرتة 

بص تها املالكة الأحيدة له.

اسكقالة السيد السماوي الرا�شي 

للشرتة  وحيد  تمسير  منصبه  من 

وإبراؤه من الصالحيات املمنأحة له.

لبنى  السماوي  السيدة  تعيين 

غير  ملدة  للشرتة  وحيدة  مسيرة 

محدودة.

تغيير النظام األسا�شي للشرتة.

منح الصالحيات.

لهذين  القانأني  اإليداع  تم 

العقدين باملحكمة الكجارية بمراتش 

عدد  تحت   2021 مارس   10 بكاريخ 

.121581
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مككب األسكاذ محمد بن جلأن

مأثق بمراتش، 70 شارع محمدالخامس، جليز

الهاتف : 58.71.22.)).)0

05.24.43.43.90                 

ال اتس : 2).05.24.43.43.47

benjelloun4343@gmail. : البريد اإللكتروني

com

شركة ماسة لإلستثمار
شرتة محدودة املسؤولية

روسمالها : 250.000.00 درهم 

مقرها اإلجكماعي : بمراتش، جليز، 

شارع D.M.M  4eme etage كامب 

الغأل، الشقة رقم 5

األسكاذ  تلقاه  عقد  بمقك�شى 

محمد بنجلأن، مأثق بمراتش بكاريخ 

مسجل بمراتش   ،2020 وتكأ ر   20

سجل   ،2020 وتكأ ر   2( بكاريخ 

 202000(437(11071 اإليداع 

الرا�شي  السماوي  السيد  تصدق 

ب  املقأمة  إجكماعية  حصة   2395

اإلجكماعية  للحصة  درهم   100.00

التي يملكها في شرتة ماسة لإلستثمار 

ل ائدة  املسؤولية،  محدودة  شرتة 

ابنكه السيدة السماوي لبنى.
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مأدع  عرفي  عقد  بمقك�شى 

بنجلأن،  محمد  األسكاذ  بمككب 

وتكأ ر   22 بكاريخ  بمراتش  مأثق 

 2( بكاريخ  بمراتش  مسجل   ،2020

املداخيل  سجل   ،2020 وتكأ ر 

امر   11071-00(43(8-2020

باألداء  تصريح    5(288 باسكخالص 

والحامل   ،20202449011049

العادي  الغير  العام  الجمع  ملحضر 

شرتة  لإلستثمار  ماسة  لشرتة 

محدودة املسؤولية بكاريخ 21 وتكأ ر 

تقرير تم  بمأجبه  والذي   ،2020 

 ما يلي :

قبأل صدقة لحصص إجكماعية 

السماوي  السيد  طرف  من  تمت 

السيدة  ابنكه  ل ائدة  الرا�شي 

حصة   2395 لبنى  السماوي 

درهم   100.00 إجكماعية املقأمة ب 

يملكها  التي  اإلجكماعية  للحصة 

شرتة  لإلستثمار  ماسة  شرتة  في 

محدودة املسؤولية. 

للحصص  الجديد  الكقسيم 

اإلجكماعية :

حصة  السيد السماوي الرا�شي  

إجكماعية )1).

 54 رشيدة  تمال  السيدة 

حصةإجكماعية.

السيد السماوي محمد 25  حصة 

إجكماعية .

  2.420 لبنى  السماوي  السيدة 

حصة إجكماعية .

تأتيد السيد السماوي الرا�شي في 

منصبه تمسير وحيد للشرتة.

تغيير  النظام االسا�شي للشرتة.

منح الصالحيات.

لهذين  القانأني  اإليداع  تم 

العقدين باملحكمة الكجارية بمراتش 

عدد  تحت   2021 مارس   2 بكاريخ 

.12121(
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FIDUCIAIRE BENJELLOUN

SARL

 BD. ABDERRAHIM EL YOUSSFI

 EX ESSALAM 1er ETAGE N°10 APT

N°3TANGER

TEL/FAX : 05.39.32.21.47

PLACA  TORRO EXCHANGE
SARL AU

الغير  العام  الجمع  قرر 

 PLACA TORRO لشرتة  العادي 

EXCHANGE SARL AU شرتة ذات 

املسؤلية املحدودة املنعقد بكاريخ 23 

وغسطس 2021 ما يلي:

السيد  وتعيين  الشرتة  فسخ 

محمد العنا�شي مص ي لهذه الشرتة 

بالعنأان الكالي :

 ANGLE ROUTE DE TETOUAN

 ET RUE HADJ ABDELAZIZ

 EDDAOUAIRI RESIDENCE

 CHAMSI IRDC MAGASIN N° 1

.TANGER

الحكيم  عبد  السيد  اسكقالة 

البأعناني من منصبه تمسير للشرتة 

 PLACA TORRO EXCHANGE

.SARL AU

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

سبكمبر   3 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 7742.
بمثابة مقكطف و يان

150  P

HB BUILDING
SARL AU

تاريخ تسجيل العقد العرفي في 25 

وغسطس 2021 بالر اط.

شرتة   : اإلجكماعي  الهدف 

الهندسة.

 100.000.00  : الشرتة  روسمال 

حصة من   1000 إلى  درهم مقسمة 

لشريك  للحصة  درهم   100 فئة 

وحيد:

 1000 البأندي  حمزة  السيد 

حصة.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس النهائي.

شارع األبطال الشقة   15  : املقر 

رقم 4 وتدال الر اط.

التسيير : حمزة البأندي.

الكجاري  بالسجل  الكقييد  رقم 

.154((7

151 P

NATURE INNARI

SARL AU

  7 تاريخ تسجيل العقد العرفي في 

سبكمبر 2021 بالر اط.

الهدف اإلجكماعي :

 الكجارة.

 100.000.00  : الشرتة  روسمال 

حصة من   1000 إلى  درهم مقسمة 

لشريك  للحصة  درهم   100 فئة 

وحيد:

السيد جان فريديل 1000 حصة.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس النهائي.

شارع األبطال الشقة   15  : املقر 

رقم 4 وتدال الر اط.

التسيير : جان فريديل.

الكجاري  بالسجل  الكقييد  رقم 

.154(15
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WOLD CAR

SARL AU

في  اإلسكثنائي  العام  للجمع  تبعا 

محدودة  للشرتة  اإلجكماعي  املقر 

املسؤولية لشريك وحيد قرر ما يلي :

 114 رقم   : تغيير املقر اإلجكماعي 

مكرر ج.3 ح.ي.م الر اط.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

سبكمبر   21 الكجارية بالر اط بكاريخ 

2021 تحت الرقم 31)117.

153 P

ديأان األسكاذ البشير الحضيكي

مأثق بكمارة

2 تجزئة لأ روفنصال الشقة 1، الطابق 1، 

شارع الحسن الثاني تمارة املرتز 

الهاتف : 1.34.55).0537

ال اتس : )1.34.5).0537

SCA CHOUAFA
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

روسمالها : 100.000 درهم 

مقرها اإلجكماعي : الر اط )1 زنقة 

غمارة

املقيد بالسجل الكجاري املمسأك 

لدى املحكمة الكجارية بالر اط

 تحت رقم 9)502

ت أيت حصص
بمقك�شى عقد رسمي تلقاه األسكاذ 

البشير الضحيكي، مأثق بكمارة بكاريخ 

) و13 يأليأ 2021:
فأت السيدمأالي رشيد الحداوي 
الحداوي  هللا  ومة  سليمة  والسيدة 

ينأب عنهما السيد بأعمرو الدحاني، 

جميع حصصهما اإلجكماعية وقدرها 

في  يمكلكأها  التي  حصة،   1.000

 SCA CHOUAFA املسامة  الشرتة 

 ، درهم   100.000 روسمالها  ش.م.م 

بالر اط  اإلجكماعي  مقرها  والكائن 
بالسجل  املسجلة  غمارة،  زنقة   1(

بالر اط  لكجارية  املحكمة  الكجاري 

السيد  ل ائد   ،502(9 رقم  تحت 

لبطاقة  الحامل  شردود  يأنس 

.GB80208 الكعريف الأطنية عدد

تما اسكقال السيد مأالي رشيد 

بص كه املسير الأحيد في  الحداوي، 

تسيير هذه الشرتة.

ووصبح السيد يأنس شردود، هأ 

املسير الأحيد وملدة غير محدودة لهذه 

الشرتة.

بككابة   : القانأني  اإليداع  تم 

الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 2021 سبكمبر   20 بكاريخ  بالر اط 

تحت رقم 11)117.
للبيان والنشر

األسكاذ البشير الحضيكي

مأثق بكمارة

154 P



19567 الجريدة الرسميةعدد 84)5 - 28 ص ر 1443 )) وتكأ ر 2021) 

BLACK STONE IMMO
شرتة ذات املسؤولية املحدودة
روسمالها : 100.000.00 درهم

املقر اإلجكماعي : 5 إقامة إسك، زنقة 
جنى، قطاع 9، حي الرياض، الر اط

املساهمين  ملداوالت  طبقا 
املجكمعين بالجمع العام الغير العادي 
قد   2021 سبكمبر   ( للشرتة بكاريخ 

تقرر ما يلي :
حل مسبق للشرتة.

 5 تعيين مكان الكص ية بالشقة 
إقامة إسك، زنقة جنى، قطاع 9، حي 

الرياض، الر اط.
غير  ملدة  تص ية  تمأمأر  تعيين 
)3 من القانأن  محدودة، تبعا للبند 
مع كل الصالحيات باسم  األسا�شي، 
ولصالح الشرتة السيد ميلأد العلج، 
32 طريق  القاطن بكجزئة ركأ ة رقم 

عكراش السأي�شي، الر اط.
بككابة  القانأني  الأضع  تم 
الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 2021 سبكمبر   21 بكاريخ  بالر اط 

تحت رقم 57)117.
قصد النشر
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 CENTRE ACADEMIQUE DE
 SOUTIEN DE FORMATION

 ET DE CONSULTATION
PRIVE
S.A.R.L

 CENTRE  : اإلجكماعي  اللقب 
 ACADEMIQUE DE SOUTIEN
 DE FORMATION ET DE

.CONSULTATION PRIVE S.A.R.L
ذات  شرتة   : القانأني  الشكل 

مسؤوليات محدودة.
الشركاء:

ب.و:  املالكي  بشرى  السيدة 
.A(94898

 : ب.و  ماروش  لطي ة  السيدة 
.AA(0419

 : ب.و  دين  السالم  عبد  السيد 
.X259878

 : ب.و  اوعدي  كلثأم  السيدة 
.JE17049(

 : ب.و  املرجي  سارة  السيدة 
.AE37711

روس املال : 100.000.00 درهم.
الحصص اإلجكماعية :

400 حصة للسيدة بشرى املالكي.
لطي ة  للسيدة  حصة   250

مروش.
السالم  عبد  للسيد  حصة   150

دين.
150 حصة للسيدة كلثأم اوعدي.

50 حصة للسيدة سارة املرجي.

املسيرة : السيدة بشرى املالكي.
الشقة رقم   30  : املقر اإلجكماعي 
حسان  لأتيلي  احد  مأالي  زنقة   8

الر اط.
الهدف اإلجكماعي : 

دروس  اإلمكحانات  مرتزتحضير 
الدعم والكقأية حضأريا وعن بعد.

 الدعم التربأي.
 تكأينات مخكل ة.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
السجل  رقم  بالر اط  الكجارية 

الكجاري 154589.
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DELI DEV
شرتة ذات مسؤولية محدودة 

تأسيس شرتة
محرر  عرفي  عقد  I.بمقك�شى 
ثم    2021 يأنيأ   28 بالر اط بكاريخ  
إنشاء شرتة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الخاصيات الكالية:
.DELI DEV   :االسم-

ذات  شرتة  القانأني:  -الشكل 
مسؤولية محدودة .

-املأضأع االجكماعي:
مطعم جماعي،  مقهى،  مطعم،   -

مشأاة، مخبزه، حلأيات.
-تنظيم األحداث.
-وعمال مخكل ة.

- االسكيراد والكصدير.
من يأم  سنة ابكداء   99 املدة:    -

الكقييد في السجل الكجاري.

رقم4  األبطال  شارع   15 -املقر: 

وتدال الر اط.

درهم   100.000.00 -الروسمال:  

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الأاحدة.

-الحصص:

 السيد امين مرسيل 500 حصة.

  500 الناصري  هشام  السيد 

حصة.

-التسيير:

 السيد هشام الناصري.

امين مرسيل تمسيرين  والسيد   

وحيدين للشرتة ملدة غير محدودة. 

-السجل الكجاري رقم: 154745

من فاتح يناير الى  -السنة املالية: 

31 ديسمبر من كل سنة.    
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RED MED SECURITIES
EX MENA.C.P

ريد ميد سيكأريتي )مينا.س.ب 

سابقا)

ت أيت وسهم
تغيير تسمية الشرتة

العام  الجمع  إثر  على   : ووال 

املنعقد  اإلداري  واملجلس  املشترك 

مينا.س.ب  لشرتة  بالدارالبيضاء، 

روسمالها  مساهمة  شرتة 

32.500.000 درهم مقرها اإلجكماعي 
إبن  زنقة   ،23 رقم  بالدارالبيضاء 

بالسجل  ومسجلة  راسين  حي  هالل 

عدد  تحت  بالدارالبيضاء  الكجاري 

 ،2021 وغسطس   25 174.125يأم 

قررما يلي :

األسهم  من   324.980 ت أيت 

 MCP HOLDING لشرتة  اململأتة 

رئيسها  املمثلة من طرف   LIMITED

ل ائدة  ملأتة  بن  هادي  السيد 

 RED MED ميدفينأس  ريد  شرتة 

من  ممثلة  ش.ذ.م.م   FINANCES

طرف السيد عبد السالم عبابأ.

للسيد  اململأتة  وسهم   5 ت أيت 

السيد عبد  هادي بن ملأتة ل ائدة  

السالم عبابأ .

للسيد  اململأتة  وسهم   5 ت أيت 

ومين  السيد  ل ائدة  إبراهيم  ونأار 

علمي املصمأدي.

وسهم اململأتة للسيد   5 ت أيت   

السيدة  ل ائدة  اعمارة  علي  حسن 

صأفيا املنصأري.

للسيد  اململأتة  وسهم   5 ت أيت 

خليل بن عمار ل ائدة شرتة ريد ميد  

 RED MED FINANCES فينأنس 

ش.ذ.م.م ممثلة من طرف السيد عبد 

السالم عبابأ.

وتراجع السيد عبد السالم عبابأ 

محمد  السيد  ل ائدة  وسهم   5 عن 

ومين النجاري.

بعد هذه الك أيكات وصبح   : ثانيا 
روسمال الشرتة مأزعا على الشكل 

اآلتي :

 RED MED FINANCES شرتة 

324.980 سهم.

السيد عبد السالم عبابأ 5 سهم.

 5 املصمأدي  علمي  ومين  السيد 

سهم.

السيدة صأفيا املنصأري 5 سهم.

 5 النجاري  ومين  محمد  السيد 

سهم.

بما مجمأعه : 325.000 سهم.

 MCP شرتة  انسحاب    : ثالثا 

HOLDING LIMITED، السيد ونأار 

عمارة  علي حسن  والسيد  إبراهيم، 

وتذلك  للشرتة  مكصرفين  بص تهم 

بص كه  ملأتة  بن  هادي  السيد 
اإلداري  املجلس  ورئيس  مكصرف 

كل  ت أيت  بعد  وذلك  للشرتة 

اسهمهم بشرتة مينا.س.ب.
رابعا : تبرئة وإخالء ذمة املكصرفين 

املنسحبين.
إداري  مجلس  تعيين   : خامسا 

جديد مكأن تما يلي :

السيد عبد السالم عبابأ بص كه 

مكصرف ورئيس املجلس اإلداري.

املصمأدي  علمي  ومين  السيد 

بص كه مكصرف.

السيدة صأفيا املنصأري بص تها 

منكصرفة.
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سادسا : تعيين السيد زترياء ر�شي 

الأطنية  الكعريف  لبطاقة  والحامل 

تحت عدد BE7(2208 بص كه مديرا 

 RED عاما لشرتة ريد ميد سكيأريتي

.MED SECURITIES

سابعا : وعلى إثره تم تغيير تسمية 

 MENA.C.P الشرتة من مينا.س.ب 

ميد  ريد  الجديدة  التسمية  إلى 

.RED MED SECURITIES سكيأريتي

وعلى إثره هذه الكعديالت   : ثامنا 

تحديث  تعديل  تم  وعاله،  املذكأرة 

النظام األسا�شي للشرتة.

تاسعا : ولقد تم اإليداع القانأني 

لدى تكابة الضبط باملحكمةالكجارية 

سبكمبر   20 بكاريخ  بالدارالبيضاء 

2021 تحت عدد 793082.
بمثابة مقكطف و يان
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OLIPAM
SARL.A.AU

شرتة ذات املسؤولية املحدودة من 

شريك وحيد
روسمالها اإلجكماعي : 4.000.000.00 

درهم

مقرها اإلجكماعي : قيادة املداغرة 

الخنك الرشيدية
رقم السجل الكجاري : الراشيدية 

7815

الكعريف املأحد : 

000087217000010

الشريك  قرارت  محضر  بمأجب 

صالحيات  في  املندرجة  الأحيد 

الجمعية العامة العادية وغير العادية 

 15 بكاريخ  املؤرخ   OLIPAM لشرتة 

يأليأ 2021، تقرر ما يلي :

محمد  السيد  اسكقالة  تسجيل 

رزين من منصبه تمسير للشرتة.

الراجي  محمد  السيد  تعيين 

القيطأني  اإلدري�شي  ادريس  والسيد 

املنتهية  لل ترة  للشرتة  تمسيرين 

التي  العامة  الجمعية  انعقاد  بانتهاء 

السنة  حسابات  على  سكصادق 

املالية املنتهية في 30 سبكمبر 2023.

من   13 واملادة   12 املادة  إلغاء 

النظام األسا�شي إثر ذلك.

تم القيام باإليداع القانأني بككابة 

اإلبكدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالراشيدية بكاريخ 20 سبكمبر 2021 

تحت رقم 2093 من السجل الزمني.
عن إدارة التسيير
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EMC LAND
SARL.A.AU

شرتة ذات املسؤولية املحدودة من 

شريك وحيد

روسمالها اإلجكماعي : 2.100.000.00 

درهم

مقرها اإلجكماعي : 9) محج باتريس 

المأمبا الر اط

رقم السجل الكجاري : الر اط 

(1999

الكعريف املأحد : 

0022218285000022

الشريك  قرارت  محضر  بمأجب 

صالحيات  في  املندرجة  الأحيد 

الجمعية العامة العادية وغير العادية 

بكاريخ  املؤرخ   EMC LAND لشرتة 

15 يأليأ 2021، تقرر ما يلي :

محمد  السيد  اسكقالة  تسجيل 

رزين من منصبه تمسير للشرتة.

الراجي  محمد  السيد  تعيين 

القيطأني   اإلدري�شي  ادريس  والسيد 

املنتهية  لل ترة  للشرتة  تمسيرين 

التي  العامة  الجمعية  انعقاد  بانتهاء 

السنة  حسابات  على  سكصادق 

املالية املنتهية في 31 سبكمبر 2023.

النظام  من   1( املادة  إلغاء 

األسا�شي إثر ذلك.

تم القيام باإليداع القانأني بككابة 

الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 2021 سبكمبر   21 بكاريخ  بالر اط 

تحت رقم 23)117. 
عن إدارة التسيير
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILTE

CABYOUCOM

 AV, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL : 05.37.90.29.78

GSM : 06.61.25.96.46

STE. BELAKBIRNOV TRANS
SARL A.U

شرتة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك واحد

 ADRESS DOUAR LAKHNACHA
 SOUK TLET EL GHARB

 BAHHARA OULAD AYAD SOUK
EL ARBAA
RC : 27373

بكاريخ  عرفي  عقد   بمقك�شى 
بسأق  واملسجل   2021 سبكمبر   13
 2021 سبكمبر   15 بكاريخ  وربعاء 
وضع القانأن األسا�شي لشرتة ذات 
واحد  بشريك  محدودة  مسؤولية 
حيث تم   BELAKBIRNOV TRANS

ما يلي :
 تأسيس لشرتة تحمل الخصائص 

الكالية :
 BELAKBIRNOV  : التسمية 

.TRANS
ذات  شرتة    : القانأني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.
روس املال : حدد في 100.000.00 
قسمة   1000 إلى  مقسمة  درهم 
إجكماعية من فئة 100 درهم ل ائدة:

 1000 بلكبير  املصط ى  السيد 
حصة.

الهدف :  نقل املسكخدمين.
دوارالخناشة   : اإلجكماعي  املقر 
سأق الثالثاء الغرب بحارة اوالد عياد 

سأق وربعاء .
املدة : 99 سنة .

املصط ى  السيد  :عين  التسيير 
املسير   GB48899 بطاقكه  بلكبير 

الأحيد للشرتة.
التسجيل  مع   : القانأني  اإليداع 
بالسجل الكجاري تم بككابة الضبط 
وربعاء  بسأق  اإلبكدائية  باملحكمة 
الغرب بكاريخ 21 سبكمبر 2021 تحت 
1)5 بالسجل الترتيبي و27373  عدد 

بالسجل الكحليلي. 
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILTE
CABYOUCOM

 AV, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI
SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL : 05.37.90.29.78
GSM : 06.61.25.96.46

STE. SIZAM FRUITS
SARL

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
 ADRESS : LOTISSEMENT
 MOHIT N°126 MOULAY
 BOUSSELHAM SOUK EL

ARBAA
RC : 27371

بكاريخ عرفي  عقد   بمقك�شى 
 27 وغسطس 2021 واملسجل بسأق 
 2021 وغسطس   27 بكاريخ  وربعاء 
وضع القانأن األسا�شي لشرتة ذات 
 SIZAM FRUITS مسؤولية محدودة 

حيث تم ما يلي :
 تأسيس لشرتة تحمل الخصائص 

الكالية :
.SIZAM FRUITS  : التسمية 
ذات  شرتة    : القانأني  الشكل 

مسؤولية محدودة.
روس املال : حدد في 100.000.00 
قسمة   1000 إلى  مقسمة  درهم 
إجكماعية من فئة 100 درهم ل ائدة:

 500 مليكة  حرشاوي  السيدة 
حصة.

 500 سناء  حرشاوي  السيدة 
حصة.

الهدف : 
 اسكيراد وتصدير.

املحيط  تجزئة   : اإلجكماعي  املقر 
سأق  بأسلهام  مأالي   12( رقم 

وربعاء. 
املدة : 99 سنة .

:عينت السيدة حرشاوي  التسيير 
املسيرة   GB112231 بطاقتها  سناء 

الأحيدة للشرتة.
بككابة  تم   : القانأني  اإليداع 
بسأق  اإلبكدائية  باملحكمة  الضبط 
سبكمبر   20 بكاريخ  الغرب  وربعاء 
بالسجل   5(0 عدد  تحت   2021
الترتيبي و27371 بالسجل الكحليلي. 
162 P
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILTE

CABYOUCOM

 AV, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL : 05.37.90.29.78

GSM : 06.61.25.96.46

STE. LHASKA TRANS
SARL A.U

شرتة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد

 LALLA MIMOUNA CENTRE

SOUK EL ARBAA

RC : 27365

 13 بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
بسأق  واملسجل   2021 سبكمبر 

 2021 سبكمبر   14 بكاريخ  وربعاء 

وضع القانأن األسا�شي لشرتة ذات 

واحد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

LHASKA TRANS حيث تم ما يلي :

 تأسيس لشرتة تحمل الخصائص 

الكالية :

.LHASKA TRANS : التسمية

ذات  شرتة    : القانأني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

روس املال : حدد في 100.000.00 

قسمة   1000 إلى  مقسمة  درهم 

إجكماعية من فئة 100 درهم ل ائدة:

 1000 املهدي  الطراف  السيد 

حصة.

الهدف : 

 نقل املسكخدمين ونقل البضائع.

ميمأنة  اللة   : اإلجكماعي  املقر 

املرتز سأق وربعاء .

املدة : 99 سنة .

التسيير :عين السيد الطراف بالل 

الأحيد  املسير   GB178589 بطاقكه 

للشرتة.

التسجيل  مع   : القانأني  اإليداع 

بالسجل الكجاري تم بككابة الضبط 

وربعاء  بسأق  اإلبكدائية  باملحكمة 

الغرب بكاريخ )1 سبكمبر 2021 تحت 

550 بالسجل الترتيبي و5)273   عدد 

بالسجل الكحليلي.
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILTE

CABYOUCOM

 AV, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL : 05.37.90.29.78

GSM : 06.61.25.96.46

STE. BEDOUI TRANS
SARL A.U

 ADRESSE  : CENTRE LALLA

 MIMOUNA

SOUK EL ARBAA

RC : 26575

حصص  بيع  عقد  بمقك�شى 

إجكماعية بكاريخ 20 وغسطس 2021 

 13 بكاريخ  وربعاء  بسأق  واملسجل 

عام   جمع  ومحضر   2021 سبكمبر 

 2021 23 وغسطس  اسكثنائي بكاريخ 

 13 بكاريخ  وربعاء  بسأق  واملسجل 

سبكمبر 2021 قرر ما يلي :

بيع حصص إجكماعية :

 1000 باع السيد براهيم البدوي 

 BEDOUI TRANS شرتة  حصةفي 

ش.ذ.م.م بشريك واحد بقيمة 100 
بدوي  السيد  ل ائدة  للحصة  درهم 

عي�شى.

الكالية  الكغييرات  تمت  وعليه 

بالقانأن األسا�شي للشرتة.

املأارد  و7   ( رقم  جدول 

ورد للشرتة مبلغ وقدره   : وروسمال 

إلى  مقسمة  درهم   100.000.00

 100 قسمة إجكماعية بقيمة   1000

درهم للحصة مأزعة كالكالي :

السيد عي�شى بدوي 100.000.00 

درهم تمثل 1000 حصة إجكماعية.

درهم   100.000.00  : مجمأع 

1000 حصة إجكماعية.

السيد  وتسمية  تعيين  تقرر  تما 

 GB  279598 بدوي عي�شى بطاقكه 

املسير الأحيد للشرتة .

واسكقالة السيد براهيم البدوي.

بككابة  تم   : القانأني  اإليداع 
لسأق  اإلبكدائية  باملحكمة  الضبط 

سبكمبر   1( بكاريخ  الغرب  وربعاء 

2021 تحت عدد 2021/442.
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILTE

CABYOUCOM

 AV, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL : 05.37.90.29.78

GSM : 06.61.25.96.46

 STE. AGRO GHARB

TECHNIC
SARL

شرتة ذات املسؤولية املحدودة

 ADRESS : DOUAR OULED

 MANSOUR SIDI MOHAMED

LAHMAR SOUK EL ARBAA

RC : 26253

حصص  بيع  عقد  بمقك�شى 

عام  جمع  ومحضر  إجكماعية  

13 سبكمبر  اسكثنائي للشرتة بكاريخ 

2021 واملسجل بسأق األربعاء بكاريخ 

14 سبكمبر 2021 سبكمبر 2021 قرر 

ما يلي :

بيع حصص إجكماعية :

 500 الحجاجي جأاد  السيد  باع 

 AGRO GHARB شرتة  في  حصة 

 100 بقيمة  ش.ذ.م.م   TECHNIC

السيد  ل ائدة  للحصة  درهم 

الحجاجي عبد الرحيم.

الكالية  الكغييرات  تمت  وعليه 

بالقانأن األسا�شي للشرتة.

جدول رقم ) و7 املأارد وروسمال :

وقدره  مبلغ  للشرتة  ورد   

إلى  مقسمة  درهم   100.000.00

 100 قسمة إجكماعية بقيمة   1000

درهم للحصة مأزعة كالكالي :

الحجاجي  جأاد  السيد 

500 حصة  50.000.00  درهم تمثل 

إجكماعية.

الحجاجي  الرحيم  عبد  السيد 

500 حصة  50.000.00  درهم تمثل 

إجكماعية.

درهم   100.000.00  : مجمأع 

1000 حصة إجكماعية. 

تما تقرر تعيين وتسمية السيدين 

جأاد الحجاجي والسيد عبد الرحيم 

الحجاجي مسيرين للشرتة .

بككابة  تم   : القانأني  اإليداع 
لسأق  اإلبكدائية  باملحكمة  الضبط 
سبكمبر   1( بكاريخ  الغرب  األربعاء 

2021 تحت عدد 2021/440.
165P

شركة إنتك سرفيس
 INTECH-SERVICES

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك

في  بسال  عرفي  عقد  بمقك�شى 
القانأن  تحديد  تم   ،2021 29ماي 
املسؤولية  ذات  لشرتة  الكأسيس 
املحدودة ذات الشريك الأحيد، ذات 

املميزات الكالية :
إنكك   : اإلجكماعية  التسمية 

.INTECH-SERVICES سرفيس
غرض الشرتة :

مقاول وشغال الكهر ائية وإعداد 
وترتيب املعدات الكهر ائية.

و ص ة  املخكل ة  البناء  ووشغال 
الكجارية،  العمليات  كل  شمألية 
وغير  العقارية  املالية،  الصناعية، 
العقارية التي يكأن لها ارتباط مباشر 
وو غير مباشر بالهدف األسا�شي املشار 
الثانأية  األهداف  و كل  وعاله،  إليه 
التي من شأنها ون تساعد على تنمية 

ونشطة الشرتة.
تجزئة   ،9( رقم   : املقر اإلجكماعي 

ورض بن عاشر، العيايدة سال.
من  سنة   99  : اإلجكماعية  املدة 

تاريخ تأسيسها النهائي.
في  حدد   : اإلجكماعي  الروسمال 
100.000.00 درهم مقسم إلى 1000 
 100.00 فئة  من  إجكماعية  حصة 
درهم ل ائدة السيد الشأفاني فؤاد.

السيد  تعيين  تم   : التسيير 
ملدة  للشرتة  مسير  فؤاد  الشأفاني 

غير محددة.
اإليداع  تم   : القانأني  اإليداع 
باملحكمة  الضبط  بككابة  القانأني 
اإلبكدائية بسال وتم قيد شرتة إنكك 
 .INTECH-SERVICES سرفيس 
رقم  تحت  بسال  الكجاري  بالسجل 

.34427
166 P
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 GOBTD
SARL AU

شرتة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك واحد

الروسمال اإلجكماعي للشرتة : 
500.000.00 درهما

 10 بكاريخ  عرفي  عقد  بمأجب 
القانأن  وضع  تم   2021 سبكمبر 
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

محدودة بشريك واحد ما يلي :
.GOBTD  SARL AU : التسمية

سنة   99  : الشرتة  قيام  مدة 
ابكداء من تاريخ تأسيسها النهائي.

30 رقم  للشرتة  املقر اإلجكماعي 
8 زنقة مأالي احمد لأتيلي حسان 

الر اط.
 : للشرتة  اإلجكماعي  الروسمال 
500.000.00 درهما مقسم إلى 5000 
حصة  كل  مقدار  إجكماعية  حصة 

100 درهم.
التسيير : تسير الشرتة من طرف 

السيد هجهأج بدر.
الشرتة  غرض  يكمن   : الغرض 

فيما يلي :
مقاول في ميدان البناء واألشغال 

املخكل ة.
بمككب  القانأني  اإليداع  تم 
بالر اط  الكجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم   2021 سبكمبر   21 بكاريخ 
رقم   154751 الكجاري  السجل 

اإليداع القانأني 49)117.
167 P

IGUAOU BUILDING
SARL

شرتة ذات مسؤولية محدودة
روسمال الشرتة : 100.000 درهم
املقر اإلجكماعي : إقامة رياض 

األندلس بريستيجيا حي الرياض 
عمارة 59 ترانادا، شقة 18 الر اط

حل املسبق للشرتة
بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
بكاريخ 7 سبكمبر 2021، تقرر ما يلي :
من  الحل املسبق للشرتة ابكداء 

 7 سبكمبر 2021.

تعيين السيد إكي وحمد، تمص ي 

للشرتة.

األندلس  رياض  إقامة  تحديد 

 59 عمارة  الرياض  حي  بريستيجيا 

تمكان  الر اط   18 شقة  ترانادا، 

للكص ية.

لدى تكابة   : تم اإليداع القانأني 

بالر اط  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   2021 سبكمبر   20 بكاريخ 

.117595
ملخص قصد النشر

168 P

MAROAPP

SARL AU

شرتة ذات املسؤولية املحدودة

روسمالها : 150.000.00 درهم

املقر اإلجكماعي : زنقة اروز رقم 

33 الطابق األول سيككأر 11 حي 

الرياض الر اط

السجل الكجاري رقم 148339

العام  الجمع  محضر  بمأجب 

اإلسكثنائي املنعقد بكاريخ 17 سبكمبر 

2021 قرر الشريك الأحيد ما يلي :

رفع روسمال الشرتة : قرر السيد 

روسمال  رفع  جأاد،  محمد  دادي 

الشرتة نقدا بمقدار 100.000 درهم 

التي  إجكماعية  حصة   1000 خلق 

في ملكيكه و ناءا على هذا  اصبحت 

الكعديل :

السادسة  املادة  تعديل  تم 

األسا�شي  القانأن  من  ولسابعة 

للشرتة املكعلقة باملأضأع كاآلتي :

 1500 السيد دادي محمد جأاد 

حصة 150.000.00 درهم.

حصة   1500  : املجمأع 

150.000.00 درهم.

للشرتة   : القانأني  اإليداع  تم 

باملحكمة الكجارية بالر اط بكاريخ 22 

وغسطس 2021 تحت رقم 72)117.
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JOUMANA CITY
SARL AU

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد 

روسمالها : 100.000 درهم
سجل تجاري رقم 34483 سال

في  مؤرخ  مأثق  عقد  بمقك�شى 
2021 تم إعداد القانأن  17 سبكمبر 
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
باملميزات  وحيد  بشريك  املحدودة 

الكالية :
 : للشرتة  القانأن  اإلسم 

.JOUMANA CITY
الهدف اإلجكماعي :

مقهى ومطعم.
روسمال الشرتة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم.
منير  السيد   : الأحيد  الشريك 

زترياء.
من  ابكداء  سنة   99  : املدة 
الكأسيس النهائي وي من تاريخ وضع 

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

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.
عمارة   2 رقم   : اإلجكماعي  املقر 
إقامة الضحى   2(-25 101 مجمأعة 

الحديقة لعياديدة سال.
املسير: السيد منير زترياء.

لدى تكابة   : تم اإليداع القانأني 
بسال  الكجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم   2021 سبكمبر   20 بكاريخ 

.941
بمقك�شى مقكطف و يان

املسير

170 P

 EL AKAL FER ET
ALUMINIUM

SARL AU
شرتة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد
راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجكماعي : طالع الشأا�شي 
ظاية العرب املحل 1 سيدي يحيى 

زعير تمارة 

تاسيس شرتة
بكاريخ  العرفي  العقد  بمقك�شى 
قأانين  وضع  تم   ،2021 يأنيأ   3

الشرتة ذات املميزات الكالية :
 EL AKAL FER ET  : التسمية 

.ALUMINIUM SARL AU
ذات  شرتة   : القانأني  الشكل 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الأحيد.
الغرض االجكماعي بايجاز : وشغال 

البناء ووشغال مخكل ة.
املناقصة.

املقر  سنة.   99 حددت في   : املدة 
ظاية  الشأا�شي  طالع    : االجكماعي 
زعير  يحيى  سيدي   1 املحل  العرب 

تمارة .
الروسمال : حدد في مبلغ 100.000 
درهم مقسمة الى 1000 حصة قيمة 
درهم يملكها السيد   100 كل واحد 

وحمد العكال.
تسير الشرتة من طرف   : االدارة 

السيد وحمد العكال.
تكابة  لدى  القانأني  االيداع  تم 
بكمارة  االبكدائية  باملحكمة  الضبط 
تحت   ،2021 وغسطس   1( بكاريخ 

رقم 7)1339.
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STE ARDC MAROC
SARL

شرتة ذات مسؤولية محدودة
راسمالها : 100.000 درهم

سجل تجاري رقم : 154753 الر اط
تاسيس شرتة

بمقك�شى عقد مأثق مؤرخ في 27 
القانأن  اعداد  تم   ،2021 سبكمبر 
املسؤولية  ذات  لشرتة  االسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية :
 STA  : للشرتة  القانأني  االسم 

.ARDC MAROC SARL
االنعاش   : االجكماعي  الهدف 

العقاري واالشغال العامة.
راسمال الشرتة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 الى  مقسمة 

100 درهم.



19571 الجريدة الرسميةعدد 84)5 - 28 ص ر 1443 )) وتكأ ر 2021) 

باعلي يأسف ... 500 حصة.
قرة محمد ... 500 حصة.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 
الكاسيس النهائي وي من تاريخ وضع 

السجل الكجاري.
من فاتح يناير الى   : السنة املالية 
31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبتبدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجكماعي : رقم 30 شقة رقم 
زنقة مأالي احمد لأتيلي حسان   8

الر اط.
تكابة  لدى  القانأني  االيداع  تم 
الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 ،2021 سبكمبر   21 بكاريخ  بالر اط 

تحت رقم 9030.
بمقك�شى مقكطف و يان 

املسير

172 P

 STE ELPPRINT
SARL AU

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
املنعقد في 31 وغسطس 2021، تمت 

املصادقة على ما يلي :
 500 ت أيت السيد علي العأفير 
الذي  العأفير  محمد  للسيد  سهم 

يقبل.
البنأد  تعديل  تم  فقد  وبهذا 
من القانأن االسا�شي  و7   (  ،1 رقم 

للشرتة.
باملحكمة  القانأني  االيداع  تم 
 1835 االبكدائية بكمارة تحت الرقم 

بكاريخ 10 سبكمبر 2021.
173 P

االسكاذ ناجي ويأب

مأثق

STE FIRDAOUS BINAE
SARL

شرتة ذات مسؤولية محدودة
لالسكاذ  تأثيقي  عقد  بمقك�شى 
ناجي ويأب، مأثق بسطات بكاريخ 10 
يأليأ 2021، تم تاسيس شرتة ذات 
بالخصائص  املحدودة  املسؤولية 

الكالية :

 ،  FIRDAOUS BINAE  : االسم 

ش.ذ.م.م.

شارع  سطات درب عمر،   : املقر 

الجيش امللكي.

الهدف : منعش عقاري.
راسمال : 100.000 درهم مقسمة 

درهم   100 بقيمة  حصة   1000 الى 

للأاحدة.

االدارة : السيد محمد فكحان.

القانأني  االقكطاع  يكم   : االر اح 

بنسبة 5 % الى حد العشر.

املأسم االجكماعي : من فاتح يناير 

الى 31 ديسمبر.

السجل الكجاري رقم : 9))).

بككابة  القانأني  االيداع  تم 

الضبط باملحكمة االبكدائية بسطات 

تحت رقم   ،2021 سبكمبر   7 بكاريخ 

.2021/1251
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STE ISNAMA SERVICE
شرتة ذات مسؤولية محدودة

بمساهم وحيد

تاسيس شرتة
بمقك�شى سند عرفي محرر بسال في 

2021، فقد ونشأت شرتة  21 يأنيأ 

بمساهم  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد والتي تكصف كالكالي :

 STE ISNAMA  : التسمية 

.SERVICE

النظافة،  وعمال   : الهدف 

واملأاد  االدوات  جميع  وشراء  بيع 

الكنظيف والبستنة.

املقر االجكماعي : سال سانية طالبي 
زنقة املنامة رقم 15 سيدي مأ�شى.

سنة تنطلق من يأم   99  : ال ترة 

الكاسيس.

 100.000  : االجكماعي  الراسمال 

حصة من   1000 الى  درهم مقسمة 

فئة 100 درهم مأزعة كالكالي :

السيد احمد ميمأن 500 حصة.

السيد عزيز زر أح 500 حصة.

التسيير  مهمة  يكألى   : التسيير 

السيد عزيز زر أح.

السنة االجكماعية : من فاتح يناير 

الى 31 ديسمبر.

االنجاز  لككأين    %  5  : االر اح 

القانأني والحاصل يبقى رهن اشارة 

الجمع العام.

تم االيداع القانأني لدى املحكمة 

 ،2021 2 سبكمبر  الكجارية بسال يأم 

877 وتم تسجيل الشرتة  تحت رقم 

رقم  تحت  بسال  الكجاري  بالسجل 

.34357
املسير
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STE JAOUDA METAL
شرتة ذات مسأؤلية محدودة

بشريك وحيد

السجل الكجاري رقم : 21971

بمقك�شى سند عرفي محرر بسال 

في 3 مارس 2021، تم الكالي :

ذو  فكحي  يأسف  السيد  باعة 

للبطاقة  الحامل  املغر ية،  الجنسية 

.AE125380 الكعريف الأطنية رقم

درهم،   100 حصة من فئة   300

 STE JAOUDA جلي حصكه في شرتة

 30.000 مجمأعه  بما   METAL

درهم ل ائدة السيد فكحي محمد ذو 

للبطاقة  الحامل  املغر ية،  الجنسية 

.AB539512 الكعريف الأطنية رقم

تم االيداع القانأني لدى املحكمة  

يأليأ   8 بكاريخ  بسال  االبكدائية 

2021، تحت رقم )3)، رقم السجل 

الكجاري 21971.

 176 P

STE CLAVISON
شرتة ذات مسؤولية محدودة

بشريك  وحيد

تاسيس شرتة
بمقك�شى سند عرفي محرر بسال 

فقد ونشأت   ،2021 وغسطس    7 في 

محدودة  مسؤولية  ذات  شرتة 

بشريك  وحيد والتي تكصف كالكالي :

.STE CLAVISON : التسمية

الهدف : وعمال مخكل ة

وعمال البناء.

 101 شقة رقم   : املقر االجكماعي 

بشأك  املحيط  حي  االول  الطابق 

طريق القنيطرة سال.

سنة تنطلق من يأم   99  : ال ترة 

الكاسيس.

 100.000  : االجكماعي  الراسمال 

حصة من   1000 الى  درهم مقسمة 

فئة 100 درهم مأزعة كالكالي :

 1000  .... البشيخي  السيد زترياء 

حصة.

التسيير  مهمة  يكألى   : التسيير 

السيد  زترياء البشيخي.

السنة االجكماعية : من فاتح يناير 

الى 31 ديسمبر.

االنجاز  لككأين    %  5  : االر اح 

القانأني والحاصل يبقى رهن اشارة 

الجمع العام.

تم االيداع القانأني لدى املحكمة 

االبكدائية بسال يأم 2 سبكمبر 2021، 

877 وتم تسجيل الشرتة  تحت رقم 

رقم  تحت  بسال  الكجاري  بالسجل 

.34353
املسير

177 P

STE PICALORION
شرتة ذات مسؤولية محدودة

بشريك  وحيد

تاسيس شرتة
بمقك�شى سند عرفي محرر بسال 

فقد ونشأت   ،2021 وغسطس    7 في 

محدودة  مسؤولية  ذات  شرتة 

بشريك  وحيد والتي تكصف كالكالي :

.STE PICALORION : التسمية

الهدف : وعمال النظافة.

وعمال مخكل ة.

 101 شقة رقم   : املقر االجكماعي 

بشأك  املحيط  حي  االول  الطابق 

طريق القنيطرة سال.

سنة تنطلق من يأم   99  : ال ترة 

الكاسيس.
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 100.000  : االجكماعي  الراسمال 

حصة من   1000 الى  درهم مقسمة 

فئة 100 درهم مأزعة كالكالي :

 1000  .... البشيخي  السيد زترياء 

حصة.

التسيير  مهمة  يكألى   : التسيير 

السيد  زترياء البشيخي.

السنة االجكماعية : من فاتح يناير 

الى 31 ديسمبر.

االنجاز  لككأين    %  5  : االر اح 

القانأني والحاصل يبقى رهن اشارة 

الجمع العام.

تم االيداع القانأني لدى املحكمة 

االبكدائية بسال يأم ) سبكمبر 2021، 

823 وتم تسجيل الشرتة  تحت رقم 

رقم  تحت  بسال  الكجاري  بالسجل 

.343(7
املسير

178 P

STE  BELCA BEL PRO

SARL

نقل املقر االجكماعي
تغيير النشاط االجكماعي

العام  الجمع  ملقكضيات  طبقا 

13 يأليأ  الغير العادي املؤرخ بكاريخ 

2021، قرر شركاء الشرتة ما يلي :

العنأان  الى  املقر االجكماعي  نقل 

الكالي : بكجزئة الحسنية زنقة الياسر 

رقم 24 مأ�شى سال.

حذف   : تغيير النشاط االجكماعي 

ومقاول  النظافة  مقاول  ونشطة 

البستنة  ومقاول  املكنأعة  االعمال 

وتعأيضها بمقاول الحراسة.

االسا�شي  النظام  اعادة   اقرار 

للشرتة.

بالسجل  القانأني  االيداع  تم 

بسال  االبكدائية  باملحكمة  الكجاري 

تحت رقم 37413 بكاريخ 20 سبكمبر 

.2021

179 P

STE   FLOWER HOME
SARL AU

العام  الجمع  ملقكضيات  طبقا 

23  نأنبر  الغير العادي املؤرخ بكاريخ 

2020،  قرر شركاء الشرتة ما يلي :

السيد  فأت   : حصص  ت أيت 

حصة   1000 مصط ى  الصنهاجي 

السيد  الى  الشرتة  في  يمكلكها 

وصبح  و ذلك  محمد  الصنهاجي 

الصنهاجي محمد هأ الشريك الأحيد 

 ( وتعديل ال صل  1000 حصة،  ب 

و7 من القانأن االسا�شي.

: الى العنأان  نقل املقر االجكماعي 

38 الطابق  : تجزئة دادا الرقم  الكالي 

االول طريق املهدية سال.

حذف   : تغيير النشاط االجكماعي 

الكيمائية  املأاد  صناعة  نشاط 

مكنأعة  وشغال  بمقاول  وتعأيضها 

)بروكارداج).

االسا�شي  النظام  اعادة   اقرار 

للشرتة.

بالسجل  القانأني  االيداع  تم 

بسال  االبكدائية  باملحكمة  الكجاري 

تحت رقم 37420 بكاريخ 20 سبكمبر 

.2021

180 P

 STE EV BIOFERTILISANTS

MAROC
بيع االسهم

الجمع  اجكماع  بمقك�شى محضر 

 15 العام غير العادية املنعقد بكاريخ 

ماي 2019 في مكناس تقرر ما يلي :

 ELEPHANT شرتة  باعت 

 EV في شرتة  تمكلكها  حصة   VERT

الى السيد   BIOFERTILISANTS S.A

جيرود دي رافين.

باملحكمة  القانأني  االيداع  تم 

في   254 الكجارية بمكناس تحت رقم 

)1 يناير 2020.

181 P

 STE EV BIOFERTILISANTS
عزل املديرة العامة 
وتعيين مدير جديد

الجمع  اجكماع  بمقك�شى محضر 
 23 العام غير العادية املنعقد بكاريخ 
يأليأ 2021،  في مكناس تقرر ما يلي :
من  ميشيل  وود  السيدة  عزل 

واليتها تمديرة.
مألين  مارك  جين  السيد  تعيين 
مديرا جديدا للشرتة اعكبارا من هذا 
االجكماع العام ليحل محل السيدة 

وود ميشيل.
عضأية  تجديد  على  املصادقة 
دي  ساديس  باسكال  السيدة 
والتي ستسكمر  مالهأرتي  باليجارس 
في تأفير االدارة العامة للشرتة ملدة 

3 سنأات.
الأزراء  مجلس  والية  تجديد 
ل ترة  ثأرنكأن  جرانت  فيداروك 

جديدة مدتها 3 سنأات.
باملحكمة  القانأني  االيداع  تم 
الكجارية بمكناس تحت رقم 89)1 في 

17 سبكمبر 2021.
182 P

 STE EV BIOFERTILISANTS
MAROC

اسكقالة املديرين
 وتعيين مدير جديد

الجمع  اجكماع  بمقك�شى محضر 
بكاريخ  املنعقد  العادية  غير   العام 
تقرر مكناس  في   2019 وبريل   17 

 ما يلي :
اسكقالة مديرين : بيير ميشأ و يتر 

سكأتر اعكيارا من 17 وبريل 2019.
والسيد   .GREEN BIZ S.A تعيين 
مديرين   GERAUD DE RAFFIN

جديدين للشرتة ملدة ) سنأات.
وصبح السيد سيباستيان كأازنت 
رئيسا ملجلس االدارة لل ترة املكبقية 

من واليكه الحالية تمدير.
باملحكمة  القانأني  االيداع  تم 
في   253 الكجارية بمكناس تحت رقم 

)1 يناير 2020.
183 P

 STE EV BIOFERTILISANTS

MAROC
اسكقالة الرئيس الكن يدي 

 وتعيين رئيس جديد
الجمع  اجكماع  بمقك�شى محضر 

 2 بكاريخ  املنعقد  العادية  غير  العام 

نأنبر 2019 في مكناس تقرر ما يلي :

االدارة،  مجلس  رئيس  يحيط 

باسكقالة  علما  املسؤولأن،  وتذلك 

من   GERAUD DE RAFFIN السيد 

منصبه تمدير عام.

سيدس  باسكال  السيدة  تعيين 

 PELLEGARS MALHORTIE من 

مديرة جديدة.

باملحكمة  القانأني  االيداع  تم 

في   25( الكجارية بمكناس تحت رقم 

)1 يناير 2020.

184 P

 STE EV BIOFERTILISANTS

MAROC
عزل تعيين املدير العام

 وتعيين من جديد
الجمع  اجكماع  بمقك�شى محضر 

  1 بكاريخ  املنعقد  العادية  غير  العام 

يأليأ 2019 في مكناس تقرر ما يلي :

عزل السيد ونأر العسري من قبل 

مجلس االدارة وتعيين السيد جيراود 

دي رافين ترئيس تن يدي.

باملحكمة  القانأني  االيداع  تم 

في   255 الكجارية بمكناس تحت رقم 

)1 يناير 2020.

185 P

STE VALORHZE

.S.A
عزل املديرة العامة
 وتعيين مدير جديد

الجمع  اجكماع  بمقك�شى محضر 

بكاريخ املنعقد  العادية  غير   العام 

تقرر في مكناس   2021 يأليأ    23   

 ما يلي :
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من  ميشيل  اود  السيدة  عزل 

واليتها تمديرة.

مألين  مارك  جين  السيد  تعيين 

مديرا جديدا للشرتة اعكبارا من هذا 

االجكماع العام ليحل محل السيدة 

وود ميشيل.

الأزراء  مجلس  والية  تجديد 

ل ترة  ثأرنكأن  جرانت  فيداروك 

جديدة مدتها 3 سنأات.

باملحكمة  القانأني  االيداع  تم 

الكجارية بمكناس تحت رقم 88)1 في 

17 سبكمبر 2021.

186 P

 STE  EV MICRO

ORGANISMES

عزل املديرة العامة
 وتعيين مدير جديد

الجمع  اجكماع  بمقك�شى محضر 

  23 العام غير العادية املنعقد بكاريخ 

يأليأ 2021 في مكناس تقرر ما يلي :

من  ميشيل  اود  السيدة  عزل 

واليتها تمديرة.

ثي نيأ   فرانس  السيدة  تعيين 

من  اعكبارا  للشرتة  جديدة  مديرة 

محل  لكحل  العام  االجكماع  هذا 

السيدة وود ميشيل.

عضأية  تجديد  على  املصادقة 

دي  ساديس  باسكال  السيدة 

والتي ستسكمر  مالهأرتي  باليجارس 

في تأفير االدارة العامة للشرتة ملدة 

3 سنأات.

الأزراء  مجلس  والية  تجديد 

ل ترة  ثأرنكأن  جرانت  فيداروك 

جديدة مدتها 3 سنأات.

باملحكمة  القانأني  االيداع  تم 

الكجارية بمكناس تحت رقم 87)1 في 

17 سبكمبر 2021.

187 P

 STE  EV MICRO

ORGANISMES
اسكقالة املديرين

 وتعيين مدير جديد
الجمع  اجكماع  بمقك�شى محضر 

بكاريخ املنعقد  العادية  غير   العام 

تقرر مكناس  في   2019 وبريل   17   

 ما يلي :

اسكقالة اثنين من وعضاء مجلس 

سكأترا  و يتر  ميشأ  بيير   : االدارة 

اعكبارا من 17 وبريل 2019.

والسيد   .GREEN BIZ S.A تعيين 

مديرين   GERAUD DE RAFFIN

جديدين للشرتة ملدة ) سنأات.

وصبح السيد سيباستيان كأازنت 

رئيسا ملجلس االدارة لل ترة املكبقية 

من واليكه الحالية تمدير.

باملحكمة  القانأني  االيداع  تم 

في   94 رقم  تحت  بمكناس   الكجارية 

 7 يناير 2020.

188 P

 STE  EV MICRO

ORGANISMES
بيع االسهم وعزل الرئيس الكن يدي 

وتعيين رئيسا جديدا
الجمع  اجكماع  بمقك�شى محضر 

  15 العام غير العادية املنعقد بكاريخ 

ماي 2019 في مكناس تقرر ما يلي :

 ELEPHANT شرتة  باعت 

 EV في شرتة  تمكلكها  حصة   VERT

السيد  الى   .BIOFERTIZANTS S.A

جيرود دي رافين.

عزل السيد ونأر العسري من قبل 

 2019 مجلس االدارة في فاتح يأليأ 

في  رافين  دي  جيرود  السيد  وتعيين 

منصب الرئيس الكن يذي.

باملحكمة  القانأني  االيداع  تم 

في  95 رقم  تحت  بمكناس   الكجارية 

 7 يناير 2020.

189 P

 STE EV MICRO

 ORGANISMES
اسكقالة املدير العام
 وتعيين مدير جديد

الجمع  اجكماع  بمقك�شى محضر 

 29 العام غير العادية املنعقد بكاريخ 

يأنيأ 2021 في مكناس تقرر ما يلي :

رافين  السيد جيرو دي  اسكقالة 

وتعيين  عام  تمدير  وظي كه  من 

السيد جأيلأم بار يديتى  تمدير عام 

جديد ملدة 3 سنأات.

باملحكمة  القانأني  االيداع  تم 

الكجارية بمكناس تحت رقم )355 في 

3 نأنبر 2020.

190 P

 STE  ELEPHANT VERT

MAROC

.S.A
عزل املديرة العامة
 وتعيين مدير جديد

الجمع  اجكماع  بمقك�شى محضر 

  23 العام غير العادية املنعقد بكاريخ 

يأليأ 2021 في مكناس تقرر ما يلي :

من  ميشيل  اود  السيدة  عزل 

واليتها تمديرة.

مألين  مارك  جين  السيد  تعيين 

مديرا جديدا للشرتة اعكبارا من هذا  

االجكماع العام لكحل محل السيدة 

وود ميشيل.

عضأية  تجديد  على  املصادقة 

دي  ساديس  باسكال  السيدة 

والتي ستسكمر  مالهأرتي  باليجارس 

في تأفير االدارة العامة للشرتة ملدة 

3 سنأات.

الأزراء  مجلس  والية  تجديد 

ل ترة  ثأرنكأن  جرانت  فيداروك 

جديدة مدتها 3 سنأات.

باملحكمة  القانأني  االيداع  تم 

الكجارية بمكناس تحت رقم )8)1 في 

17 سبكمبر 2021.

191 P

 STE  CLINIQUE DES

PLANTES
.S.A

اسكقالة املدير العام

 وتعيين مدير جديد
الجمع  اجكماع  بمقك�شى محضر 

بكاريخ املنعقد  العادية  غير   العام 

في  مكناس تقرر   2019  2   سبكمبر 

ما يلي :

سيل ي،  باسكال  مدام  حلت 

دي  سيدس  واي يت  وجاكلين، 

بيلغارس مالهأرتي، محل السيد ومين 

بأسالمتي ترئيس تن يدي للشرتة في 

2 سبكمبر 2019.

باملحكمة  القانأني  االيداع  تم 

الكجارية بمكناس تحت رقم 4298 في 

21 وتكأ ر 2019.

192 P

 STE CLINIQUE DES

PLANTES
.S.A

اسكقالة املدير العام وتعيين مدير 

جديد

الجمع  اجكماع  بمقك�شى محضر 

 17 العام غير العادية املنعقد بكاريخ 

وبريل 2019، في مكناس تقرر ما يلي :

اسكقالة مديرين : بيير ميشأ و يتر 

سكأتر اعكيارا من 17 وبريل 2019.

 GREEN للشرتة  جديدا  مديرا 

BIZ S.A. تعيين شرتة.

 GEAUD DE السيد  تعيين 

مديرا جديدا للشرتة ملدة   RAFFIN

) سنأات.

وصبح السيد سيباستيان كأازنت 

رئيسا ملجلس االدارة لل ترة املكبقية 

من واليكه الحالية تمدير.

 MADAME PASCAL حلت 

 PELLEGARS من   SEASES

ومين  السيد  محل   MALHORTIE

بأسل ومتي ترئيس تن يذي للشرتة 

في 2 سبكمبر 2019.
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باملحكمة  القانأني  االيداع  تم 

الكجارية بمكناس تحت رقم 4247 في 

17 وتكأ ر 2019.

193 P

 STE CLINIQUE DES

PLANTES
.S.A

عزل املديرة العامة

 وتعيين مدير جديد

الجمع  اجكماع  بمقك�شى محضر 

  23 العام غير العادية املنعقد بكاريخ 

يأليأ 2021 في مكناس تقرر ما يلي :

من  ميشيل  اود  السيدة  عزل 

واليتها تمديرة.

مألين  مارك  جين  السيد  تعيين 

مديرا جديدا للشرتة اعكبارا من هذا 

االجكماع العام ليحل محل السيدة 

وود ميشيل.

عضأية  تجديد  على  املصادقة 

دي  ساديس  باسكال  السيدة 

باليجارس مالهأرتي التي ستسكمر في 

 3 تأفير االدارة العامة للشرتة ملدة 

سنأات.

الأزراء  مجلس  والية  تجديد 

ل ترة  ثأرنكأن  جرانت  فيداروك 

جديدة مدتها 3 سنأات.

باملحكمة  القانأني  االيداع  تم 

الكجارية بمكناس تحت رقم 85)1 في 

17 سبكمبر 2021.

194 P

STE WISE GLOBE MARKET
SARL

تاسيس شرتة
 WISE GLOBE  : الشرتة  اسم 

.MARKET SARL

الص ة القانأنية : ش.م.م.

 23  : تاريخ تسجيل العقد العرفي 

وغسطس 2021 بسال.

الكجارة   : االجكماعي  الهدف 

االلكترونية )الكجارة).

درهم   10.000  : راسمال الشرتة 

مقسمة الى 100 حصة من فئة 100 

على  الأاحدة لشركاء  درهم للحصة 

الشكل الكالي :

السيد يأنس بأراس 20 حصة.

السيد شاتيب وزاني شاهدي 25 

حصة.

السيد وترام تيالني 25 حصة.

السيد ونس تيالني 10 حصص.

السيد ايأب الجنان 20 حصة.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكاسيس النهائي وي من تاريخ وضع 

السجل الكجاري.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجكماعي : حي الكقدم بلأك 

السنبلة رقم 82 الر اط.

وزاني  شاتيب  السيد   : التسيير 

شاهدي.

والسيد اترام تيالني.
الكجاري  بالسجل  التسجيل  رقم 

154739 باملحكمة الكجارية بالر اط.

195 P

STE SANTE FAMILIALE
SARL

مقرها االجكماعي : رقم 151 إقامة 

ووالد مطاع السككأر 3 تمارة

السجل الكجاري رقم : 77871

الجمع  محضر  بمقك�شى  

يأنيأ   24 في  االسكثنائي  العام 

 SANTE بمؤسسة  الشركاء   2021

ذات  مؤسسة   FAMILIALE SARL

مسؤولية محدودة قرروا ما يلي :

بيع االسهم.

تغيير العقد الكاسي�شي للشرتة.

رقم  تحت  القانأني  االيداع  تم 

74)117 وتحت الرقم الترتيبي 9051 

 22 في املحكمة الكجارية بالر اط في 

سبكمبر 2021.

196 P

STE MOYAKI FOODS

SARL

ت أيت حصص
االسكثنائي  العام  الجمع  قرر 

 MOYAKI FOODS SARL لشرتة 

درهم   100.000 راسمالها  ش.م.م.، 

بكاريخ )1 وغسطس 2021 :

السيد  حصص  جميع  ت أيت 

السيد  ل ائدة  الزمأري  منصف 

قيمة  حصة،   200 املحمدي  ياسين 

ما  وي  درهم   100 منها  واحدة  لكل 

مجمأعه 20.000 درهم.

السيد  حصص  جميع  ت أيت 

السيدة  ل ائدة  الزمأري  منصف 

300 حصة، قيمة كل   ومبيدا رشيدة 

احدة منها 100 درهم وي ما مجمأعه 

30.000 درهم.

بككابة  القانأني  االيداع  ونجز 

الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 ،2021 سبكمبر   21 بكاريخ  بالر اط 

تحت رقم 901.2.
من وجل االسكخالص والبيان

197 P

STE SOMAMARBRE

SARL

شرتة ذات املسؤولية املحدودة

رفع راسمال الشرتة
شارع   17  : االجكماعي  مقرها 

ال ضيلة يعقأب  املنصأر الر اط

الجمع  محضر  بمقك�شى 

االسكثنائي املؤرخ في 15 يأنيأ 2021 

تم رفع راسمال الشرتة بمبلغ قدره 

 100.000 درهم وي من   2.900.000

3.000.000 درهم تكم هذه  درهم الى 

واصدار  انشاء  طريق  عن  العملية 

29.000 حصة.

باملحكمة  القانأني  االيداع  تم 

سبكمبر   21 الكجارية بالر اط بكاريخ 

2021، تحت الرقم 9011.

198 P

 BENSALAH FIDUCIAIRE DE GESTION &

DE CONSEILS EXPERT FINANCIER

 SIEGE : ANGLE RUE ZELAKA & SIDI MED

 BEN ABDELLAH 2EME ETAGE APPT N°5

OUJDA

 TEL & FAX :

05.3(.70.33.25/05.3(.(8.50.28

شركة مزوارة
شرتة ذات مسؤولية محدودة

راسمالها : 500.000 درهم
مقرها االجكماعي : شارع فيصل بنأ 

عبد العزيز رقم 51 وجدة
التشطيب الكامل للشرتة

العام  الجمع  انعقاد  اثر  على 
 ،2021 يأليأ   13 يأم  االسكثنائي 
ش.م.م.،  مزوارة  شرتة  شركاء  قرر 
ومقرها  درهم   500.000 راسمالها 
فيصل  شارع   : بأجدة  االجكماعي 
التشطيب   :  51 بنأ عبد العزيز رقم 
 13 الكامل للشرتة وذلك ابكداء من 

يأليأ 2021.
تكابة  لدى  القانأني  االيداع  تم 
بأجدة  الكجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   ،2021 يأليأ   23 يأم 

.2(77
امضاء

199 P

 BENSALAH FIDUCIAIRE DE GESTION &

DE CONSEILS EXPERT FINANCIER

 SIEGE : ANGLE RUE ZELAKA & SIDI MED

 BEN ABDELLAH 2EME ETAGE APPT N°5

OUJDA

 TEL & FAX :

05.3(.70.33.25/05.3(.(8.50.28

شركة أغيونتال فالفورينك 
كومباني

شرتة ذات مسؤولية محدودة
راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجكماعي : زاوية زنقة الزالقة 
وسيدي محمد بن عبد هللا رقم 3 

وجدة
الحل الشرتة

العام  الجمع  انعقاد  اثر  على 
االسكثنائي يأم 28 يأنيأ 2021، قرر 
فالفأرينك  وغيأنكال  شرتة  شركاء 
كأمباني ش.م.م.، راسمالها 100.000 
  : بأجدة  االجكماعي  ومقرها  درهم 
محمد  وسيدي  الزالقة  زنقة  زاوية 
بن عبد هللا رقم 3 وجدة : حل شرتة 

وذلك ابكداء من 28 يأنيأ 2021.
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تكابة  لدى  القانأني  االيداع  تم 

بأجدة  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،2021 يأليأ   19 يأم 

.2(45
امضاء

200 P

 BENSALAH FIDUCIAIRE DE GESTION &

DE CONSEILS EXPERT FINANCIER

 SIEGE : ANGLE RUE ZELAKA & SIDI MED

 BEN ABDELLAH 2EME ETAGE APPT N°5

OUJDA

 TEL & FAX :

05.3(.70.33.25/05.3(.(8.50.28

شركة باشا دو اوريونتال
شرتة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
زيادة روسمال من 100.000 درهم 

إلى 350.000 درهم
يأم  املكخذ  القرار  الى  استنادا 

الشريك  قرر   ،2021 وغسطس   24

الأحيد في الشرتة املسماة »باشا دو 
راسمالها  ش.م.م.ش.و.،  اوريأنكال« 

االجكماعي  ومقرها  درهم   100.000

 109 رقم  جرادة  طريق  بأجدة، 

في راسمال  الزيادة  الخيرية  قيسارية 

الى  درهم   100.000 من  الشرتة 

بكحأيل  وذلك  درهم   350.000

حساب الشركاء الى راسمال.

تكابة  لدى  القانأني  االيداع  تم 

الضبط باملحكمة االبكدائية  بأجدة 

تحت رقم   ،2021 وغسطس   2( يأم 

.3055
امضاء

201 P

STE HERCOHEN
شرتة ذات مسؤولية محدودة

مقرها االجكماعي : طنجة )3 شارع 

دار بارود

بكاريخ  العام  من محضر اجكماع 

الشرتة  قررت   ،2021 يأنيأ   10

اجراء الكغييرات الكالية :

املشارك  املدير  وفاة  اعالن 

سأ�شي  حسن  السيد  والشريك 

والشريكة السيدة زهرة اللأح.

ورثة  مع  الشرتة  اسكمرار  وقرار 

املكأفي.

وتأزيع حصص املكأفي في الشرتة 

على ورثة كل منهم.

جديد  مشارك  مدير  وتعيين 

وصالحيات.

االسا�شي  النظام  وتعديالت 

للشرتة.

تم االيداع القانأني لدى املحكمة 

يأليأ   5 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021، برقم 199).

202 P

STE RONAX TRAVAUX
SARL AU

 ( في  مؤرخ  عقد  ملقرارات  تبعا 

في  بالر اط  مسجل   ،2021 يأليأ 

القانأن  وضع  تم   ،2021 يأليأ   7

مسؤولية  ذات  لشرتة  االسا�شي 

باملميزات  وحيد  بشريك  محدودة 

الكالية :

 RONAX  : شرتة  التسمية  

.TRAVAUX SARL AU

املقر االجكماعي : حي تريمة تجزئة 

ال روكي عمارة 23 رقم 5 سال.

نقل البضائع ووشغال   : املأضأع 

وخرى.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكاسي�شي ال علي للشرتة.

من  الشرتة  تسير   : التسيير 

طرف السيد محمد ملصدق ملدة غير 

محددة.

درهم سعر   10.000  : الراسمال 

100 درهم للحصة مقسمة تما يلي :

محمد ملصدق .. 100 حصة.

املجمأع ..... 100 حصة.

من  تبكدئ   : االجكماعية  السنة 

فاتح يناير وتنهي في 31 ديسمبر.

تكابة  لدى  القانأني  االيداع  تم 

بسال،  االبكدائية  باملحكمة  الضبط 

السجل الكجاري رقم 34431.

203 P

 STE DHD
SARL AU

 SIEGE : 1ER ETAGE HAY PAM
 IDAFI N°296 TIFELET SIDI

ALLAL EL BAHRAOUI
بمقك�شى عقد عرفي مؤرخ بكاريخ 
شرتة  تاسيس  تم   2021 ماي   17
ذات املسؤولية املحدودة والتي تحمل 

الخصائص الكالية :
.STE DHD : التسمية

ذات  شرتة   : القانأنية  الص ة 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

االشغال   : االجكماعي  الهدف 
الطرق  وشغال  البناء،  وو  املخكل ة 
معالجة القنأات املائية،  الحضرية، 

البستنة والنظافة.
 100.000  : الشرتة  راسمال 

درهم.
من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكاسيس النهائي.
املقر االجكماعي : الطابق االول حي 
سيدي عالل   29( البام اضافي رقم 

البحراوي.
التسيير : السيد لحسن دندوجي.

تم االيداع القانأني لدى املحكمة 
ماي   25 بكاريخ  بتي لت  االبكدائية 

2021، تحت رقم 147.
204 P

 STE ALPHA MAN POWER
 SARL

 SIEGE : N°8 RESIDENCE ADAM
 ANGLE RUES MOHAMED EL
AMRAOUI ET SBOU KENITRA

العام  الجمع  محضر  بمقك�شى 
 2021 12 فبراير  الغير العادي بكاريخ 

تم اقرار ما يلي :
لشرتة  االجكماعي  املقر  تحأيل 
يسمين  تجزئة  من  بأار  مان  ال ا 
العمارة رقم ) الشقة رقم 4 تابريكت 
سال الى الرقم 8 اقامة ادم زاوية شارع 

محمد العمراوي وسبأ بالقنيطرة.
تم االيداع القانأني لدى املحكمة 
سبكمبر   20 بكاريخ  بسال  االبكدائية 

2021، تحت رقم )3741.
205 P

STE MAAMOURA WOOD
SARL AU

 LOT SIDI ABDELLAH N° 234

 SECTEUR FATH LAAYAYDA

SALE

بمقك�شى عقد عرفي مؤرخ بكاريخ 

24 وتكأ ر 2021، تم إقرار ما يلي :

املسؤولية  ذات  شرتة  تأسيس 

الخصائص  تحمل  والتي  املحدودة 

الكالية :

 MAAMOURA  : التسمية 

WOOD

ذات  شرتة   : القانأنية  الص ة 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.

األشغال   : االجكماعي  الهدف 

املخكل ة وو البناء - نجارة األلأمنيأم.
روسمال الشرتة : مائة ولف درهم 

.(100.000(

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس النهائي.

سيدي  تجزئة   : االجكماعي  املقر 

ال كح  سككأر   234 رقم  هللا  عبد 

لعيايدة سال.

التسيير : السيد عزيز حبابرة.

بالسجل  الشرتة  تسجيل  تم 

بسال  االبكدائية  باملحكمة  الكجاري 

تحت رقم   2021 سبكمبر   20 بكاريخ 

.34485

206 P

مككب املحاسبة

CABINET MSCS

الهاتف : 29.)0.)1.1).)0

AIRINOS MAROC
 SARL AU

عمارة 14 شقة 25 زنقة وزتزا وتدال 

الر اط

بمقك�شى عقد عرفي محرر بكاريخ 

تم تكأين نظام   2021 27 وغسطس 

املسؤولية  ذات  لشرتة  وسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالكالي :

 AIRINOS MAROC  : التسمية 

 .SARL AU
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الهدف : تمارس الشرتة األهداف 

الكالية :

املككب  واألثاث  املعدات  تأريد 

والكدريس وجميع وعمال الطباعة ؛

واالنشاءات  العقاري  االستثمار 

واعمال الطرق ؛

مأاد البناء لنقل البضائع ؛

جميع  في  وسيلة  بأي  املشارتة 

التي  وو  إنشاؤها  تم  التي  الشركات 

تكعلق  قد  والتي  إنشاؤها،  سيكم 

وال سيما عن طريق  بهدف الشرتة، 

واملساهمات،  جديدة،  وسهم  إنشاء 

واالشتراكات ؛

وبشكل عام، وي عملية استشارية 

امل اوضات  وتطأير  لألعمال 

واملعامالت الكجارية وو الصناعية التي 

قد تكأن مرتبطة بشكل مباشر وو غير 

مباشر بهدف الشرتة وو من املحكمل 

ون تسهل تأسعها املالي واالجكماعي.

شقة   14 عمارة   : املقر االجكماعي 
25 زنقة وزتزا وتدال الر اط.

السنة االجكماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.

املدة : 99 من تاريخ تقييد الشرتة 

بالسجل الكجاري.
مائة ولف   : روس املال االجكماعي 

في ملكية السيد   100000.00 درهم 

والحامل  الي  الس ياني  الكريم  عبد 

رقم  الأطنية  الكعريف  لبطاقة 

.LC180301

عبد  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

لبطاقة  الحامل  الس ياني  الكريم 

 LC180301 رقم  الأطنية  الكعريف 

تمسير للشرتة وملدة غير محدودة.

خصم  بعد   : القانأني  االحكياط 

االحكياط  تأسيس  وجل  من   5%

حسب  يأزع  ال ائض  القانأني 

قرارات الشركاء.

بككابة  تم   : القانأني  اإليداع 

بالر اط  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   2021 سبكمبر   20 بكاريخ 

.117(15
عن النسخة والنص

207 P

 MIAH WA KANAWAT

CHAMAL MWKC

SARL

شرتة ذات مسؤولية محدودة

يقدر روسمالها ب : 2.000.000 درهم

املقر اإلجكماعي : الرقم 27، شارع 

محمد الخامس، تجزئة القصبة، 

الشقة رقم : 05، تمارة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقك�شى 

بكاريخ ومسجل   2021 يأنيأ   22 

13 يأليأ 2021 بالر اط، قرر شركاء 

الشرتة ما يلي :

الزيادة في روسمال الشرتة الذي 

درهم   2.000.000 في  محددا  كان 

وذلك  درهم   9.000.000 ليصبح 

اجكماعية  حصة   70.000 بخلق 

100 درهم للحصة،  جديدة من فئة 

تككتب وتحرر تما يلي :

واملسكحقات  السائلة  الدائنات 

 : قدرها  التي  الشرتة  على  للشركاء 

500.000.) درهم.

املحكجزة  األر اح  حساب  دمج 

 : قدره  الذي  الشرتة  في  الدائن 

500.000 درهم.

الجديد  الكقسيم  ويصبح 

لروسمال الشرتة تما يلي :

هللا  عبد  إبشان  السيد 

4.500.000 درهم ؛

السيد : إبشان خالد 4.050.000 

درهم ؛

 450.000 حميد  إبشان  السيد 

درهم.

املجمأع : 9.000.000 درهم.

بككابة  القانأني  اإليداع  تم 

بالر اط  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

بكاريخ : 21 سبكمبر 2021، تحت رقم 

.117(((

208 P

 SOCIETE ASMARITOU

TRANS
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

وغسطس   2( مؤرخ  عقد  تحت 

2021، حررت القأانين لشرتة ذات 

الخصائص الكالية :

 SOCIETE  : التسمية 

ASMARITOU TRANS

ذات  شرتة   : القانأني  الشكل 

شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الأاحد.

النقل املحلي   : الهدف االجكماعي 

والدولي لجميع ونأاع البضائع ؛

الأسيط.
 25 3 رقم  زنقة   : املقر االجكماعي  

حي ميلأد سيدي قاسم.

 100.000 : الشرتة  روسمـــــــــــــال 

درهم كلها على الشكل الكالي :

اسمر جالل : 1000 حصة من فئة 

100 درهم لكل للحصة.

التسيير : السيد اسمر جالل.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس النهائي للشرتة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.

تم الكقييد بالسجل الكجاري لدى 

قاسم  سيدي  االبكدائية  املحكمة 

تحت رقم 28955.

209 P

T-S-ANWAR
SARL AU

بروسمال : 100.000 درهم

رقم )18 شارع روداني زنقة الهدى 

خريبكة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

2021 سنت  13 سبكمبر  بخريبكة في 

ذات  لشرتة  األساسية  القأانين 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد لها 

املميزات الكالية :

 T-S-ANWAR SARL   : التسمية  

AU

املأضأع : نقل البضائع للغير 
شارع   18( رقم   : املقر االجكماعي 

روداني زنقة الهدى خريبكة.

الشرتة  صالحية  مدة   : املدة 

حددت في 99 سنة )تسعة ةتسعأن) 

ابكداء من تاريخ تسجيلها في السجل 

الكجاري إال في حالة االنحالل السابق 

ألوانه وو في حالة الكمديد.

 : اإلجكماعي  الروسمال 

100.000.00 درهم مأزعة إلى 1000 

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

واملنسأ ة كالكالي إلى :

سالك صالح : 1000 حصة.

تكابة  لدى  القانأني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبكدائية بخريبكة 

بكاريخ  17 سبكمبر 2021 تحت 724 

بالسجل الكجاري تحت رقم 7253.

210 P

CREALEET
SARL

بروسمال : 12.000,00 درهم

) مكرر، الطابق الس لي، بلأك »د« 

شارع 21 غشت خريبكة

العام  الجمع  محضر  بمقك�شى 

 : املسماة  للشرتة  االسكثنائي 

بخريبكة  مؤرخ   CREALEET SARL

الساعة  على   2021 سبكمبر   8 في 

العاشرة صباحا قرر شركائها ما يلي :

 20 املالك ل  الناصر  فراجي عبد 

حصة اجكماعية )شريك ومسير) ؛
حصة   20 ل  املالكة  امال  رتم 

اجكماعية )شريك ومسيرة) ؛
حصة   20 ل  املالكة  مريم  رتم 

اجكماعية )شريك) ؛

ازوكان سميرة املالكة ل 20 حصة 

اجكماعية )شريك) ؛

 20 ل  املالك  س يان  كأي ردا 

حصة اجكماعية )شريك).

 20 ل  املالك  وسماء  منصأري 

حصة اجكماعية )شريك).
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ما يلي :
 : لشرتة  ألوانه  السابق  الحل 
روسمال  ذات   CREALEET SARL
مقرها  والأاقع  درهم   12.000

االجكماعي ب :
بلأك  الس لي،  الطابق  مكرر،   (

»د« شارع 21 غشت خريبكة
تسمية املص ي :

االسكثنائي  العام  الجمع  قرر 
تعيين :

فراجي عبد الناصر ورتم امال هما:
 CREALEET  : لشرتة  املص يان 

.SARL
تم  التي  الشرتة  مقر  تحديد 
الطابق  مكرر،   (  : في  تص يتها 
21 غشت  شارع  »د«  بلأك  الس لي، 

خريبكة.
تكابة  لدى  القانأني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبكدائية بخريبكة 
تحت رقم   2021 سبكمبر   1( بكاريخ 
 : و السجل الكجاري تحت رقم   437

.(233
211 P

BALKI
SARL

224 حي الحرية 1 الطابق 03 الشقة 
9 املحمدية

تأسيس شرتة محدودة املسؤولية
حرر  عرفي  عقد  بمقك�شى 
وغسطس   23 تاريخ  في  باملحمدية 
األسا�شي  القانأن  إنشاء  تم   2021
املسؤولية  محدودة  لشرتة 

خصائصها كالكالي :
.BALKI SARL : التسمية

تجاري وو وسيط  وداء   : املأضأع 
اسكيراد وتصدير ؛

وسيط في وي عملية.
من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

الكأسيس.
في  محدد   : الشرتة  روسمال 
10.000 درهم مقسم إلى 100 حصة 

من فئة 100 درهم للحصة.
علي  بن  حمأد  بن  نصر  للسيد 

البأسعيدي 85 حصة.

للسيد منير ولد عاللة 15 حصة.

السيد  تعيين  تم  الشرتة  إلدارة 

نصر بن حمأد بن علي تمسير وحيد 

للشرتة.

بككابة  القانأني  اإليداع  تم 

االبكدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

 2021 سبكمبر   14 يأم  باملحمدية 

تحت رقم 1911.
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 PROXINETTE
 SARL

224 حي الحرية 1 الطابق 3 الشقة 

9 - املحمدية

شرتة محدودة املسؤولية

تأسيس
حرر  عرفي  عقد  بمقك�شى 

وغسطس   18 تاريخ  في  باملحمدية 

األسا�شي  القانأن  إنشاء  تم   2021

لشريك  املسؤولية  محدودة  لشرتة 

وحيد خصائصها كالكالي :

.PROXINETTE : التسمية

املأضأع : تنظيف واجهات املكاجر 

والشقق ؛

مقاول الغرس وو الصيانة ؛

تاجر.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

الكأسيس.

في  محدد   : الشرتة  روسمال 

50.000 درهم مقسم إلى 500 حصة 

من فئة 100 درهم للحصة.

 125 الدين حمان  للسيد شرف 

حصة ؛

 125 للسيد محمد مهدي الز يلي 

حصة ؛

 125 للسيد عبد املجيد خمالش 

حصة ؛

 125 الدائم  عبد  مناف  للسيد 

حصة.

إلدارة الشرتة تم تعيين السيدة 

غير  وحيدة  تمسيرة  حمان  ضحى 

مشارتة للشرتة.

بككابة  القانأني  اإليداع  تم 

االبكدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

 2021 سبكمبر   1( يأم  باملحمدية 

تحت رقم 1937.

213 P

مككب األسكاذ محسن بن حليمة

املأثق بمكناس

شارع غانا عمارة ) الطابق 3 شقة رقم 07 

املدينة الجديدة مكناس

 POLYCLINIQUE IBN شركة

 ROCHD
 SARL

تلقاه  تأثيقي  عقد  بمقك�شى 

مأثق  حليمة،  بن  محسن  األسكاذ 

بمكناس بكاريخ 12 وغسطس 2020، 

فأت  قد  بنزتري  فؤاد  السيد  فإن 

درهم   1000 بقيمة  حصة   147

للحصة الأاحدة ل ائدة السيد عادل 

 POLYCLINIQUE علأي  اسليماني 

IBN ROCHD SARL مقرها بمكناس 

 OLM شارع بئر ونزران ديأاتر تجزئة 

من   7 و   ( ال صل  تعدل  لذلك 

ويأزع  للشرتة  األسا�شي  القانأن 

الروسمال كالكالي : 

السيد فؤاد بنزتري 1.517 حصة ؛

السيد محمد اوتي ي 883 حصة ؛

السيد خالفة سليماني علأي 51) 

حصة ؛

السيد محمد زريق 577 حصة ؛

 5(5 الحجأجي  سعيد  السيد 

حصة ؛

السيد علي مرابط 411 حصة ؛

السيدة حكيمة العلأي املحمدي 

374 حصة ؛

السيدة عائشة شيأي 8)3 حصة ؛

السيد عبد العالي بأسليخان 338 

حصة ؛

السيد محمد دباب 301 حصة ؛

 222 بأقنطل  فأزية  السيدة 

حصة ؛

 219 حمدوش  صديق  السيد 

حصة ؛

السيدة رشيدة فالت 219حصة ؛

السيد جمال الدين 192 حصة ؛

السيد محمد مأ أح 148 حصة ؛

السيد اسليماني علأي عادل 147 

حصة ؛

السيدة ومل عراقي 118 حصة ؛

 117 علمي  والي  محمد  السيد 

حصة ؛

مجمأع 7)7.3.

بككابة  القانأني  االيذاع  ثم 

الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 ،2020 وتكأ ر   15 بكاريخ  بمكناس 

بالسجل الكجاري رقم 18375.

214 P

JET RABAT GUARD
 SARL AU

إنشاء شرتة
العام  الجمع  محضر  بمقك�شى 

املنعقد بالر اط بكاريخ 7 يأليأ 2021 

املسؤولية  ذات  شرتة  تأسيس  تم 

املحدودة ذات الشريك الأحيد والتي 

تحمل الخصائص الكالية :

 JET RABAT GUARD  : التسمية 

.SARL AU

املباني  ومن   : االجكماعي  الهدف 

العامة وو الخاصة.

 100.000  : الشرتة  روسمال 

درهم.

التسيير : من طرف السيد محمد 

الكعريف  لبطاقة  الحامل  االخضر 

AD133218 ملدة غير  الأطنية رقم 

محدودة.

املدة : 99 سنة.

السنة االجكماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

املرتز  طريق  عن  بالر اط  الكجارية 

سبكمبر   1( يأم  لالستثمار  الجهأي 
الكجاري  السجل  رقم   .2021

.154(53
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شركة الصيد الصناعي لألطلس 

الجنوبي

PHIASUD
شرتة مجهألة االسم

روسمالها : 000.000.) درهم

مقرها االجكماعي : ميناء طانطان - 

طانطان

السجل الكجاري : رقم 41

رقم الكعريف املأحد : )49)4020

رقم الكعريف الجبائي : 

002384770000004

عقد   ،2021 وغسطس   4. بكاريخ 

الصناعي  الصيد  شرتة  مساهمة 

بمخكصر فياسأد  لألطلس الجنأبي، 

- PHIASUD، شرتة مجهألة االسم، 

مقرها  درهم،   (.000.000 روسمالها 

- طانطان،  االجكماعي ميناء طانطان 

جمعا عاما غير عادي بمقر الشرتة 

لالسكدعاء  تبعا  وذلك  االجكماعي، 

املأجه من طرف رئيس مجلس إدارة 

الشرتة.

قرر  الجمع  هذا  و مقك�شى 

املساهمأن ما يلي :

االسكئناف  محكمة  لقرار  تبعا 

املؤرخ   108( الكجارية بمراتش رقم 

في 13 يأنيأ 2011 و املبلغ إلى الشرتة 

بكاريخ 24 يأنيأ 2021 قرر مساهمأ 

الشرتة تن يذ القرار املكخذ من طرف 

يأليأ   7 مجلس إدارة الشرتة بكاريخ 

2021 والقا�شي بتن يذ قرار محكمة 

االسكئناف الكجارية.

سيكم   108( القرار رقم  و تن يذ 

إلغاء الجمعان العامان الغير عاديان 

 15 و   2004 مارس   18 املؤرخان في 

مجلس  اجكماع  وتذا   2004 يأليأ 

اإلدارة املؤرخ في )1 سبكمبر 2004.

الصادر   108( بتن يذ القرار رقم 

الكجارية  االسكئناف  محكمة  عن 

بمراتش فان روسمال الشرتة سيمر 

)سكة ماليين  درهم   (.000.000 من 

درهم) إلى 51.000.000 درهم )واحد 

إلغاء بعد  وخمسأن مليأن درهم)، 

املكعلقة  الحسابية  العمليات  كل   
ون  سبق  التي  الشرتة  بروسمال 
العامان  الجمعان  في  عليها  صأدق 
 2004 18 مارس  الغير عاديان بكاريخ 
واجكماع مجلس   2004 يأليأ   15 و 
 :  2004 سبكمبر   1( بكاريخ  اإلدارة 
الرفع من روسمال الشرتة  وي إلغاء 
وخ ض  درهم،   15.000.000 ب 
 (0.000.000 ب  الشرتة  روسمال 

درهم.
الغير  العام  الجمع  هذا  وسجل 
له  سيكأن  اإللغاء  هذا  بأن  عادي 
ب  املحأل  الرصيد  على  سلبي  وثر  
الأضع  وعلى  درهم   (0.000.000
ب  سلبيا  سيصبح  الذي  الصافي 
1.751.92)8 درهم و ذلك ستسجل 
ب  املحأل  الرصيد  في  خسارة 

0).1.807)51.8 درهم.
الذتر  السال ة  للقرارات  تبعا 
فإن هذا الجمع العام الغير العادي 
 ( رقم  البندان  وتكميم  تغيير  قرر 
للشرتة  األسا�شي  القانأن  من   8 و 
مبلغ  في  الشرتة  روسمال  تحديد   :
على  مجزو  درهم   51.000.000
درهم   100 بسعر  سهم   510.000

للسهم الأاحد.
عن مجلس اإلدارة

216 P

STE ABOU IMRANE TP
SARL

وضع   2021 يأليأ   19 بكاريخ  تم 
قانأن منظم لشرتة باملميزات الكالية :

 STE ABOU IMRANE : التسمية
TP SARL ش.د.م.م.

األعمال  في  مقاول   : الهدف 
املخكل ة وو البناء ؛

بناء املنشآت ال نية.
 1 رقم  شقة   : االجكماعي   املقر 
املحاميد   503 تجزئة ابن سيناء رقم 

مراتش.
في   حدد   : االجكماعي  الروسمال 
إلى  درهم مقسما   500.000,00 مبغ 
درهم   100 فئة  من  حصة   5.000

مأزع كاآلتي :

 2.500 - السيد بأتكيأط يأسف 
حصة ؛

 2.500 السيد بأتكيأط الحسين 
حصة.

غير  ملدة  اإلدارة  تسير   : اإلداة 
محدودة من طرف السيد بأتكيأط 

يأسف.
من  تبكدئ   : االجكماعية  السنة 
فاتح يناير إلى غاية 31 ديسمبر من كل 

سنة.
99 سنة ابكداء  : حددت في  املدة 

من تاريخ تأسيس الشرتة.
تم اإليداع القانأني للشرتة لدى 
بكاريخ بمراتش  الكجارية   املحكمة 

20 سبكمبر 2021 تحت رقم )8)127 
وسجلت الشرتة بمراتش تحت رقم 

 .118(35
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 STE MAGHREB TOURISME
ET TRANSPORT

MTT
SARL

Au capital de 8.000.000 dhs
 siège sociale : 93 bis boulevard

mohammed V - oujda
if : 05301233
rc : n° : 16835

تعديل
العام  الجمع  قرار  بمقك�شى 
بكاريخ  املنعقد  العادي  الغير 
2021/09/03 بمقر الشرتة بأجدة، 
 STE MAGHREB شرتة  قرر شركاء 
  TOURISME ET TRANSPORT

MTT ش.م.م ما يلي :
الثاني  املسير  وفاة  عن  اإلعالن 

املرحأم الحميدي نأر الدين.
السيد  جديد  ثان  مسير  تعيين 

الحميدي فريد.
األسا�شي  القانأني  تحديث 

للشرتة.
للشرتة  القانأني  اإليداع  تم 
 : بكاريخ  بأجدة  الكجارية  باملحكمة 

2021/09/15 تحت رقم : 3241.
إمضاء
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 GODA DECO
كأدا ديكأ شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة
روسمال الشرتة 100.000 درهم

 
بكاريخ عرفي  عقد   بمقك�شى    
13 سبكمبر 2021، تم تأسيس شرتة 
محدودة خصائصها  مسؤولية  ذات 

كالكالي :
 »GODA DECO  : التسمية  

»كأدا ديكأ«
الهدف : الزخرفة وديكأر.

شقة   30 عمارة  املقر االجكماعي : 
8 شارع مأالي احمد الأتيلي حسان 

الر اط.
روسمال الشرتة : 100.000 درهم 
كل  قيمة  حصة   1000 إلى  مقسمة 
واحدة مائة )100) درهم تم تحريرها 

بالكامل ومأزعة تما يلي : 
محمد  جأدة  محمأد  السيد   -  

حسين  : 500  حصة.
 :  500 السيدة  سعاد املزاندي    -

حصة. 
املدة :  99 سنة.

السيدة  تعيين  تم   : التسيير   -  (
لبطاقة  الحاملة  املزاندي  سعاد 
 GK117094 الكعريف الأطنية رقم  

مسيرة للشرتة ملدة غير محدودة.
تم تسجيل الشرتة بالسجل   -   
الكجارية  للمحكمة  الكجاري 
تحت   21/09/2021 بكاريخ  بالر اط  

رقم154749.
219 P

BEAMTEL
S.A.R.L AU

بيمكيل شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأاحد
روسمالها 100.000,00 درهم

املقر االجكماعي : 378 شارع الحسن 
الثاني شقة رقم 2 الر اط

العام  الجمع  محضر  بمقك�شى 
 ،2021 ابريل   29 بكاريخ  املنعقد 
الشرتة  خصائص  بعض  تغيير  تم 

ليصبح على الشكل الكالي :
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 : االجكماعية  الحصص  ت أيت 

لكل من  فأت السيد الكباري جليل  

الحامل  هاللي  العزيز  عبد  السيد 

للبطاقة الأطنية رقم E(4(7  تسعة 

الحصص  مجمأع  من   9% باملئة 

االشقر  السيد هشام  و  االجكماعية 

رقم  الأطنية  للبطاقة  الحامل 

)AB13108  اربعأن باملئة  %40  من 

مجمأع الحصص االجكماعية لشرتة 

.BEAMTEL

7 من  و   ( -  4  -  1 تغيير ال صأل 

القانأن االسا�شي للشرتة.

ال صل  1 : تغيير الشكل القانأني 

محدودة  مسؤولية  ذات  شرتة  من 

ذات الشريك الأاحد إلى شرتة ذات 

مسؤولية محدودة.

ال صل 4 : تحأيل املقر االجكماعي 

للشرتة من 378 شارع الحسن الثاني 

شقة رقم 2 الر اط إلى العنأان الكالي 
تيكنأ ارك 10 زنقة غاندي الر اط.

ساهمأا  الشركاء   :  ( ال صل   

تأزيعها  وتم  درهم   100.000 بمبلغ 

على النحأ الكالي :

 51.000 جليل  الكباري  السيد 

درهم. 

 40.000 االشقر   هشام  السيد 

درهم. 

 9.000 هاللي  العزيز  عبد  السيد 

درهم .
الشرتة  روسمال   :  7 ال صل   

100.000 درهم وزعت كالكالي :

510 حصة  السيد الكباري جليل 

بقيمة 100 درهم للحصة.

400 حصة   السيد هشام االشقر 

بقيمة  100 درهم للحصة.

السيد عبد العزيز هاللي 90 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

االسا�شي  القانأن  تحيين   -  3

للشرتة.

بالسجل  القانأني  اإليداع  تم 

الكجاري للمحكمة الكجارية بالر اط 

تحت رقم   2021 سبكمبر   21 بكاريخ 

.117(54
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 FARES AVENIR
DEVELOPPEMENT

 Société de responsabilité
limitée de l’associe unique

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم  قد   2021 وغسطس   11 تاريخ 
الخصائص  تحمل  شرتة  تأسيس 

الكالية :
 FARES AVENIR  : التسمية 

DEVELOPPEMENT SARL AU
درهم   100.000  : املال  روس 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة.
1000 حصة للسيد جأاد علأي.

النشاط االجكماعي  للشرتة :
تأزيع املنكأجات الغذائية وودوات 
املنكأجات  وجميع  الكنظيف  ومأاد 

املكعلقة بالصيانة.
وراقة ووعمال مخكل ة.

املقر االجكماعي : 14 زنقة األشعري 
الشقة 4 وتدال - الر اط.

السيد   : تسيير الشرتة من طرف 
جأاد علأي.

 1547(7  : رقم السجل الكجاري 
باملحكمة الكجارية بالر اط.

221P

MILCHINE
SARL AU

تأسيس شرتة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الأحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
قد تم   ،2021/0(/15 يأم  بالر اط، 
املسؤولية  محدودة  شرتة  تأسيس 
تحمل  والتي  الأحيد  الشريك  ذات 

الخصائص الكالية :
MILCHINE SARL AU : التسمية
روسمال الشرتة : 100.000 درهم 
 100 1000 حصة يثمن  مقسم على 

درهم للحصة.
املقاومة  شارع   : االجكماعي  املقر 
زنقة وبيدجان عمارة رقم 21 الطابق 
 - املحيط  حي   8 رقم  شقة  الثالث 

الر اط.

مقاول   : االجكماعي  الهدف 
الترتيبات الكهر ائية، وعمال الطرق، 

البناء والشبكات املخكل ة.
من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس النهائي.
السيد  الشرتة  يسير   : التسيير 
ووالد  بدوار  القاطن  ميلأد  اإلدري�شي 
سال   - السهأل  العزوزيين  الرا�شي 
رقم  الأطنية  للبطاقة  والحامل 

AE135148، ملدة غير محدودة.
اإليداع  تم   : القانأني  اإليداع 
القانأني لدى تكابة الضبط باملحكمة 
 2021/09/1( الكجارية بالر اط يأم 

تحت رقم 8883.
 : الكجاري  السجل  في  اإلندراج 
الكجاري  بالسجل  الشرتة  سجلت 

بالر اط تحت رقم 3))154.
لإلشارة والنشر

املسير : السيد اإلدري�شي ميلأد.

222 P

RAYKOIN TOURS
SARL

تأسيس شرتة محدودة املسؤولية
روسمالها : 200.000 درهما

سجل تجاري : 1))150 - الر اط.
تمت   2021/03/03 بكاريخ 
لشرتة  األسا�شي  النظام  صياغة 
شرتة محدودة   RAYKOU TOURS
 200.000 روسمالها  املسؤولية، 
رقم  االجكماعي محل  مقرها  درهما، 
 20 عمارة  الجديدي  عمر  زنقة   15

القبيبات - الر اط.
املأضأع : النقل السياحي.

السيد املغراوي جأاد،   : الشركاء 
مزداد بكازة بكاريخ  مغربي الجنسية، 
راحة  بكجزئة  مقيم   ،1975/10/07
5 طريق املهدية  4 شقة  البال عمارة 
رقم  الأطنية  للبطاقة  حامل  سال، 

Z271815، ب 900 حصة.
مغربي  الحسن،  الهباري  السيد 
بكاريخ  بكازة  مزداد  الجنسية، 
زنقة   32 ب  9/01/01)19،مقيم 
نيأيأرك الشقة 5 املحيط - الر اط، 
رقم  الأطنية  للبطاقة  حامل 

AB780172 ب 900 حصة.

مغربي  محمد،  الهباري  السيد 

بكاريخ  بكاونات  مزداد  الجنسية، 

زنقة   32 ب  مقيم   ،1997/02/10

نيأيأرك الشقة 5 املحيط - الر اط، 

رقم  الأطنية  للبطاقة  حامل 

،K5543(2  ب 200 حصة.

غير  ملدة  الشرتة  تسيير  فأض 

محمد،  الهباري   : للسيد  محددة 

بكاونات  مزداد  الجنسية،  مغربي 

 32 ب  1997/02/10،مقيم  بكاريخ 

 - املحيط   5 الشقة  نيأيأرك  زنقة 

الر اط، حامل للبطاقة الأطنية رقم  

.K5543(2

بالسجل  القانأني  اإليداع  تم 

الكجارية  املحكمة  لدى  الكجاري 

تحت رقم   2021/03/24 بالر اط في 

.112057

223 P

TRANS DIMARI
شرتة ذات مسؤولية محدودة

روسمالها : 100.000 درهم

املقر االجكماعي : 15 شارع األبطال 

الشقة 4 وتدال - الر اط.

تأسيس

بكاريخ عرفي  عقد   بمأجب 

املصادقة  تمت   2021 وغسطس   3

ذات  لشرتة  األسا�شي  القانأن  على 

مسؤولية محدودة ذات الخصائص 

اآلتية :

 TRANS  : الكجارية  التسمية  

.DIMARI

ذات  شرتة   : القانأنية  الص ة 

مسؤولية محدودة.

: نقل البضائع بالسيارات  الهدف 

مع حمألة معكمدة تقل عن 15 طنا، 

النقل الجماعي.

العمليات  جميع  عامة  بص ة 

مباشرة بص ة  املرتبطة   الكجارية 

وو غير مباشرة بنشاط الشرتة.

املقر االجكماعي : 15 شارع األبطال 

الشقة 4 وتدال - الر اط.



عدد 84)5 - 28 ص ر 1443 )) وتكأ ر 2021)الجريدة الرسمية   19580

روسمال الشرتة : 100.000 درهم 

 1000 )مائة ولف درهم) مقسمة إلى 

)مائة)   100 فئة  من  حصة  )ولف) 

درهم للحصة الأاحدة.

املدة : 99 سنة بعد الكأسيس.

التسيير : السيد بطأي يأنس ملدة 

غير محدودة.

القانأني  اإليداع  تم  وقد 

بكاريخ  بالر اط  الكجارية  باملحكمة 

س.ت  رقم  تحت   2021/09/15

.154(47

224 P 

STE SELVER SUD
SARL AU 

تعديالت قانأنية

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

بكاريخ  الشرتة  بمقر  املنعقد 

الشرتة شركاء  قرر   2021/08/12 

 ما يلي :

بيع حصص :

 : اكأ اس  رشيد  السيد  املكنازل 

1000 حصة.

املكنازل له السيد رشيد اكأ اس 

السيد  وتعيين  الشرتة  تسيير  من 

مصط ى جاري تمسير وحيد للشرتة 

تما تم اعكماد اإلمضاء الأحيد له.

بككابة  تم   : القانأني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبكدائية بالعيأن 

رقم  تحت   2021/09/10 بكاريخ 

.2874/2021

225P

STE NOURI RAPID
SARL AU

روسمالها 100.000 درهم.

مقرها : رقم 42 حي الحجري - 

العيأن.

تعديالت قانأنية
الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

2021/09/17 تمت املصادقة  بكاريخ 

على ما يلي :

تأسيع الهدف االجكماعي بإضافة 

ما يلي :

- وشغال مخكل ة للبناء.

- تجارة املعدات ال الحية.

التسيير ال الحي.

تحيين القانأن األسا�شي.

اإليداع  تم   : القانأني  اإليداع 

بالعيأن  االبكدائية  باملحكمة 

 : رقم  تحت   2021/09/21 بكاريخ 

.2021/2934

226P

 TRAITEUR LES DEUX

SOEURS
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

روسمالها الكجاري : 10.000 درهم.

العنأان : 3) تجزئة الككبية، نخيلة 

املنصأر الذهبي - تمارة.

تأسيس شرتة
بمقك�شى عقد عرفي مؤرخ بكاريخ 

2021/09/20 تم وضع نظام وسا�شي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشرتة 

كالكالي :

 TRAITEUR LES DEUX  : اإلسم 

.SOEURS

الهدف : الشرتة من وهدافها :

- ممأن ح الت وخدمات مطاعم 

وخرى،

تنظيم ملكقيات.

نخيلة  تجزئة الككبية،   (3  : املقر 

املنصأر الذهبي - تمارة.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

التسجيل بالسجل الكجاري.

 10.000  : الكجاري  املال  روس 

100 حصة بقيمة  درهم مقسمة إلى 

100 درهم لكل واحدة.

الشرتة  إدارة  يكألى   : اإلدارة 

السيدة  والشريككان  املسيرتان 

غألي  كأثر  والسيدة  شأقر  سعيدة 

ملدة غير محدودة.

لدى  القانأني  اإليداع  تم 

بكاريخ  بكمارة  االبكدائية  املحكمة 

2021/09/22 تحت رقم 134255.

227 P

ES.POWER
SARL

بكاريخ املؤرخ  العقد   بمأجب 
قرر الجمع للشرتة   2021 يناير   21

ما يلي :
السيد  من  حصة   450 ت أيت 
شدادي محمد لصالح السيد ال ا�شي 

ال هري نبيل.
السيد  من  حصة   190 ت أيت 
فينارض إريك لصالح السيد ال ا�شي 

ال هري نبيل. 
ال ا�شي  السيد  املسير  تعيين 

ال هري نبيل تمسير للشرتة.
للقانأن  الشامل  الكعديل 

األسا�شي للشرتة.
اإليداع القانأني : لقد تم اإليداع 
لدى املحكمة الكجارية بالر اط بكاريخ 
8 سبكمبر 2021 تحت رقم 117299.
228 P

GALDI MAROC
شرتة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد
روسمالها : 100.000 درهم

املقر االجكماعي : سال الجديدة
تجزئة معمأرة حسين، عمارة 211

مككب رقم 12، الطابق الثالث
تجديد نيابة املسير

بكاريخ عرفي  عقد   بمقك�شى 
محضر  تحرير  تم   2021 ماي   4
العادية  الأحيد  الشريك  قرارات 
لشرتة GALDI MAROC شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد 

الذي تقرر فيه ما يلي :
تجديد نيابة املسير السيد محمد 
سنأات،   (3( ثالث  ملدة  معنأي، 
سارية امل عأل إلى حدود الجمع العام 
املكعلق بالسنة املالية املنتهية بكاريخ 

31 ديسمبر 2023.
تكابة  لدى  القانأني  اإليداع  تم 
)1 سبكمبر  الضبط بمحكمة سال في 

2021 تحت رقم 855.
للكلخيص والنشر

املسيرين

229 P

PRO CONTRACTORS

SARLAU

تعديل
الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

 PRO CONTRACTORS لشرتة 

شارع األبطال شقة   15  : الكائنة ب 

4 وتدال الر اط واملؤرخ في 7 سبكمبر 

2021 قرر ما يلي :

للشرتة  االجكماعي  املقر  تغيير 

من : 15 شارع األبطال شقة 4 وتدال 

الر اط إلى إقامة رمانة جاردن عمارة 

ف محل 21 حصين سال الجديدة.

تعديل القانأن األسا�شي للشرتة 

السالف  الكعديل  بإدخال  وذلك 

الذتر ووفقا ملا يقكضيه القانأن.

اإليداع  تم   : القانأني  اإليداع 

في  بالر اط  الكجارية  باملحكمة 

رقم  تحت   2021 22 سبكمبر 

.117(8(

230 P

HDVIDEOSAT

SARL AU

روسمالها : 10.000 درهم

املقر االجكماعي : شارع الحسن 

الثاني زنقة حسن حميد محل رقم 

39 سكيكينة الصخيرات تمارة

بمقك�شى عقد عرفي بكمارة، بكاريخ 

13 سبكمبر 2021، قرر شركاء شرتة 

ش.ذ.م.م.ش.و  »اشدي يديأسات« 

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد ما يلي :

من  الكجاري  النشاط  تغيير 

الترتيبات  مقاول  إلى  مسكأرد  تاجر 

الكهر ائية.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

الكجارية بالر اط تحت رقم 83)117 

في 22 سبكمبر 2021.

231 P
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GOLATRAV
SARL

روسمالها : 100.000 درهم

املقر االجكماعي : )4، شارع عقبة 

شقة رقم 2 وتدال الر اط

ق ل الكص ية 
بالر اط،  عرفي  عقد  بمقك�شى 

قرر   ،2021 وغسطس   1( بكاريخ 

شركاء شرتة »كأ ال تراف« ش.ذ.م.م. 

ما يلي :

ق ل الكص ية لشرتة »كأ ال تراف« 

ملزاني  بدر  السيد  وتعيين  ش.ذ.م.م. 

الكص ية  وعنأان  للشرتة  تمص ي 

وتدال   2 رقم  عقبة  شارع   4( هأ 

الر اط.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

الكجارية بالر اط تحت رقم 81)117 

بكاريخ 22 سبكمبر 2021.

232 P

ART ELECTRO & SERVICES
SARL

روسمالها : 100.000 درهم

املقر االجكماعي : عمارة 30 شقة 8 

زنقة مأالي احمد لأتيلي حسان

الر اط

بالر اط،  عرفي  عقد  بمقك�شى 

بكاريخ 22 سبكمبر 2021، قرر شركاء 

سيرفيس«  ا  اليكترو  »ارت  شرتة 

ش.ذ.م.م. ما يلي :

اليكترو  »ارت  لشرتة  حل 

ا سيرفيس« ش.ذ.م.م. وتعيين السيد 

محمد امين بكاري تمص ي للشرتة 

وعنأان الشرتة الكص ية هأ : عمارة 

30 شقة 8 زنقة مأالي احمد لأتيلي 

حسان الر اط.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

السجل  تحت  بالر اط  الكجارية 

بكاريخ  117(84 رقم   الكجاري 

22 سبكمبر 2021.

233 P

KLAR ENERGY
SARL

روسمالها : 100.000 درهم

املقر االجكماعي : عمارة 30 شقة 8 
زنقة مأالي احمد لأتيلي حسان

الر اط

بالر اط،  عرفي  عقد  بمقك�شى 
قرر   ،2021 وغسطس   31 بكاريخ 

شركاء شرتة »تالر انيرجي« ش.ذ.م.م. 

محدودة مسؤولية  ذات   شرتة 

ما يلي :

بيع 500 حصة بقيمة 100 درهم 

من  درهم   50.000 بمبلغ  للحصة 

طرف السيد مصط ى امين الطالب 

السنأ�شي  سعيدة  السيدة  ل ائدة 

الشركي.

بيع 10 حصص بقيمة 100 درهم 

للحصة بمبلغ 1.000 درهم من طرف 

السيد محمد تيحل ل ائدة السيدة 

سعيدة السنأ�شي الشركي.

امين  مصط ى  السيد  اسكقالة 

من  تيحل  محمد  والسيد  الطالب 

مهامهما تمسيرين في الشرتة.

تعيين السيدة سعيدة السنأ�شي 

الشركي تمسيرة للشرتة ملدة زمنية 

غير محدودة.

تعديل القانأن األسا�شي.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

الكجارية بالر اط تحت رقم 85)117 

في 22 سبكمبر 2021.

234 P

 GLOBAL EQUIPEMENT

NORD AFRIQUE
SARL

روسمالها : 100.000 درهم

املقر االجكماعي : 15 شارع األبطال 

شقة 4 وتدال الر اط

بكاريخ عرفي  عقد   بمقك�شى 

تأسيس  تم   ،2021 وغسطس   31
شرتة تحمل اسم »كلأ ال وتيبمأن 

على  تكأفر  ش.ذ.م.م،  افريك«  نأر 

املميزات الكالية :

املقر االجكماعي : 15 شارع األبطال 

شقة 4 وتدال الر اط.

الهدف االجكماعي : 

والكجهيزات. املعدات  تسأيق 

مقاول وشغال مخكل ة والبناء.

مدة االسكمرار : 99 سنة.
درهم   100.000  : املال  روس 

مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم مأزع تما يلي :

السيد محمد ع ان 500 حصة.

 500 املعكصم  رشيد  السيد 

حصة.

تم تعيين السيد محمد   : التسيير 

غير  ملدة  للشرتة  تمسير  ع ان 

محدودة.

من  تبكدئ   : االجكماعية  السنة 

فاتح يناير وتنكهي في 31 ديسمبر.

السنة االجكماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.

لككأين  بعد اقكطاع %5   : األر اح 

يأزع  القانأني،  االحكياط  صندوق 

الباقي على الشركاء حسب حصصهم.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

السجل  تحت  بالر اط  الكجارية 

يأم    154779 رقم  الكجاري 

22 سبكمبر 2021

235 P

 ACWA POWER

OUARZAZATE
شرتة مساهمة ذات مجلس إدارة 

جماعية ومجلس رقابة

يبلغ روسمالها : 0.700)35.3 درهم

املقر االجكماعي : 5)، شارع املهدي 

بن برتة، السأي�شي، الر اط

 السجل الكجاري بالر اط
رقم 5)979

اسكمرارية نشاط الشرتة
الجمعية  مداوالت  بمقك�شى 

يأنيأ   30 بكاريخ  املشترتة  العامة 

2021 تقرر ما يلي :

بالنسبة ملداوالت الجمعية العامة 

غير العادية :

ملقكضيات  تطبيقا  املكخذ  القرار 

 95-17 من القانأن رقم   357 املادة 

اسكمرارية نشاط الشرتة.

اإليداع  تم   : القانأني  اإليداع 

القانأني باملحكمة الكجارية بالر اط 

2021، تحت رقم  20 سبكمبر  بكاريخ 

.117584
من وجل الكلخيص والنشر

مجلس الرقابة

236 P

 ACWA POWER

OUARZAZATE II

شرتة مساهمة ذات مجلس إدارة 

جماعية ومجلس رقابة

يبلغ روسمالها : 91.854.874,09 

درهم

املقر االجكماعي : 5)، شارع املهدي 

بن برتة، السأي�شي، الر اط

 السجل الكجاري بالر اط

رقم 121347

اسكمرارية نشاط الشرتة

الجمعية  مداوالت  بمقك�شى 

يأنيأ   30 بكاريخ  املشترتة  العامة 

2021 تقرر ما يلي :

بالنسبة ملداوالت الجمعية العامة 

غير العادية :

ملقكضيات  تطبيقا  املكخذ  القرار 

 95-17 من القانأن رقم   357 املادة 

اسكمرارية نشاط الشرتة.

اإليداع  تم   : القانأني  اإليداع 

القانأني باملحكمة الكجارية بالر اط 

2021، تحت رقم  20 سبكمبر  بكاريخ 

.117583
من وجل الكلخيص والنشر

مجلس الرقابة

237 P
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 ACWA POWER

OUARZAZATE III
شرتة مساهمة ذات مجلس إدارة 

جماعية ومجلس رقابة

يبلغ روسمالها : 71.543.075,29 

درهم

املقر االجكماعي : 5)، شارع املهدي 

بن برتة، السأي�شي، الر اط

 السجل الكجاري بالر اط
رقم 108945

اسكمرارية نشاط الشرتة
الجمعية  مداوالت  بمقك�شى 

يأنيأ   30 بكاريخ  املشترتة  العامة 

2021 تقرر ما يلي :

بالنسبة ملداوالت الجمعية العامة 

غير العادية :

ملقكضيات  تطبيقا  املكخذ  القرار 

 95-17 من القانأن رقم   357 املادة 

اسكمرارية نشاط الشرتة.

اإليداع  تم   : القانأني  اإليداع 

القانأني باملحكمة الكجارية بالر اط 

2021، تحت رقم  20 سبكمبر  بكاريخ 

.117582
من وجل الكلخيص والنشر

مجلس الرقابة

238 P

 ACWA POWER

OUARZAZATE IV
شرتة مساهمة ذات مجلس إدارة 

جماعية ومجلس رقابة

يبلغ روسمالها : 13.200).3 درهم

املقر االجكماعي : 5)، شارع املهدي 

بن برتة، السأي�شي، الر اط

 السجل الكجاري بالر اط
رقم 121345

اسكمرارية النشاط وتجديد مدة 
مهام وعضاء ورئيس مجلس اإلدارة 

الجماعية
بكاريخ مداوالت   بمقك�شى 

الجمعية  قررت   2021 يأنيأ   29

العامة املشترتة اسكمرارية النشاط 

االجكماعي للشرتة تطبيقا ملقكضيات 

املادة 357 من القانأن رقم 95-17.

بمقك�شى مداوالت مجلس الرقابة 
بكاريخ 30 يأنيأ 2021 تم :

مهام  مدة  وتجديد  نهاية  تأتيد 
الجماعية  اإلدارة  مجلس  وعضاء 

السادة ونس ملغبر، وراجيت ناندا.
بانعقاد  مهامهما  مدة  تنكهي 
والتي   2023 في  العامة  الجمعية 
املالية  السنة  حسابات  في  سكبث 

املنتهية في 31 ديسمبر 2022.
مهام  مدة  وتجديد  نهاية  تأتيد 
الجماعية  اإلدارة  مجلس  رئيس 

السيد ونس ملغبر.
تنكهي مدة مهامه بانعقاد الجمعية 
في  سكبث  والتي   2023 في  العامة 
في املنتهية  املالية  السنة   حسابات 

31 ديسمبر 2022.
اإليداع  تم   : القانأني  اإليداع 
القانأني باملحكمة الكجارية بالر اط 
2021، تحت رقم  20 سبكمبر  بكاريخ 

.117581
من وجل الكلخيص والنشر

مجلس الرقابة

239 P

ACWA POWER LAAYOUNE
شرتة مساهمة ذات مجلس إدارة 

جماعية ومجلس رقابة
يبلغ روسمالها : 54.700).4 درهم

املقر االجكماعي : 5)، شارع املهدي 
بن برتة، السأي�شي، الر اط
 السجل الكجاري بالر اط

رقم 121347
اسكمرارية النشاط وتجديد مدة 

مهام وعضاء ورئيس مجلس اإلدارة 
الجماعية

بكاريخ مداوالت   بمقك�شى 
الجمعية  قررت   2021 يأنيأ   29
العامة املشترتة اسكمرارية النشاط 
االجكماعي للشرتة تطبيقا ملقكضيات 

املادة 357 من القانأن رقم 95-17.
بمقك�شى مداوالت مجلس الرقابة 

بكاريخ 30 يأنيأ 2021 تم :
مهام  مدة  وتجديد  نهاية  تأتيد 
الجماعية  اإلدارة  مجلس  وعضاء 

السادة ونس ملغبر، وراجيت ناندا.

بانعقاد  مهامهما  مدة  تنكهي 

والتي   2023 في  العامة  الجمعية 

املالية  السنة  حسابات  في  سكبث 

املنتهية في 31 ديسمبر 2022.

مهام  مدة  وتجديد  نهاية  تأتيد 
الجماعية  اإلدارة  مجلس  رئيس 

السيد ونس ملغبر.

تنكهي مدة مهامه بانعقاد الجمعية 

في  سكبث  والتي   2023 في  العامة 

في املنتهية  املالية  السنة   حسابات 

31 ديسمبر 2022.

اإليداع  تم   : القانأني  اإليداع 

القانأني باملحكمة الكجارية بالر اط 

2021، تحت رقم  20 سبكمبر  بكاريخ 

.117585
من وجل الكلخيص والنشر

مجلس الرقابة

240 P

ACWA POWER BOUJDOUR
شرتة مساهمة ذات مجلس إدارة 

جماعية ومجلس رقابة

يبلغ روسمالها : 1.750.00 درهم

املقر االجكماعي : 5)، شارع املهدي 

بن برتة، السأي�شي، الر اط

 السجل الكجاري بالر اط
رقم 121349

اسكمرارية النشاط وتجديد مدة 
مهام وعضاء ورئيس مجلس اإلدارة 

الجماعية
بكاريخ مداوالت   بمقك�شى 

الجمعية  قررت   2021 يأنيأ   29

العامة املشترتة اسكمرارية النشاط 

االجكماعي للشرتة تطبيقا ملقكضيات 

املادة 357 من القانأن رقم 95-17.

بمقك�شى مداوالت مجلس الرقابة 

بكاريخ 30 يأنيأ 2021 تم :

مهام  مدة  وتجديد  نهاية  تأتيد 

الجماعية  اإلدارة  مجلس  وعضاء 

السادة ونس ملغبر، وراجيت ناندا.

بانعقاد  مهامهما  مدة  تنكهي 

والتي   2023 في  العامة  الجمعية 

املالية  السنة  حسابات  في  سكبث 

املنتهية في 31 ديسمبر 2022.

مهام  مدة  وتجديد  نهاية  تأتيد 
الجماعية  اإلدارة  مجلس  رئيس 

السيد ونس ملغبر.
تنكهي مدة مهامه بانعقاد الجمعية 
في  سكبث  والتي   2023 في  العامة 
في املنتهية  املالية  السنة   حسابات 

31 ديسمبر 2022.
اإليداع  تم   : القانأني  اإليداع 
القانأني باملحكمة الكجارية بالر اط 
2021، تحت رقم  20 سبكمبر  بكاريخ 

.11758(
من وجل الكلخيص والنشر

مجلس الرقابة

241 P

 STE CLASSE
AMENEGEMENT

SARLAU
العادي  غير  العام  الجمع  قرر 
املنعقد بكاريخ ) يناير 2021 للشرتة 
شرتة   CLASSE AMENEGEMENT
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 
درهم   100.000 روسمالها  وحيد، 
مقرها االجكماعي : شارع مأالي احمد 
لأتيلي عمارة رقم 30 شقة 8 حسان 

الر اط ما يلي :
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة :

 CLASSE الشرتة  قررت 
مقرها  تحأيل   AMENEGEMENT
 203 االجكماعي إلى حي ال كح عمارة 

شقة 1 يعقأب املنصأر الر اط.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
ماي   11 بكاريخ  بالر اط  الكجارية 

2021 تحت رقم 20)114.
242 P

MON ATELIER شركة
SARL

اإلمضاء البنكي
الزيادة في الروسمال

العام  الجمع  ملحضر  تبعا 
بأكادير  املؤرخ  للشركاء  االسكثنائي 

بكاريخ 3 سبكمبر 2021 تقرر ما يلي :
املشترك  البنكي  الكأقيع  إلغاء 
والسيدة النبارك  الحسين   للسيد 

 اد بلقاس لطي ة.
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شرتة مأناتأليي ملتزمة بالكأقيع 
النبارك  الحسين  للسيد  البنكي 

والسيدة  لطي ة اد بلقاس.
 2.900.000 بزيادة  روسمال  رفع 
درهم، ليصبح روسمالها من 100.000 
درهم إلى 3.000.000 درهم، ومن تم 
29000 حصة جديدة من فئة  زيادة 
مسجلة  كلها  للحصة  درهم   100
بن س النسبة. مع إجراء تعديالت في 
الحساب الجاري للشركاء، املدون في 
سجالت الشرتة، بالنسبة لحصكه في 

الروسمال االجكماعي.
و7   ( ال صلين  فإن  ومنه 

سيعدالن تما يلي :
 1.800.000 النبارك  الحسين 

درهم 18000 حصة.
 1.200.000 بلقاس  اد  لطي ة 

درهم 12000 حصة.
بككابة  القانأني  اإليداع  تم 
الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بكاريخ   10(515 رقم  تحت  ألكادير 

20 سبكمبر 2021.
243 P

CAFE BA JEBER
تأسيس شرتة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمأجب 
تأسيس  تم   2021 يأنيأ   25
لها  محدودة  مسؤولية  ذات  شرتة 

املأاص ات الكالية :
.CAFE BA JABER : التسمية

اسكغالل   : االجكماعي  الهدف 
مقهى.

االقكصاد  حي   : االجكماعي  املقر 
رقم 81 تي لت.

الروسمال : حدد روسمال الشرتة 
في 100.000 درهم.

: عين السيد جابر  تسيير الشرتة 
جميع  مع  للشرتة  مسيرا  سعيد 

الصالحيات.
بككابة  القانأني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبكدائية بتي لت 

تحت السجل الكجاري رقم 1011.
للنسخ والبيان

الأتيل

244 P

STE HBABRA
تأسيس شرتة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمأجب 

2021 تم تأسيس شرتة  10 سبكمبر 

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد لها املأاص ات الكالية :

.STE HBABRA : التسمية

الهدف االجكماعي : نقل البضائع.

شارع ونأال   23  : املقر االجكماعي 

إقامة فلأري 11 مككب رقم 4 ميمأزة 

القنيطرة.

الروسمال : حدد روسمال الشرتة 

في 100.000 درهم.

السيد  عين   : الشرتة  تسيير 

مع  للشرتة  مسيرا  احمد  حبابرة 

جميع الصالحيات.

بككابة  القانأني  اإليداع  تم 

االبكدائية  باملحكمة  الضبط 

بالقنيطرة تحت السجل الكجاري رقم 

.(2303
للنسخ والبيان

الأتيل

245 P

AREEM
SARL

تأسيس شرتة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمأجب 

تأسيس  تم   2021 يأنيأ   14

لها  محدودة  مسؤولية  ذات  شرتة 

املأاص ات الكالية :

.AREEM SARL : التسمية

مسكحضرات   : الهدف االجكماعي 

الكجميل بالكقسيط.

املقر االجكماعي : زنقة طريق زعير 

 21 وزنقة احمد الرفاعي مكجر رقم 

سأي�شي الر اط.

الروسمال : حدد روسمال الشرتة 

في 10.000 درهم.

السيدة  عينت   : الشرتة  تسيير 

ريم خلأق حبابرة مسيرة للشرتة مع 

جميع الصالحيات.

بككابة  القانأني  اإليداع  تم 

بالر اط  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت السجل الكجاري رقم 154721.
للنسخ والبيان

الأتيل

246 P

SINCERE COMPAGNY

SARL

تأسيس شرتة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمأجب 

قد   ،2021 يأليأ   5 بكاريخ  الر اط، 

املسؤولية  ذات  شرتة  تأسيس  تم 

املحدودة.

 SINCERE  : التسمية 

.COMPAGNY - SARL

تص يف   : االجكماعي  الهدف 

الشعر للسيدات وعالجات الكجميل.

درهم   10.000  : روسمال الشرتة 

مقسمة إلى 1000 حصة من فئة 10 

دراهم للحصة الأاحدة.

 500 محمد  حسني  القادري 

حصة.

تريسكينا بيسكأفا 500 حصة.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس النهائي وي من تاريخ وضع 

السجل الكجاري.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ديسمبر من كل سنة ما عدا   31 إلى 

تاريخ  من  تبكدئ  األولى  السنة 

التسجيل.

السادس  محمد  تقاطع   : املقر 

 (571(  32 ماج  كالك�شي  الريف 

سأي�شي يأس ية الر اط.

املسيرين : القادري حسني محمد.

 : الكجاري  بالسجل  الكقييد  رقم 

.154(75

247 P

مأثق بكمارة

28 ملكقى شارع الحسن الثاني وشارع األمير 

مأالي رشيد الطابق األول رقم 2 تمارة املرتز

COPROATLAS شركة

SARL AU

شرتة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد

روسمالها : 0.000.000) درهم

املقر االجكماعي : الصخيرات دوار 

اوالد مسأن رخأخة سيدي بأعبيد

تأسيس شرتة

محرر  تأثيقي  عقد  بمقك�شى 

مأثق  ر�شى  ملين  األسكاذ  بمككب 

بكمارة بكاريخ 30 وغسطس 2021 تم 

إعداد القانأن األسا�شي لشرتة ذات 

املسؤولية املحدودة :

 STE COPROATLAS واملسماة 

SARL AU

هدفها : النشاط العقاري.

ذات  الشرتة   : القانأني  الشكل 

الشريك  وذات  املحدودة  املسؤولية 

الأحيد.

دوار  الصخيرات   : الرئي�شي  املقر 

اوالد مسأن رخأخة سيدي بأعبيد.

مبلغ  في  حدد   : الروسمال 

إلى  مقسمة  درهم   (0.000.000

100 درهم  00.000) حصة من فئة 

في ملك السيد محمد ضياء البرنأ�شي.

تسيير من طرف السيد   : اإلدارة   

محمد ضياء البرنأ�شي.

بككابة  تم   : القانأني  اإليداع 

بكمارة  االبكدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   2021 سبكمبر   20 بكاريخ 

سجل تجاري 134225.

248 P
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LUX KUCHEN MAROC

SARL

شرتة ذات مسؤولية محدودة

روسمالها : 40.000 درهم

سجل تجاري رقم 34455 سال

تأسيس
 7 بمقك�شى عقد مأثق مؤرخ في 

القانأن  إعداد  تم   2021 سبكمبر 

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية :

 LUX  : للشرتة  القانأني  االسم 

.KUCHEN MAROC

صناعة   : االجكماعي  الهدف 

املطابخ من الخشب.

درهم   40.000  : روسمال الشرتة 

مقسمة إلى 400 حصة من فئة 100 

درهم.

س يان دخي�شي 200 حصة.

ويأب قصأان 200 حصة.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس النهائي وي من تاريخ وضع 

السجل الكجاري.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ديسمبر من كل سنة ما عدا   31 إلى 

تاريخ  من  تبكدئ  األولى  السنة 

التسجيل.

معمأرة  إقامة   : االجكماعي  املقر 

عمارة 13 محل رقم 70 سال الجديدة 

سال.

و/وو  صحبي  هيثم   : املسيرون 

ويأب قصأان.

تكابة  لدى  القانأني  اإليداع  تم 

االبكدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

رقم   2021 سبكمبر   1( بكاريخ  بسال 

.927

السجل الكجاري رقم 34455.
بمقك�شى مقكطف و يان

املسير

248 P

AUDIMAK CONSULTING

 CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE

CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET FONCIER

GRAFEL SECU SERVICE
SARL

بكاريخ عرفي  عقد   بمقك�شى 

)1 يأنيأ 2021 قرر الشركاء لشرتة 

 GRAFEL SECU SERVICE SARL

روسمالها  املسؤولية  شرتة محدودة 

100.000 درهم الكائنة ب : 4 زنقة 

إبراهيم ابن األدهم شقة رقم 19 حي 

النخيل الدار البيضاء ما يلي :

جدول األعمال :

املسبق  ال سخ   : األول  القرار 

للشرتة.

من   33 ال صل  بمقك�شى 

قرر الجمع العام  القانأن األسا�شي، 

لشرتة  املسبق  ال سخ  االسكثنائي 

.GRAFEL SECU SERVICE - SARL

القرار الثاني : تعيين مصف.

بص تها  نادية  تحلي  السيدة 

 GRAFEL SECU لشرتة  مسيرة 

مص ية  عينت   SERVICE - SARL

للشرتة.

مقر  تحديد   : الثالث  القرار 

الكص ية.

العنأان  في  الكص ية  مقر  حدد 
ابن  إبراهيم  زنقة   4 تقاطع   : الكالي 

النخيل  حي   19 رقم  شقة  األدهم 

الدار البيضاء

الكجارية  باملحكمة  اإليداع  تم 

ملدينة الدار البيضاء بكاريخ 7 سبكمبر 

بالسجل   791841 تحت رقم   2021

الكجاري رقم 7909)1.

250 P

أريو نكوص
ش.م.م لشريك واحد

بكاريخ  عرفي  عقد   بمقك�شى 

البيضاء  بالدار   2021 يأليأ   15

تأسست شرتة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك واحد ذات الخصائص الكالية :

ذات  شرتة   : القانأني  الأضع 

مسؤولية محدودة لشريك واحد.

والكصدير  االسكيراد   : هدفها 

الكيميائية  واملأاد  البالستيك  ملأاد 

إلى  باإلضافة  للصناعة  الخاصة 

املبادالت الكجارية.
زنقة   10 الدار البيضاء،   : مقرها 

الحرية، الطابق الثالث، الشقة 5.
روسمال الشرتة : 100.000 درهم 

1000 حصة اجكماعية  مقسمة على 

اجكماعية،  حصة  لكل  درهم   100

بنعمر  آيت  السيد  بملك  كلها 

مصط ى املسير الأحيد للشرتة إلى 

له  مخأل  حيث  محدودة  غير  مدة 

اإلمضاء باملأازاة مع التسيير.

مدة حياة الشرتة : 99 سنة بداية 

من تسجيلها بالسجل الكجاري.

وقد تم الأضع القانأني للشرتة 

البيضاء  بالدار  الكجارية  باملحكمة 

تحت رقم   2021 وغسطس   9 بكاريخ 

.512797

251 P

مونديال إينوكس
ش.م.م

بمقك�شى محضر اسكثنائي بكاريخ 

شرتة  قرر شركاء   ،2021 يأنيأ   14

مأنديال   INO MONDIALX SARL

الروسمال  ذات  ش.م.م  إينأتس 

االجكماعي  مقرها  درهم،   100.000

املجمأعة   ،25 الرقم  مأمن،  سيدي 

البيضاء  الدار  لالسكينة،  شارع   ،4 

ما يلي :

بيع الحصص االجكماعية للسيد 

سعيد القديأ من طرف املدراني جمال 

)14 ح.ج، ياسين املدراني )14 ح.ج، 

هند املدراني  ح.ج،   73 مريم املدراني 

ح.ج،   (2 السعدية صيان  ح.ج،   73

و ذلك  ح.ج،  لكل  درهم   100 بثمن 

وصبح الأضع القانأني للشرتة شرتة 

ذات مسؤولية محدودة لشريك واحد 

مما ودى إلى تحديث القانأن األسا�شي 

للشرتة ونقل مقرها إلى الدار البيضاء، 

البرتة،  منطقة  عثمان،  سيدي  حي 

الزنقة 33، الرقم 3)4، الطابق األول.

للشرتة  القانأني  الأضع  تم 

البيضاء  بالدار  الكجارية  باملحكمة 

رقم  تحت   2021 يأليأ   12 بكاريخ 

.78(455

252 P

سنفيام

ش.م.م

بمقك�شى محضر اسكثنائي بكاريخ 

قرر السيد العياط   ،2021 يأليأ   9

الأحيد  واملص ي  املسير  محمد 

لشرتة »سن يام« ش.م.م ذات املقر 

سيدي  البيضاء،  بالدار  االجكماعي 

مأمن، املجمأعة 4، الرقم 19، شارع 

للشرتة  املسبق  الحل  لالسكينة، 

وي  غياب  بسبب  وعاله  االسم  ذات 

نشاط منذ سنأات عديدة.

وقد تم الأضع القانأني للشرتة 

البيضاء  بالدار  الكجارية  باملحكمة 

رقم  تحت   2021 يأليأ   28 بكاريخ 

.78832(

253 P

ALLIANCE D’ELECTRICITE

SARL AU

بمقك�شى محضر اسكثنائي بكاريخ 

السيد  قرر   ،2021 وغسطس   24

هاللي محمد املسير واملص ي الأحيد 

 ALLIANCE D’ELECTRICITE لشرتة

االجكماعي  املقر  ذات   SARL AU

13، زنقة الون،  بالدار البيضاء، رقم 

الحل  الخامس،  محمد  شارع  زاوية 

وعاله  االسم  ذات  للشرتة  املسبق 

نظرا لعدم نشاطها منذ سنأات.

وقد تم الأضع القانأني للشرتة 

البيضاء  بالدار  الكجارية  باملحكمة 

رقم  تحت   2021 سبكمبر   7 بكاريخ 

.791881

254 P
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سديف
ش.م.م

بمقك�شى محضر اسكثنائي بكاريخ 

شرتة  قرر شركاء   ،2021 يناير   18

»سديف« ش.م.م، مقرها االجكماعي 
12 زاوية ابن خاتمة  بالدار البيضاء، 
والكايد نجم، حي املستش يات، رقم 

025)10، قرروا ما  السجل الكجاري 

يلي :

الزيادة في هدف الشرتة من وجل 

اسكيراد وتأزيع وجهزة طبية وتحديث 

القانأن األسا�شي للشرتة.

لقد تم الأضع القانأني للشرتة 

البيضاء  بالدار  الكجارية  باملحكمة 

رقم  تحت   2021 فبراير   15 بكاريخ 

.7(5585

255 P

فديرام لالستشارات
ش.م.م لشريك واحد

بمقك�شى محضر اسكثنائي بكاريخ 

شرتة  مسير  قرر   ،2021 ماي   19

»فديرام لالستشارات« ش.م.م لشريك 

الجيروند،  االجكماعي  مقرها  واحد، 

الطابق الثاني،   ،A درج   2000 إقامة 

إضافة  البيضاء،  الدار   ،( الرقم 

محاسب معكمد لهدف الشرتة.

للشرتة  القانأني  الأضع  تم 

البيضاء  بالدار  الكجارية  باملحكمة 

رقم  تحت   2021 يأنيأ   7 بكاريخ 

.781495

256 P

سنفيام
ش.م.م

بمقك�شى محضر اسكثنائي بكاريخ 

السيد  قرر   ،2021 وغسطس   2

العياط محمد املسير واملص ي الأحيد 

مقرها  ش.م.م  »سن يام«  لشرتة 

سيدي  البيضاء،  بالدار  االجكماعي 

مأمن، املجمأعة 4، الرقم 19، شارع 

لالسكينة، وضع اسكقالكه مع إغالق 

الكص ية لشرتة »سن يام« ش.م.م.

وقد تم الأضع القانأني للشرتة 

البيضاء  بالدار  الكجارية  باملحكمة 

تحت رقم   2021 سبكمبر   13 بكاريخ 

.792418

257 P

فيدوسبا

25)، شارع محمد الخامس

الهاتف : 33 01 24 0522/ 02 5) 24 0522

الدار البيضاء

OK-JET
نقل املقر االجكماعي

تحيين القانأن األسا�شي للشرتة
1 - بقرارات مشترتة للشركاء بكاريخ 

 OK-JET لشرتة   ،2021 وغسطس   2

املحدودة،  املسؤولية  ذات  شرتة 
مقرها  درهم،   110.000 روسمالها 
 ،2 ومنية   10 زنقة   ،143 االجكماعي 

عين السبع، الدار البيضاء، تم :

الدار  من  االجكماعي  املقر  نقل 
 ،2 ومنية   10 زنقة   ،143 البيضاء 

عين السبع إلى دائرة سيدي مأمن، 

تجزئة وتدال، تجزئة رقم 124 بن س 

املدينة.

تحيين القانأن األسا�شي للشرتة.

2 - تم اإليداع القانأني باملحكمة 

بكاريخ  البيضاء  بالدار   الكجارية 

17 وغسطس 2021 تحت رقم )78999.
ملخص قصد النشر

فيدوسبا

258 P

فيدوسبا

25)، شارع محمد الخامس

الهاتف : )5 )5 24 0522/ 02 5) 24 0522

الدار البيضاء

PROMOYOU
صدقة حصص

تحأيل الشرتة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك واحد إلى شرتة 

ذات املسؤولية املحدودة
تمديد وكالة مسير وحيد
تحيين القانأن األسا�شي

محرر  عرفي  عقد  بمقك�شى   -  1

يأليأ  فاتح  بكاريخ  البيضاء  بالدار 

تصدق السيد عادل سباعي  ،2021

 100 فئة  من  حصة   30.000 ب   

في شرتة  يملكها  التي  للحصة  درهم 

يأسرة  اآلنسات  إلى   PROMOYOU
سباعي  رانية  حصة،   7.500 سباعي 

 7.500 ياقأت سباعي  7.500 حصة، 

حصة وسارة سباعي 7.500 حصة.

2 - قرر الجمع العام الغير العادي 

للشركاء بكاريخ فاتح يأليأ 2021.

تأتيد صدقة هذه الحصص.

املسؤولية  ذات  الشرتة  تحأيل 

ذات  الشرتة  إلى  واحد  بشريك 

املسؤولية املحدودة.

تمديد وكالة السيد عادل سباعي 

تمسير وحيد ملدة غير محدودة.

تحيين القانأن األسا�شي.

3 - تم اإليداع القانأني باملحكمة 

بكاريخ  البيضاء  بالدار   الكجارية 

رقم  تحت   2021 وغسطس   11

.789450
ملخص قصد النشر

فيدوسبا

259 P

فيدوسبا

25)، شارع محمد الخامس

الهاتف : )5 )5 24 0522/ 02 5) 24 0522

الدار البيضاء

ANFA BY R
 السجل الكجاري رقم 485)51 

الدار البيضاء

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة

محرر  عرفي  عقد  بمقك�شى   -  1

فاتح سبكمبر  بكاريخ  البيضاء  بالدار 

ذات  شرتة  تـأسيس  تم   ،2021

السيدات  بين  املحدودة  املسؤولية 

إلهام الصنهاجي وحسناء هندي.

.ANFA BY R : االسم

الهدف : هدف الشرتة :

اإلنعاش العقاري ؛

شراء جميع األرا�شي املبنية وغير 
الحقأق  وو  األمالك  لجميع  املبنية 

العقارية ؛

تقييم هذه األرا�شي ببنائها بنايات 

صالحة للسكنى، للكجارة والصناعة ؛

اسكغالل جميع البنايات في ملكية 

البيع  الشراء،  طريق  عن   الشرتة 

وو غير ذلك ؛

وغير  املباشرة  العمليات  جميع 

نشاط  تطأير  يمكنها  التي  املباشرة 

التي  املباشرة  املساهمة  ثم  الشرتة 

تكعلق بأهداف الشرتة ؛

العمليات  جميع  عامة  و ص ة 

املنقألة، املالية، الصناعية والكجارية 

التي من شأنها تطأير نشاط الشرتة.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

تأسيسها.

)2، محج مرس   : املقر االجكماعي 

 ،1 الطابق   ،3 شقة رقم  السلطان، 

الدار البيضاء.
درهم   100.000  : املال  روس 

واحدة  كل  حصة   1000 إلى  مقسم 

تساوي 100 درهم.

إلهام  السيدات   : الشركاء 

الصنهاجي وحسناء هندي.

بمبلغ  : ساهم الشركاء  الحصص 

إلى  ودفعت  نقدا  درهم   100.000

للقأانين  طبقا  الشرتة  صندوق 

الجاري بها العمل تما يلي :

 50.000 السيدة إلهام الصنهاجي 

درهم مقابل 500 حصة ؛

 50.000 هندي  حسناء  السيدة 

درهم مقابل 500 حصة.

إلى  يناير  فاتح   : املالية   السنة 

31 ديسمبر.

تمسيرات  عين   : الشرتة  تسيير 

للشرتة ملدة غير محدودة :

املزداد  الصنهاجي،  إلهام  السيدة 

بالدار البيضاء،   19(1 وتكأ ر   4 في 

البطاقة  الحاملة  مغر ية،  جنسية 

 ،B444032 رقم  للكعريف  الأطنية 
حي  جانجبر،  زنقة   ،11 الساتنة 

الراحة، الدار البيضاء ؛

املزدادة  هندي،  حسناء  السيدة 

بالدار البيضاء،   1989 سبكمبر   7 في 

البطاقة  الحاملة  مغر ية،  جنسية 

 ،BH339857 الأطنية للكعريف رقم

الساتنة حي السالمة 3 م 1 بلأك ب 
رقم 13، الدار البيضاء.
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بعد  الصافي  يأزع   : األر اح 

القانأنية على الشركاء  االقكطاعات 

كل حسب حصصه.

بككابة  القانأني  اإليداع  تم   -  2

الضبط لدى املحكمة الكجارية بالدار 

 2021 سبكمبر   21 بكاريخ  البيضاء 

تحت رقم 793394.

السجل  في  التسجيل  تم   -  3

بكاريخ  البيضاء  بالدار   الكجاري 

21 سبكمبر 2021، تحت رقم 485)51.
ملخص قصد النشر

فيدوسبا

260 P

RAYANE INNOVATION
SARL AU

شرتة ذات املسؤولية محدودة 

ذات الشريك الأاحد

روسمالها : 100.000 درهم

  املقر االجكماعي :  عمارة 30 شقة 8 

مأالي احمد الأتيلي حسان الر اط        

رقم السجل الكجاري: 154755

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الأاحد

بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�شى   -  1 

شرتة  تأسيس  تم  شتنبر2021   15

ذات املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الأحيد ذات الخصائص الكالية :

 RAYANE  : التسمية 

.INNOVATION SARL AU

البناء  وشغال   : الشرتة  نشاط 

وشغال االملنيأم،  ووشغال مخكل ة، 

املناقصة.

 املقر االجكماعي : عمارة 30 شقة 8 

مأالي احمد الأتيلي حسان الر اط.

لقد تم تحديد   : روسمال الشرتة 

درهم   100.000 روسمال الشرتة في 

حصة اجكماعية   1000 مقسمة إلى 

مأزعة  دراهم   100 الأاحدة  قيمة 

كالكالي :

 1000 عاصم عبدالرزاق  السيد: 

حصة اجكماعية.

تعيين  تم  لقد   : الشرتة  تسيير 

السيد عاصم عبدالرزاق.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

باسكثناء  سنة  كل  من  ديسمبر   31

تاريخ  من  تبكدئ  التي  األولى  السنة 

الكقييد في السجل الكجاري.

في  الشرتة  مدة  تحديد  تم   لقد 

99 سنة.  

2 - تم اإليداع القانأني لدى تكابة 

بالر اط  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   2021 سبكمبر   21 بكاريخ 

السجل الكجاري 154755.
للنشر و اإلعالن

261 P

STE BROCOL TRAV
SARL

AU CAPITAL DE : 20.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : LOTISSEMENT

AL MOUHIT N°19, TEMARA

شرتة محدودة املسؤولية

بمقك�شى عقد عرفي حرر بكمارة 

وضع  تم   2021 يأنيأ   28 بكاريخ 

محدودة  لشرتة  األسا�شي  القانأن 

املسؤولية خاصياتها كالكالي :

الشركاء : ذاتر وصال، ذاتر ياسين.

.BROCAL TRAV SARL : التسمية

و يع  مخكل ة  وشغال   : الهدف 

العقاقير.

تجزئة املحيط،   : املقر االجكماعي 

رقم 19، تمارة.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

تكأينها النهائي.

في  محدد   : الشرتة  روسمال 

20.000 درهم.

: تسير الشرتة من طرف  التسيير 

ذاتر وصال.

القانأني  اإليداع  تم   : اإليداع 

املحكمة  لدى  الكجاري  بالسجل 

االبكدائية بكمارة تحت رقم 134121 

بكاريخ ) سبكمبر 2021.

262 P

OS COMPAGNIE
SARL

مسجل  عرفي  عقد  بمقك�شى 

2021 تم  15 سبكمبر  بالر اط بكاريخ 

تأسيس شرتة ذات املسؤولية والتي 

تحمل الخصائص الكالية :

.OS COMPAGNIE : التسمية

.SARL : الص ة القانأنية

الهدف االجكماعي : 

االستشارات اإلدارية ؛

مدير وعمال ؛

اسكيراد وتصدير.

روسمال الشرتة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

درهم للحصة الأاحدة مأزعة   100

بين الشركاء على الشكل الكالي :

السيدة سميرة مأجأد 500 حصة ؛

السيد عمر الدراز 500 حصة.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس النهائي وي من تاريخ وضع 

السجل الكجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجكماعي : 45 شارع فرنسا، 

الطابق 8، وتدال، الر اط.

املسيرة : السيدة سميرة مأجأد.

املسير : السيد عمر الدراز.

 : الكجاري  بالسجل  الكقييد  رقم 

.1547(1

263 P

RS AUTOMOTIVE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

العرفي  العقد  تسجيل   تاريخ 

30 وغسطس 2021 بالر اط.

الهدف االجكماعي : تراء السيارات 

بدون سائق.

روسمال الشرتة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الأاحدة مقسمة 

كالكالي :

 500 العسري رشيد  ايت  السيد 

حصة ؛

السيد ياسين بادي 500 حصة.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس النهائي وي من تاريخ وضع 

السجل الكجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.

 املقر االجكماعي : رقم 1570، ومل 5، 

حي املسيرة، يعقأب املنصأر، الر اط.

املسير : السيد عبد العزيز العرش.

 : الكجاري  بالسجل  الكقييد  رقم 

.154(51

264 P

STE DISCOVER BUILD
بكاريخ  عرفي  عقد   بمقك�شى 

مسير  قرر   ،2021 وغسطس   12

الشرتة ما يلي :

حل الشرتة ؛

تعيين السيد عبد ال كاح بنعمي 

تمص ي للشرتة.

مقر تص ية الشرتة هأ : حي مأالي 

 2323 عمارة   ،2 سككأر  اسماعيل، 

شقة 3، سال.

اإليداع  تم   : القانأني  اإليداع 

القانأني بككابة الضبط لدى املحكمة 

سبكمبر   9 بكاريخ  بسال  االبكدائية 

2021 تحت رقم 37343.
مقكطف و يان

265 P

 STE BUSINESS SERVICE

RAPIDE
SARL AU

 بمقك�شى عقد عرفي مسجل بكاريخ 

قرر مسير الشرتة   ،2021 يأليأ   19

ما يلي :

ت أيت الحصص :

فأت السيد نأفل مصباح ل ائدة 

السيدة حليمة زايري 1000 حصة.
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على  وصبح  الحصص  تقسيم 

الشكل الكالي :

السيدة حليمة زايري 1000 حصة 

وي 100.000 درهم.

وتعيين  القديم  املسير  اسكقالة 

مسير جديد.

تعيين السيدة حليمة زايري مسيرة 

للشرتة.

اإليداع  تم   : القانأني  اإليداع 

القانأني بككابة الضبط لدى املحكمة 

سبكمبر   13 بكاريخ  بسال  االبكدائية 

2021 تحت رقم 37347.

266 P

ADAM’S BAKERY

SARL AU

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة

بمقك�شى عقد عرفي مبرم بسال يأم 

فاتح وتكأ ر 2020 تم تأسيس شرتة 

للشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الأاحد ذات املميزات الكالية :

التسمية : ادامس بكري.

مخبزة،   : االجكماعي  الهدف 

ممأل  قاعة شاي،  مكجر الحلأيات، 

الح الت ومطعم.

روسمال الشرتة : 100.000 درهم.

املدة : 99 سنة.

مايل  حساين،   : االجكماعي  املقر 

 ،1 رقم   ،2 سليمة  إقامة  سنطرال، 

سال الجديدة.

املجيد  عبد  السيد   : املسير 

الخشاني ملدة غير محدودة.

السجل الكجاري سال رقم : 34415.

بككابة  القانأني  اإليداع  تم  وقد 

االبكدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   2021 سبكمبر   13 يأم  بسال 

رقم 37375.
ملخص قصد النشر
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 DIGITAL GLOBAL

SOLUTION
شرتة محدودة املسؤولية

روسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجكماعي : 25 زنقة سأيب، 

الطابق II، الدار البيضاء

السجل الكجاري رقم : 395079

العادي  الغير  العام  للجمع  طبقا 

املؤرخ بكاريخ 27 وبريل 2021 واملسجل 

بكاريخ 21 ماي 2021 قرر ما يلي :

فسخ الشرتة قبل ووانها.

سعيد  سبمزرك  السيد  تعيين 

تمص ين  علي  بن  محمد  والسيد 

للشرتة.

تعيين مقر تص ية الشرتة 25 زنقة 

سأيب، الطابق II، الدار البيضاء.

تم اإليداع القانأني بككابة الضبط 

البيضاء  بالدار  الكجارية  باملحكمة 

رقم  تحت   2021 يأنيأ   7 بكاريخ 

.781438

268 P

ائكمانية النجد

25 زنقة سأيب، الدار البيضاء

الهاتف : 55 70 20 0522

ال اتس : 33 70 20 0522

VAN DAY
بالدار  عرفي  عقد  بمقك�شى 

 ،2021 يأليأ   ( بكاريخ  البيضاء 

 2021 يأليأ   2( بكاريخ  واملسجل 

العادي  الغير  العام  الجمع  قرر 

للمساهمين لشرتة VAN DAY شرتة 

محدودة املسؤولية ذات شريك واحد 

مقرها  درهم،   100.000 روسمالها 

 4 رقم   4 االجكماعي إلى عمارة ومينة 

الطابق II، مراتش، ما يلي :

السيد  من  حصة   1000 ت أيت 

عيناس سمير إلى السيدة مريم بأزيان.

اسكقالة السيد عيناس سمير من 

منصبه تمسير للشرتة.

بأزيان  مريم  السيدة  تسمية 

تمسيرة لشرتة ملدة غير محدودة.

رفع روسمالها من 100.000 درهم 

 (00.000 700.000 درهم بزيادة  إلى 

درهم.

تأسيع النشاط االجكماعي لشرتة 

ليشمل :

النقل الشخ�شي.

تعديل القانأن األسا�شي للشرتة.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

10 سبكمبر  الكجارية بمراتش بكاريخ 

2021 تحت رقم 127399.

269 P

E-S VOYAGE
SARL AU

تأسيس شرتة 
مسجل  عرفي  عقد  بمقك�شى 

 2021 وغسطس   30 بالقنيطرة يأم 

لشرتة  األسا�شي  القانأن  وضع  تم 

ذات مسؤولية محدودة بالخصائص 

الكالية :

.E-S VOYAGE SARL AU : التسمية

شارع عمر   47  : املقر االجكماعي 

اسماعيل،  إقامة  العاص،  ابن 

املككب رقم 4، القنيطرة.

املدة : 99 سنة.

مأضأع الشرتة :

ملحقات الهاتف ؛

تأزيع الهأاتف النقالة ؛

تكنألأجيا  معدات  بيع 

املكاجر  في  بالكقسيط  واالتصاالت 

املكخصصة ؛

والهأاتف  الكمبيأتر  وجهزة  بيع 

النقالة ؛

مككب تأريد ؛

تجارة.
روسمال الشرتة : 100.000 درهم.

التسيير : وسند إلى سعيد السعأدي، 

الأطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 

.X348(44
الكجاري  بالسجل  الكقييد  تم 

باملحكمة االبكدائية بالقنيطرة بكاريخ 
تجاري  سجل   2021 سبكمبر   22 

رقم 2397).

270 P

 ETUDE DE STRUCTURE A
 HAUTE ADHERENCE DU

MAROC
SARL AU

تعديل شرتة 
بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
تقرر   2021 ماي   24 بكاريخ   املنعقد 

ما يلي :
نقل املقر االجكماعي للشرتة من 
تجزئة النأر، مجمأعة 14 العمارة 5 
 مرس الخير، تمارة، الر اط إلى رقم 23 
ملكقى شارع مأالي عبد العزيز وزنقة 

ابن وبي زرع، القنيطرة.
 : من  االجكماعي  النشاط   تغيير 
األشغال  إلى  الدراسات  مككب 

املخكل ة وو البناء.
وشاريط  السيد  بيع كل حصص 
 AB204959 البطاقة  رقم  رشيد، 
وشاريط  السيد  ل ائدة  حصة   100

.AB(17240 رضأان، رقم البطاقة
السيد وشاريط   : تغيير الحصص 

رضأان 100 حصة.
السيد  الشرتة  مسير  اسكقالة 

وشاريط رشيد.
تعيين مسير جديد للشرتة السيد 

وشاريط رضأان.
و الكالي تغيير ال صأل 2، 4، )، 7 

و14 من القانأن األسا�شي.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
الكجارية بالر اط بكاريخ )2 وغسطس 

2021 تحت رقم 117041.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
االبكدائية بالقنيطرة بكاريخ 20 سبكمبر 
الكجاري  السجل  رقم  تحت   2021

.(23(1
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LE COMPTOIR VERT
SARL

تسجيل شرتة في السجل الكجاري 
بعد نقل مقرها االجكماعي إلى تمارة

الجمع  اجكماع  بمقك�شى محضر 
بكاريخ  املنعقدة  العادية  غير   العام 
10 يأنيأ 2021 في الر اط تقرر ما يلي :
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وبعد نقل املقر االجكماعي للشرتة 

تمارة،  طريق   5  : الكالي  العنأان  إلى 

تمارة تم القيام  املنزه،   ،1 الكيلأمتر 

بما يلي :

 LE COMPTOIR تسجيل شرتة 

الكجاري  السجل  في   VERT SARL

تمارة تحت رقم 133817.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

1570 في  االبكدائية بكمارة تحت رقم 

9 يأليأ 2021.

272 P

ORSYS COMMUNICATION
SARL

نقل املقر االجكماعي
الجمع  اجكماع  بمقك�شى محضر 

بكاريخ  املنعقدة  العادية  غير   العام 

تقرر  الر اط  في   2020 ديسمبر   17 

ما يلي :

لشرتة  االجكماعي  املقر  نقل 

 ORSYS COMMUNICATION

اليزيدي،  محمد  شارع  إلى   SARL 

حي  ا،  بلأك   ،13 قطاع   20 رقم 

الرياض، الر اط.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

الكجارية بالر اط تحت رقم 4181 في 

8 وبريل 2021.
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S.M.R DISTRIBUTION
SARL AU

بمقك�شى عقد عرفي مؤرخ بالر اط 

بكاريخ 9 وغسطس 2021 تم تأسيس 

شرتة ذات مسؤولية محدودة :

 S.M.R  : التسمية 

DISTRIBUTION SARL AU

الهدف : تأزيع املياه املعدنية.

تأزيع املشرو ات الغازية.

تأزيع مأاد الكنظيف.

تأزيع املأاد الغذائية.

عالقة  لها  مخكل ة  مأاد  تأزيع 

بهذا النشاط.

روسمال الشرتة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

درهم للحصة الأاحدة مأزعة   100

بين الشركاء على الشكل الكالي :

السيد الرحبي سمير 1000 حصة 

من فئة 100 درهم.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس النهائي وي من تاريخ وضع 

السجل الكجاري.

فاتح  من   : االجكماعية  السنة 

ديسمبر من كل سنة ما   31 يناير إلى 

تاريخ  من  تبكدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.

الضخامة  بديار  مأطنة  املقر 

العمارة 5) املجمأعة 10 الطابق 14 

عين عكيق.

املسير : الرحبي سمير.
الكجاري  بالسجل  الكقييد  رقم 

7)1340 باملحكمة االبكدائية بكمارة.
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 STE MAROCAINE

 DE L’ELEVAGE ET

 D’EXPLOITATION

AGRICOLE
SARL

الع أية  االسكقالة  إثر  على 

للسيد سالمي سليمان رقم البطاقة 

مهامه  من   GN2(493 الأطنية 

تمسير للشرتة وعاله، اتخذ الشركاء 

القرارات الكالية :

1 - تعيين السيد يسير يأسف رقم 

 D317115 رقم  الأطنية  البطاقة 

غير  ملدة  للشرتة  جديد  تمسير 

محددة.

2 - اإليداع القانأني لدى مصلحة 

السجل الكجاري باملحكمة االبكدائية 

 2021/343 رقم  تحت  بخني رة 

السجل   ،2021 سبكمبر   20 بكاريخ 

الكجاري رقم 1191.
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LUXIO LIGHTING
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك واحد
تجزئة 9 الحي الصناعي عين عكيق 

الصخيرات تمارة
االسكثنائي  العام  الجمع  إثر  على 
تقرر ما   2021 وغسطس   11 بكاريخ 

يلي :
من  الشرتة  روسمال  رفع 
 1.500.000 إلى  درهم   1.000.000

درهم.
وقد تم اإليداع القانأني باملحكمة 
سبكمبر   22 الكجارية بالر اط بكاريخ 

2021 تحت رقم 87)117.
التسيير
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األسكاذ محمد رشيد الكدالوي
مأثق بالدار البيضاء

7)/9) شارع مأالي ادريس األول
الطابق األول الشقة رقم 3

 05.22.82.18.99 / 05.22.82.25.25.88
ال اتس 05.22.82.15.42

 PERFECT HOUSING
 DESIGN

S.A.R.L
شرتة محدودة املسؤولية 

روسمال اجكماعي 100.000 درهم
زنقة احمد املجا طي اقامة األلب 

الطابق االول الرقم 8
 الدار البيضاء

تلقاه  تأثيقي  عقد  بمقك�شى 
األسكاذ محمد رشيد الكدالوي مأثق 
 13 و   12 بكاريخ   البيضاء  بالدار 
النظام  وضع  تم   2021 وغسطس 
املسؤولية  ذات  للشرتة  األسا�شي 

املحدودة بالخصائص اآلتية :
 PERFECT«  : التسميـــــة 
 HOUSING DESIGN« S.A.R.L

شرتة محدودة املسؤولية. 
الهدف االجكماعي : تهدف الشرتة 

إلى القيام داخل وو خارج املغرب ب:
- اإلنعاش العقاري.

والكجارة  والكصدير  االسكيراد   -
وتمثيل  والعمألة  عام  بشكل 

املنكجات والعالمات الكجارية.

- الأساطة

العمليات  جميع   : وبشكل عام   -

وو  الكجارية  وو  ال نية  او  الكقنية 

املنقألة  وو  املالية  وو  الصناعية 

مرتبطة  تكأن  قد  التي  العقارية  وو 

بغرض  مباشر  غير  وو  مباشر  بشكل 

الشرتة وو من املحكمل ون تساهم في 

تأسيعها.
زنقة احمد      : املقر االجكماعـي  
املجا طي اقامة اال لب الطابق االول 

الرقم 8   الدار البيضاء

من  ابكداء  سنة   99  : املـــــــدة 

تسجيلها بالسجل الكجاري.

يحدد   : االجكماعي  الروسمال 
 100.000 مبلغ  في  الشرتة  روسمال 

الشكل  على  جميعها  محررة  درهم 

الكالي :

 25.000  : السيد املصط ى نأري 

درهم.

 10.700  : السيدة زهيرة نأري    

درهم.

 10.700  : نأري  زينب  السيدة 

درهم.

 10.700  : نأري  ملياء  السيدة 

درهم.

 : نأري  الرحمان  عبد  السيد 

10.700 درهم.

السيد زيد نأري : 10.700 درهم.

 10.800  : نأري  حسناء  السيد 

درهم.

 10.700  : نأري  محمد  السيد 

درهم.

املجمأع : 100.000 درهم.

في  الحصص  تحدد  الحصص: 

كل  قيمة  اجكماعية  حصة   1000

حصة 100 درهم محررة جميعها على 

الشكل الكالي :  

 250  : نأري  املصط ى  السيد 

حصة

السيدة زهيرة نأري : 107 حصة.

السيدة زينب نأري : 107 حصة.

السيدة ملياء نأري : 107 حصة.

السيد عبد الرحمان نأري : 107 

حصة.
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السيد زيد نأري : 107 حصة.
السيد حسناء نأري : 108 حصة.
السيد محمد نأري : 107 حصة.

)ولف  حصة   1000  : املجمأع 
حصة).

السنة االجكماعية : من فاتح يناير 
إلى 31 ديسمبر.

تسير الشرتة ملدة غير  التسييـــــر: 
محددة من السيد املصط ى نأري

وتلتزم الشرتة في جميع عقأدها 
السيد  ملسيرها  املن رد  بالكأقيع 

املصط ى نأري.
تم اإليداع القانأني املرتز الجهأي 
بكاريخ  البيضاء  بالدار  لالستثمار 

24/08/2021 تحت عدد 513953.
للخالصة والبيـان

األسكاذ محمد رشيد الكدالوي
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SIB INFORMATIQUE
العام  الجمع  محضر  بمقك�شى 
تم   2021 ماي   ( بكاريخ  االسكثنائي 

االت اق على ما يلي :
تم قبأل اسكقالة السيد الزارني 
للبطاقة  الحامل  اللطيف  عبد 
طرف  من   A780977 رقم  الأطنية 

الجمع العام.
العام  الجمع  قرار  بمقك�شى 
إلى  الشرتة  تسيير  مهمة  ونيطت 
الحاملة  وصال  الرازني  السيدة 
 AA70302 رقم  الأطنية  للبطاقة 
الأحيدة  املسيرة  تصبح  و الكالي 

للشرتة ملدة غير محدودة.
تأسيع نشاط الشرتة ومن اآلن 
للشرتة  الرئي�شي  النشاط  فصاعدا 

يصبح على الشكل الكالي :
املعلأماتية  األجهزة  تسأيق 
االلكترونية،  البصرية،   - السمعية 

اللأازم املعلأماتية واملككبية.
املعلأماتية  الشبكة  ترتيب 
والكهر ائية  البصرية  السمعية 

وصيانة ومعالجة األشغال.
مخكلف  وتصميم  تهيئة 

ال ضاءات الخاصة.
وعمال مكنأعة.

تعديل ال صل 3 وال صل 14 من 
القانأن األسا�شي للشرتة.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
يأليأ   2( بكاريخ  بالر اط  الكجارية 

2021 تحت الرقم 371)11.
رقم السجل الكجاري 124081.
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 CAFE SANAOUBAR
KAMOUNI

SARL AU
الروسمال : 100.000 درهم

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 
بشريك وحيد

بمقك�شى عقد عرفي بسيدي عالل 
البحراوي بكاريخ 9 سبكمبر 2021، تم 
وضع القانأن األسا�شي لشرتة ذات 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الخصائص الكالية :
 CAFE SANAOUBAR  : التسمية 

.KAMOUNI
الهدف االجكماعي : مقهى.

املقر االجكماعي : الطابق األر�شي، 
سيدي   5( النرجس  املنزه،  تجزئة 

عالل البحراوي.
املدة االجكماعية : 99 سنة ابكداء 

من تاريخ تأسيسها.
حدد   : االجكماعي  الروسمال 
 100.000 مبلغ  في  الشرتة  روسمال 
حصة من   1000 درهم مأزعة على 
درهم للحصة وزعت تما   100 فئة 

يلي :
 1000  : السيد نأر الدين الكبري 

حصة.
من  تبكدئ   : االجكماعية  السنة 
كل  من  ديسمبر   31 إلى  يناير  فاتح 

سنة.
نأر  السيد  تعيين  تم   : التسيير 
ملدة  للشرتة  تمسير  الكبري  الدين 

غير محدودة.
تم إيداع السجل الكجاري بمككب 
الضبط باملحكمة االبكدائية بتي لت 
تحت رقم   2021 سبكمبر   21 بكاريخ 

.219
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MANARA TEAM CONNECT
تأسيس

العام  الجمع  محضر  بمقك�شى 
 2021 يأليأ   31 بكاريخ  االسكثنائي 
تقرر تأسيس شرتة ذات الخصائص 

الكالية :
 MANARA  : الشرتة  تسمية 

.TEAM CONNECT SARL
)مبرمج،  املعلأمات  تكنألأجيا 

محلل، مصمم).
 11 شارع بغداد عمارة   : العنأان 

شقة 7 حسان الر اط.
روس املال : راسمال الشرتة يقدر 

 700 إلى  مقسمة  درهم   70.000 ب 
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

الأاحدة :
السيد االدري�شي ر يع : 490 حصة.
مرعي  الحق  السيد حسنين عبد 

بكري : 105 حصة.
السيد بنرويجل عمر : 105 حصة.
: تسير الشرتة من  تسيير الشرتة 

طرف السيد االدري�شي ر يع.
بككابة  القانأني  اإليداع  تم 
بالر اط  الكجارية  للمحكمة  الضبط 
تحت رقم السجل الكجاري 154587 
تحت مرجع   2021 سبكمبر   14 يأم 

.117410
280 P

SOCIETE ALMA GUARD
SARL

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
قد   2021 ماي   2( بكاريخ  الر اط 
املسؤولية  ذات  شرتة  تأسيس  تم 

املحدودة.
.ALMA GUARD : التسمية

مقاول   : االجكماعي  الهدف 
الحراسة.

روسمال الشرتة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الأاحدة.
السيد الزاهر زهير : 500 حصة.

 500 فاطمة  احميش  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس النهائي وي من تاريخ وضع 

السجل الكجاري.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ديسمبر من كل سنة ما عدا   31 إلى 

تاريخ  من  تبكدئ  األولى  السنة 

التسجيل.
زنقة   2 هريرة  وبي  تجزئة   : املقر 

 - األول  الطابق   2 شقة  بأزنيقة 

12010، تمارة.

املسير : الزاهر زهير.
 : الكجاري  بالسجل  الكقييد  رقم 

.1333(1

281 P

DEMNATI
SARL AU

تأسيس
وضع   2021 سبكمبر   8 تم بكاريخ 

قانأن منظم لشرتة باملميزات الكالية :

 DEMNATI SARL  : التسمية 

AU شرتة ذات املسؤولية املحدودة 

شريك واحد.

ذات  شرتة   : القانأني  الشكل 

املسؤولية املحدودة شريك واحد.

الهدف : مقاول األعمال املكنأعة 

وو البناء.

 1 الشريحة   : االجكماعي  املقر 

تامنصأرت   29 رقم   1 ب  تجزئة 

جماعة حر يل مراتش.

في  حدد   : االجكماعي  الروسمال 

إلى  مقسمة  درهم   100.000 مبلغ 

درهم   100 فئة  من  حصة   1000

مأزعة كاآلتي :

 1000  : اقرماش  محمد  السيد 

حصة.

غير  ملدة  الشرتة  تسير   : اإلدارة 

محمد  السيد  طرف  من  محدودة 

اقرماش.

من  تبكدئ   : االجكماعية  السنة 

فاتح يناير إلى غاية 31 ديسمبر.

املدة : حددت في 99 سنة ابكداء 

من تاريخ تأسيس الشرتة.
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تم اإليداع القانأني لدى املحكمة 
الكجارية بمراتش بكاريخ 17 سبكمبر 
2020 تحت رقم 50)127 وسجلت 
الشرتة في السجل الكجاري بمراتش 

تحت رقم 118593.
282 P

شركة برومو 5 ج
ش.م.م

شارع طنجة رقم 125 العروي 
الناضأر
تأسيس

بكاريخ  مأقع  عقد  بمحضر 
شرتة  تأسست   2021 7 سبكمبر 
األوصاف  ذات  املسؤولية  محدودة 

الكالية :
»برومأ  شرتة   : الكامل  اإلسم 

5ج« ش.م.م.
بيع   + العقاري  االنعاش   : املهنة 

وتأجير الشقق واملباني.
املقر االجكماعي : شارع طنجة رقم 

125 العروي الناضأر.
املدة : 99 سنة من تاريخ تأسيسها.
روسمال الشرتة : 100.000 درهم 
 100 سهم بقيمة   1000 مقسم على 

درهم للسهم.
املساهمين :

لحبيب االدري�شي : 500 حصة.
سعيد بزعنين : 500 حصة.

: تسير الشرتة من طرف  التسيير 
س   3(3551 االدري�شي  لحبيب 

وسعيد بزعنين 377070 س.
: تم اإليداع لدى سكرتير  اإليداع 
بمحكمة  والتسجيل  الضبط  مككب 
 2021 سبكمبر   20 بكاريخ  الناضأر 

تحت رقم ))39.
283 P

STE NOUICHEF SERVICE
SARL AU

شرتة ذات مسؤولية محدودة ش.و
روسمالها 100.000 درهم

املقر االجكماعي : دوار ال قرة 
ال حليين بئر الطالب، سيدي قاسم

جرت  التي  املداولة  بمقك�شى 
فإن الجمع   2021 سبكمبر   9 بكاريخ 
 STE NOUICHEF االسكثنائي لشرتة

SERVICE SARL AU قرر ما يلي :

اشغال  وهأ  آخر  نشاط  إضافة 

مخكل ة وو البناء.

مقرها بدوار ال قرة ال حليين بئر 

الطالب، سيدي قاسم.

نأيشف  للسيد  : مخأل  التسيير 

بأشتى.

اإليداع القانأني لقد تم باملحكمة 

 20 يأم  قاسم  بسيدي  االبكدائية 

سبكمبر 2021 تحت رقم 2021/471 
رقم السجل الكجاري 28555.

284 P

STE OHANA
SARL AU

تأسيس
بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

شرتة  إنشاء  تم   2021 7 سبكمبر 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد  بالخصائص الكالية :

.»OHANA« : إسم الشرتة

الشرتة  هدف  يكعلق   : النشاط 

باملغرب و الخارج ب :

وتأجير  واقكناء  واسكغالل  تسيير 

ال نادق واملطاعم والشقق والشقق 

امل روشة وترفانات الكخييم....

23 تجزئة  املقر االجكماعي : الرقم 

العأدة واد الشياف الداخلة.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

الكأسيس.
روس املال : حدد في مبلغ 10.000 

100 حصة من فئة  درهم مقسم إلى 

100 درهم للأاحدة.

السيدة نعيمة   : تأزيع روس املال 

مريمي : 100 حصة.

التسيير : تم تعيين السيدة نعيمة 

مريمي تمسيرة للشرتة.

من  تبكدئ   : االجكماعية  السنة 

فاتح يناير وتنكهي في 31 ديسمبر.

باملحكمة  تم   : القانأني  اإليداع 

بكاريخ  الذهب  بأادي  االبكدائية 

رقم  تحت   2021 سبكمبر   17
الكجاري  و السجل   ،2021/1532

تحت رقم 19351.

285 P

 STE SAVICA

CONSTRUCTION
SARL AU

تأسيس
 2021 وغسطس   30 بكاريخ  تم 

ذات  لشرتة  منظم  قانأن  وضع 

واحد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

باملميزات الكالية :

 STE SAVICA  : التسمية 

.CONSTRUCTION SARL AU

الهدف : مقاول األشغال العامة وو 

البناء.

 ،1 شقة   : االجكماعي  املقر 

االقكصادي  املرتب  األول،  الطابق 

واالجكماعي رقم 8) قلعة السراغنة.

املدة : 99 سنة تبكدئ من تاريخ 

30 وغسطس 2021.

الروسمال االجكماعي : 1.000.000 

درهم مقسم على 10.000 سهم من 

فئة 100 درهم مأزع كاآلتي :

 10000  : شهيد  محمد  السيد 

حصة.

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 

غاية 31 ديسمبر.

السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

محمد شهيد.

تم اإليداع القانأني لدى املحكمة 

يأم  السراغنة  بقلعة   االبكدائية 

رقم  تحت   2021 سبكمبر   21

رقم  الكجاري  السجل   2021/41(

.4793

286 P

ESPACE BEN ZAROUAL
SARL AU

على   2021 يأليأ   19 يأم  تم 

الساعة العاشرة صباحا الجمع العام 

 ESPACE BEN« لشرتة  االسكثنائي 

شرتة ذات املسؤولية   »ZAROUAL

درهم   100.000 روسمالها  املحدودة 
الشاوي  دوار  االجكماعي  ومقرها 

تم  حيث  السراغنة  قلعة   تماللت، 

ما يلي :

 ESPACE BEN« شرتة 

بالسجل  املسجلة   »ZAROUAL

الكجاري بقلعة السراغنة تحت رقم 

لشرتة  الحر  التسيير  تمنح   3043

 »STATION TAMELLALT OILI«

املسجلة بالسجل الكجاري بمراتش 

تحت رقم 19)113.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

السراغنة  لقلعة  االبكدائية 

رقم  تحت   2021 7 سبكمبر  يأم 

.2021/388

السجل الكجاري : 3043.

287 P

RAOUDI IMPO-EXPO
SARL AU

 2021 وغسطس   30 يأم  تم 

صباحا  العاشرة  الساعة  على 

لشرتة  االسكثنائي  العام  الجمع 

شرتة   »RAOUDI IMPO-EXPO«

روسمالها  املحدودة  املسؤولية  ذات 

االجكماعي  ومقرها  درهم   100.000

دوار اوالد حشاد اوالد اصبيح اوالد 

زراد، قلعة السراغنة حيث تم ما يلي :

سيارات  تاجر   : نشاط  إضافة 

مسكعملة.

وو  تغيير النشاط تكاجر في وجزاء 

قطع غيار جديدة وسيارات مسكعملة 

بأشغال البناء واألشغال املخكل ة.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

يأم  السراغنة  لقلعة  االبكدائية 

رقم  تحت   2021 10 سبكمبر 

.2021/393

السجل الكجاري : 2505.

288 P

ENKYOS
SARL AU

تأسيس شرتة محدودة املسؤولية
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

بالر اط يأم 22 سبكمبر 2021، تمت 

لشرتة  الكأسي�شي  القانأن  صياغة 

وحيد،  بشريك  املسؤولية  محدودة 

لها الخصائص الكالية :
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.»ENKYOS« : التسمية

اللياقة  تقديم الخدمة،   : الهدف 

شبه  املنكجات  و يع  شراء  البدنية، 

الطبية.

ابن  شارع   ،59  : املقر االجكماعي 

سينا، شقة رقم 11، وتدال الر اط.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

تأسيس الشرتة.

الروسمال : حدد روسمال الشرتة 

في مبلغ 100.000 درهم.

الشرتة  تسيير  عهد   : اإلدارة 

للسيدة فرح جمال.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية 31 ديسمبر.

وتسجيل  القانأني  االيداع  تم 

الشرتة بالسجل الكجاري للمحكمة 

سبكمبر   22 الكجارية بالر اط بكاريخ 

2021 تحت رقم )7)117.

289 P

TOURISMANAGER
SARL AU

تأسيس
بمقك�شى عقد عرفي مؤرخ بكاريخ 

تم تأسيس شرتة   ،2021 8 سبكمبر 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد، ذات الخصائص الكالية :

 TOURISMANAGER  : التسمية 

.SARL AU

ذات  شرتة   : القانأنية  الص ة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
ضاية  زنقة   ،(  : الشرتة  مقر 

وتدال   ،1( شقة   ،4 الطابق  عأى، 

الر اط.

مؤجر منشأة   : الهدف االجكماعي 

تجارية.

تسيير الحر لل نادق.
روسمال الشرتة : 100.000 درهم 

مكأن من 1000 حصة من فئة 100 

درهم للحصة الأاحدة في إسم السيد 

مراد بنعال.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

تأسيس الشرتة.

السيد مراد بنعال حامل   : املسير 

رقم  الأطنية  الكعريف  لبطاقة 

.X14(995

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية 31 ديسمبر.

باملحكمة  القانأني  االيداع  تم 

سبكمبر   23 الكجارية بالر اط بكاريخ 
الكجاري  التسجيل  رقم   2021

.154831

290 P

 HARHOURA IMPORT

EXPORT
SARL AU

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
روسمالها : 10.000 درهم

مقر الشرتة : 182 زنقة سافي 

هرهأرة تمارة

RC : 82529

فسخ مبكر للشرتة
العام  الجمع  محضر  بمقك�شى 

االسكثنائي املنعقد بكاريخ فاتح فبراير 

الأحيد  والشريك  املسير  قرر   2021

ال سخ املبكر للشرتة وتعيين السيد 

سيدي صالح الدين املغراوي الحامل 

رقم  الأطنية  الكعريف  لبطاقة 

للشرتة وتحديد  تمص ي   A29000

االجكماعي  باملقر  الكص ية  مقر 

للشرتة.

وقد تم اإليداع القانأني باملحكمة 

سبكمبر   21 يأم  بالر اط  الكجارية 

.D117((3 2021 تحت رقم

291 P

OLENS
SARL AU

تأسيس
بمقك�شى عقد عرفي مؤرخ بكاريخ 

تم تأسيس شرتة   ،2021 ) سبكمبر 

ذات  املحدودة،  املسؤولية  ذات 

الخصائص الكالية :

.OLENS SARL AU : التسمية

ذات  شرتة   : القانأنية  الص ة 
شريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

وحيد.
مقر الشرتة : شارع النخيل املرتز 
حي   12 مكجر رقم   1 الكجاري رياض 

الرياض الر اط.
جعلت   : االجكماعي  الهدف 
املغرب  داخل  لها  هدفا  الشرتة 
وخارجه إما لحسابها وو حساب الغير 

وو باالشتراك :
اخصائية نظارات.

و يع  وتجميع  وتعديل  تصميم 
اجهزة تصحيح اإلبصار.

العين  فحأصات  ممارسة 
واالخكبارات  البصريات  وقياسات 

لكقييم حدة اإلدراك.
بالكجزئة  البصريات  بيع 
واألدوات  والعدسات  والنظارات 
البصرية واملسكلزمات املصاحبة لها.

روسمال الشرتة : 100.000 درهم 
مكأن من 1000 حصة من فئة 100 
مقسمة  الأاحدة  للحصة  درهم 

كالكالي :
 1000  : تريمة  امسغرو  السيدة 

حصة.
من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

تأسيس الشرتة.
املسير : السيدة امسغرو تريمة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
غاية 31 ديسمبر.

باملحكمة  القانأني  االيداع  تم 
سبكمبر   22 الكجارية بالر اط بكاريخ 

.D117(702 2021 تحت رقم
292 P

HYPE MARKETING
 SARL

شرتة ذات املسؤولية املحدودة 
روسمالها 100.000 درهم 

  املقر االجكماعي:  عمارة 30 شقة 8 
مأالي احمد الأتيلي حسان الر اط

تــأسـيس شـرتـة
بكاريخ العرفي  العقد   بمقك�شى 
قأانين  وضع  تم  شتنبر2021   01  

الشرتة ذات املميزات الكالية :

  HYPE MARKETING  : التسمية 
.SARL

ذات  شرتة   : القانأني  الشكل 
املسؤولية املحدودة.

الغرض االجكماعي بإيجاز: 
خدمات املعلأمات الكجارية.  

االتصاالت.
التسأيق.
املناقصة.

املـدة حددت في 99 سنة.
املقر االجكماعي : عمارة 30 شقة 8 
مأالي احمد الأتيلي حسان الر اط.

ولروسمال: حدد في مبلغ 100.000 
درهم مقسمة إلى 1000 حصة قيمة 

كل واحدة 100 درهم مقسمة الى :
 500  : السيد محمد طارق ال رخ 

حصة.
 500  : قصراوي  يسين  السيد 

حصة.
تسير الشرتة من طرف   : اإلدارة 

السيد يسين قصراوي.
تكابة  لدى  تم  القانأني  اإليداع 
بالر اط  الكجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2021 شتنبر   21 بكاريخ 

.154759
293 P

DECORJE
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقك�شى 
بالر اط،   2021 بكاريخ فاتح سبكمبر 
لشرتة  األسا�شي  القانأن  وضع  تم 

تحمل الخصائص الكالية :
.DECORJE : التسمية

ذات  شرتة   : القانأنية  الص ة 
مسؤولية محدودة بشريك واحد.

االسكيراد   : االجكماعي  الهدف 
والكصدير.

روسمال الشرتة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
في  محررة  كلها  للحصة  درهم   100
اسم السيد جهاد سامي عمر النشار.

 30 العمارة   : االجكماعي  املقر 
زنقة مأالي احمد لأتيلي   8 الشقة 

حسان الر اط.
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عهد تسيير الشرتة إلى   : التسيير 

السيد جهاد سامي عمر النشار.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس النهائي.
الكجاري  بالسجل  الكقييد  رقم 

.154771

294 P

STE VELMORE
شرتة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

راسمالها : 8.000)3.1 درهم

مقرها : اقامة راحة البال، عمارة 3، 

شقة 3 طريق القنيطرة

السجل الكجاري رقم : 901) سال

اق ال الكص ية
قرر   ،2021 يأنيأ   30 بكاريخ 

الشريك الأحيد ما يلي :

املص ي  تقرير  على  املصادقة  

للكص ية  النهائي  الحساب  وتذلك 

يظهر رصيد سلبي  الذي اسكخلصه، 

قدره 9.077)5 درهم.

لكص ية  النهائي  االق ال  اعالن 

تنكهي  التي   VELMORE شرتة 

من ن س  شخصيتها املعنأية ابكداء 

للمص ي  االبراء  اعطاء  اليأم، 

واع ائه من انكدابه.

ونه لم يكم وي تسديد للحصص 

االجكماعية ولم يكحقق وي تخصيص.

على  باملحافظة  املص ي  تكليف 

دفاتر واوراق وثائق الشرتة.

إعطاء كامل الصالحيات للمص ي 

في  الأاردة  املكبقية  العمليات  لأضع 

تقريره.

بككابة  القانأني  االيداع  تم 

االبكدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

 ،2021 سبكمبر   13 بكاريخ  بسال، 

تحت رقم 2)373.
من اجل النشر والشهار

املص ي

295 P

STE BCV

مككب االستشارة القانأنية بالر اط

الهاتف : 05.37.29.54.01

 STE GOLD MAN
SARL

شرتة ذات مسؤولية محدودة

راسمالها : 100.000 درهم

السجل الكجاري رقم : 013)10 

الر اط

االسكثنائي  العام  للجمع  تبعا 

2021، قرر  12 يأليأ  املنعقد بكاريخ 

الشركاء ما يلي :

حل مسبق للشرتة مع الشروع في 

الكص ية ابكداء من الكاريخ املذكأر.

حدد مقر الكص ية في : اقامة زهرة 

البسكان عمارة Dشقة رقم 4 تمارة.

تألية السيد عبد الحميد بلحاج 

تمص ي للشرتة.

وقد تم االيداع القانأني باملحكمة  

رقم  تحت  بالر اط،  الكجارية 

117308 في 9 سبكمبر 2021.

296 P

 STE GLOBAL MULTITECH
SARL AU

الجمعية  اجكماع  محضر  حسب 

 30 بكاريخ  العادية  غير  العمأمية 

بكاريخ  واملسجل   ،2021 وغسطس 

الشرتة  بمقر   ،2021 سبكمبر   21

الرئي�شي فقد تقرر :

السيد  حصص  جميع  ت أيت 

بأوخساس يأسف في الشرتة للسيد 

حمزة الأرياغلي عبا�شي.

بأوخساس  السيد  اسكقالة 

يأسف وتعيين السيد م دي غانمي 

و ذلك  للشرتة  شريك  غير  مسير 

وصبحت الشرتة مسيرة من طرف :

السيد م دي غانمي.

تحديث النظام االسا�شي للشرتة.

املحكمة  لدى  االقرار  وضع  تم 

رقم  تحت  بالر اط،  الكجارية 

.117750

297 P

GAUDIGEF FIDUCIAIRE

SARL

920 AVENUE DES FAR IMM N°11 

APPTN°1 CYM RABAT

TEL / FAX: 05.37.79.55.73

 STE PATHWAYS LEARNING
CENTRE PRIVATE

SARL
في العرفي  العقد  تسجيل   تاريخ 
والتي  بالر اط،   2021 سبكمبر   10  

تحمل الخصائص الكالية :
االستشارات   : االجكماعي  الهدف 
اللقاءات  تنظيم  االجكماعية، 
الكعرف  والدولية،  املحلية  الثقافية 
الككأين  الغير،  ثقافات  واتتشاف 
املسكمر في اللغات املخكل ة لتسهيل 

تبادل الثقافات.
راسمال الشرتة : 00.000) درهم 
نقدا، وهي تمثل 1000 حصة من فئة 

00) درهم للحصة الأاحدة.
ملكية حصص املشارتة هي :

 500  ... بلحسن  مريم  السيدة 
حصة اي 300.000 درهم.

السيد سيدي علي ماء العينين ... 
500 حصة وي 300.000 درهم.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 
الكاسيس النهائي.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 
31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.
تجزئة   7 رقم   : االجكماعي  املقر 

النأر 1، قطاع 1 ح تامسنا تمارة.
: املسير هي السيدة مريم  التسيير 

بلحسن ملدة غير محدودة.
الكجاري  بالسجل  الكقييد  رقم 
رقم  بكمارة  الكجاري  السجل   :

.1342(9
298 P

 STE CAFE SNACK
MANTANA

SARL 
تاسيس شرتة

وضع  تم  عرفي  عقد  بمقك�شى 
ذات  لشرتة  األسا�شي  النظام 
مسؤولية محدودة بكاريخ )1 سبكمبر 
بمأجب  بالر اط،  املسجل   ،2021

املقكضيات الكالية :

 CAFE SNACK  : التسمية 
مسؤولية  ذات  شرتة   MANTANA

محدودة.
املأضأع : مقهى وجبات خ ي ة.

تنظيم الكمأين الح الت.
النخيلة  تجزئة   : االجكماعي  املقر 

الككبية رقم 35 تمارة.
 100.000 ب  يقدر   : الراسمال 
تقدر  حصة   1000 الى  مجزو  درهم 
تأزيعها  تم  درهم   100 ب  الأاحدة 

على الشكل الكالي :
 (00  ... وحمد  الشرف  السيد 

حصة.
 400  .... كأثر  الشرف  السيدة 

حصة.
الشرتة مسيرة   : التسيير واالدارة 
من طرف السيد الشرف احمد ملدة 

غير محدودة.
بالسجل  القانأني  االيداع  تم 
املحكمة االبكدائية بكمارة تحت رقم 

519) بكاريخ 23 سبكمبر 2021.
299 P

 STE TESCA SEAT
COMPONENTS MOROCCO

SARL
 SIEGE : ZONE FRANCHE

 D'EXPORTATION BOUKHALEF
ILLO TANGER
RC N° : 76703

الشريك  القرارات  ملحضر  وفقا 
 ،2021 يأنيأ   30 بكاريخ  الأحيد 
لشرتة  الأحيد  الشريك  فان 
 TESCA SEAT COMPONENTS

.MOROCCO
ال صل  عملية  على  املأافقة 
 TESCA TEXTILES لشرتة  الجزئي 
 & SEAT COMPONENTS

.MOROCCO
الشروط  استي اء  من  الكأتيد 
بين  الجزئي  االنقسام  السابقة 
 TESCA TEXTILES & SEAT شرتة 
 COMPONENTS MOROCCO

وهي شرتة املقسمة واملسك يدة.
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بمبلغ  الشرتة  روسمال  في  زيادة 

يصبح  و ذلك  يأرو   5.9(5.840

يأرو   10.000 من  الشرتة  راسمال 

تحديث  مع  يأرو   5.9(5.840 الى 

قدرها  مساهمة  عالوة  سينم  ونه 

في  كالتزام  9.777.02)3.3درهم 

رصيد الشرتة.

من النظام  و7   ( تعديل املادتين 

صياغة  واعادة  للشرتة  االسا�شي 

وجل  من  للشرتة  األسا�شي  النظام 

مراعاة ون الشرتة سيكأن لها وتثر 

الزيادة  اسككمال  بعد  شريك  من 
القانأن  على  واملأافقة  روسمال  في 

على  بناء  للشرتة  الجديد  االسا�شي 

محضر قرارات مسير الشرتة بكاريخ 
الكأتد من دخأل   ،2021 يأنيأ   29

على  اجراؤها  تم  التي  الكعديالت 

االسا�شي  النظام  من  و7   ( املادتين 

للشرتة.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

سبكمبر   20 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021، تحت رقم 155)24.

300 P

 STE TESCA  TEXTILES &

 SEAT COMPONENTS

MOROCCO
SARL

 SIEGE : ZONE FRANCHE

 D'EXPORTATION BOUKHALEF

ILLO 60 TANGER

RC N° : 66787

العام  الجمع  قرارات  بمأجب 

 30 بكاريخ  الصادرة  االسكثنائي 

الشرتة  الشركاء  قرر   2021 يأنيأ 

 TESCA TEXTILES & SEAT

 COMPONENTS MOROCCO

تقرر ما يلي :

الجزئي  الكقسيم  على  املأافقة 

ب رع  املساهمة  خالل  من  للشرتة 

 TESCA  SEAT  وعمالها ل ائدة شرتة

.COMPONENTS MOROCCO

الشروط  استي اء  من  الكأتيد 

الشرتة  ل ائدة  الجزئية  السابقة 

 TESCA  SEAT الكقسيم    لعملية 

 COMPONENTS MOROCCO

الشرتة املسك يدة.

الراسمال  تح يظ  على  املأافقة 

يأرو   4.339.400 بمبلغ  الشرتة 

الى  يأرو   5.310.500 من  لكح يظه 

0)971.4 يأرو.

من النظام  و7   ( تعديل املادتين 

االسا�شي.

بناءا على القرارات مسير الشرتة 

دخأل  من   2021 يأليأ   29 بكاريخ 

الكعديالت القانأن االسا�شي الجديد 

للشرتة حيز الكن يذ.

باملحكمة  القانأني  االيداع  تم 

سبكمبر   20 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021، تحت رقم 154)24.

301 P

STE RAMCO

SARL AU

 SIEGE : QUARTIER INDUSTRIEL

LANZOA MOHAMMEDIA

RC N° : 431

قرر  املداوالت  محضر  بمأجب 

الشريك الأحيد ما يلي :

حصة  الأحيد  الشريك  ت أيت 

و   TOUAX MAROC واحدة لصالح 

مأافقة TOUAX MAROV  تشريك 

جديد للشرتة.

تعديل النظام االسا�شي للشرتة.

للشرتة  القانأني  االيداع  تم 

باملحكمة االبكدائية باملحمدية بكاريخ 

8 سبكمبر 2021، تحت رقم 1880.

302 P

STE DECLIC
COMMUNICATION

SARL
ت أيت حصص

تعديل النظام االسا�شي
الجمع  محضر  بمأجب 
بكاريخ االسكثنائي   العام 

 DECLIC 2021 لشرتة   4 وغسطس 
مقرها   ،COMMUNICATION
االجكماعي شارع ابأ حسن االشعري 
قرر  البيضاء  الخامس  الطابق 

الشركاء ما يلي :
املأافقة على بيع الحصص في شرتة 

.DECLIC COMMUNICATION
تحديث النظام االسا�شي.

للشرتة  القانأني  االيداع  تم 
بكاريخ بالبيضاء  الكجارية   باملحكمة 
رقم  تحت   ،2021 سبكمبر   8  

.792034
303 P

 STE GEST ESPACES
SARL

 SIEGE : 332 BD BRAHIM
ROUDANI

RC N° : 194857
بكاريخ  بمأجب محضر املداوالت  
30 يأنيأ 2021 قرر الشريك الأحيد 

القرارات الكالية :
 SOCOFI GESTION بيع شرتة  
الجليل  عبد  السيد  لصالح   NC
في  الأاحدة  حصة   500 سامأدي 

الشرتة.
تعديل  النظام االسا�شي للشرتة.

للشرتة  القانأني  االيداع  تم 
باملحكمة الكجارية بالبيضاء بكاريخ 8 

سبكمبر 2021، تحت رقم 791925.
304 P

 STE EXCEL TRAVAUX ET
 SERVICES

SARL AU
تاسيس شرتة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
 ،2021 سبكمبر   10 بكاريخ  بالبيضاء 
باملأاص ات  شرتة  تاسيس  تم 

الكالية:

 STE EXCEL TRAVAUX : التسمية
.ET SERVICES SARL AU

13 شارع وحمد   : املقر االجكماعي 
املجاطي تجزئة األلب الطابق االول 

رقم 8 معاريف الدارالبيضاء.
الهدف االجكماعي : القيام بجميع 
والهندسة  املخكل ة  البناء  معامالت 

املدنية.
ذات  شرتة   : القانأني  الشكل 
بالشريك  املحدودة  املسؤولية 

الأحيد.
الراسمال : 100.000 درهم.

السيد هشام فأزاير   : الحصص 
1000 حصة.

تم تعيين السيد هشام   : التسيير 
فأزاير الحامل للبطاقة الأطنية رقم 
غير  ملدة  للشرتة  مسيرا   BL5537

محدودة.
من  تبكدئ   : االجكماعية  السنة 

فاتح يناير الى 31 ديسمبر.
املدة : تم تحديدها في 99 سنة.

باملحكمة  القانأني  االيداع  تم 
 21 بكاريخ  للدارالبيضاء  الكجارية 
 793391 تحت رقم   ،2021 سبكمبر 

والسجل الكجاري رقم 477)51.
305 P

STE 2SS BTP
SARL

CAPITAL : 3.100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : MAG EN

 RDC LOT N°38 HAY ABBADI
TEMARA

ت أيت حصص
تبعا ملداوالت الجمع العام الغير 
 2021 14 يأنيأ  العادي املنعقد يأم 
لشرتة STE 2SS BTP SARL، شرتة 
راسمالها   املسؤولية،  محدودة 
االت اق على  تم  درهم،   3.100.000

ما يلي :
السيدة  من  الحصص  ت أيت 
الحرة سعاد الى السيدة عساس هناء.
القانأني  االيداع  وضع  تم  وقد 
بالر اط  الكجارية  املحكمة  لدى 

23 سبكمبر 2021، تحت رقم  بكاريخ 

.117775

306 P
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STE STAPEC
SARL

CAPITAL : 600.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : SECTEUR 5

 LOT 14 MAG EN RDC HAY

 AL FIRDAOUS AIN AOUDA

TEMARA

تبعا ملداوالت الجمع العام الغير 

 2021 14 يأنيأ  العادي املنعقد يأم 

 ،  STE STAPEC  SARL لشرتة 
شرتة محدودة املسؤولية، راسمالها  

على االت اق  تم  درهم،   (00.000 

 ما يلي :

السيدة  من  الحصص  ت أيت 

عساس  السيدة  الى  سعاد  الحرة 

يأسف.

 : للشرتة  القانأني  الشكل  تغيير 

محدودة  مسؤولية  ذات  شرتة  من 

محدودة  مسؤولية  ذات  شرتة  الى 

بشريك وحيد.

القانأني  االيداع  وضع  تم  وقد 

بالر اط  الكجارية  املحكمة  لدى 

2021، تحت رقم  23 سبكمبر  بكاريخ 

.11777(

307 P

STE GO GREEN ENERGY
شرتة اذت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

تاسيس شرتة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

بالر اط بكاريخ 10 سبكمبر 2021، تم 

انشاء القانأن االسا�شي لشرتة ذات 

وحيد،  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

لها املميزات الكالية :

محمد  السيد   : الأحيد  الشريك 

حسن املنزيل.

 GO GREEN ENERGY : التسمية

ش.م.م.ش.و.

غرض الشرتة : للشرتة نشاطات 

مكعددة تكمثل في :

االسكيراد  املكجددة،  الطاقات 

والكصدير والتشغيل.

مألين  تجزئة   28: الرئي�شي  املقر 
السأي�شي الر اط.

مدة الشرتة : 99 سنة ابكداء من 
يأم تاسيسها.

مبلغ  في  حدد   : الشرتة  راسمال 
 1000 الى  مقسما  درهم   100.000
للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 
جميع هذه االسهم في حأزة السيد 

محمد حسن املنزيل.
اداريا  مسيرة  الشرتة   : التسيير 
السيد  طرف  من  محددة  غير  وملدة 

محمد حسن املزيل.
السنة االجكماعية : من فاتح يناير 

الى 31 ديسمبر من كل سنة.
بتسجيل  القانأني  االيداع  تم 
بالر اط  الكجاري  بالسجل  الشرتة 
رقم  تحت   ،2021 سبكمبر   23 يأم 
الكجاري  السجل  ورقم   117752

.154837
308 P

 STE PHOENIX
SUPERBVISION

SARL
شرتة ذات مسؤولية محدودة 

تاسيس شرتة
في  مسجل  عرفي  عقد  بمقك�شى 
شرتة  تم انشاء   ،2021 سبكمبر   21
ذات مسؤولية محدودة بالخصائص 

الكالية :
 STE PHOENIX  : التسمية 

.SUPERBVISION SARL
راسمال : 100.000 درهم مقسمة 
درهم   100 بقيمة  حصة   1000 الى 

للحصة.
ابراهيم  زنقة   5(  : الشرتة  مقر 
 2 )5 شقة رقم  الروداني عمارة رقم 

املحيط الر اط.
تكنألأجيا   : الشرتة  هدف 

املعلأمات )مبرمج، محلل مصمم).
وعمر  جأاد  محمد   : الشركاء 

الزايدي.
غير  ملدة  للشرتة  الأحيد  املسير 

محددة : محمد جأاد.

 154845 رقم   الكجاري  السجل 

باملحكمة الكجارية بالر اط.

باملحكمة  القانأني  االيداع  تم 

سبتبمر   23 الكجارية بالر اط بكاريخ 

2021، تحت رقم 2)1177.

309 P

 STE NOUS NEGOCIONS

POUR VOUS ! sarl
SARL AU

تاسيس شرتة
في  مسجل  عرفي  عقد  بمقك�شى 

)2 وغسطس 2021، تم انشاء شرتة 

ذات مسؤولية محدودة  بالخصائص 

الكالية :

 STE »NOUS  : التسمية 

 NEGOCIONS POUR VOUS !

.SARL« SARL AU

راسمال : 100.000 درهم مقسمة 

درهم   100 بقيمة  حصة   1000 الى 

للحصة.

ابراهيم  زنقة   5(  : الشرتة  مقر 

 2 )5 شقة رقم  الروداني عمارة رقم 

املحيط الر اط.

االستشارات   : الشرتة  هدف 

االدارية.

الشريك الأحيد : محمد وطر�شي.

 : املسير للشرتة ملدة غير محددة 

ص اء ووعلة.

 154847 رقم   الكجاري  السجل 

باملحكمة الكجارية بالر اط.

باملحكمة  القانأني  االيداع  تم 

سبتبمر   23 الكجارية بالر اط بكاريخ 

2021، تحت رقم 3)1177.

310 P

STE CARRIERS MTM

SARL
 22 محرر  عرفي  عقد  بمقك�شى  

نظام  تكأين  تم   ،2021 سبكمبر 

املسؤولية  ذات  لشرتة  وسا�شي 

املحدودة خصائصها كالكالي :

 STE CARRIERES  : التسمية 

.MTM

الهدف : تمارس الشرتة االهداف 

الكالية :

ادارة واسكغالل املحاجر.

البناء  مأاد  وتجهيز  اسكخراج 

العامة  واالشغال  بالبناء  الخاصة 

وتسأيق منكجات املحاجر.

الحمبرة  اقامة   : االجكماعي  املقر 
3 رياض االندلس  3 شقة رقم  عمارة 

بريستيجيا الر اط.
 100.000  : االجكماعي  راسمال 

حصة قيمة   1000 درهم مقسم الى 

كل واحدة 100 درهم.

تم تعيين السيد محمد   : التسيير 

تريم مأصمم تمسير وحيد للشرتة 

وملدة غير محدودة.

وضع  تم   : القانأني   االيداع 

الضبط  تكابة  لدى  القانأني  امللف 

باملحكمة الكجارية بالر اط تحت رقم 

السجل الكجاري 154841.

311 P

STE DIGITALMANIA

SARL AU
 13 محرر  عرفي  عقد  بمقك�شى  

نظام  تكأين  تم   ،2021 سبكمبر 

املسؤولية  ذات  لشرتة  وسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالكالي :

 STE  : التسمية 

.DUGITALMANIA

الهدف : تمارس الشرتة االهداف 

الكالية :

بيع وشراء املأاد االلكترونية.

اسكيراد وتصدير.

شراء و يع وثاث املكاتب.
زنقة   17 عمارة   : املقر االجكماعي 

 5 الطابق   14 محمد ملدور شقة رقم 

املحيط  الر اط.
 100.000  : االجكماعي  راسمال 

حصة قيمة   1000 درهم مقسم الى 

كل واحدة 100 درهم.
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: تم تعيين السيدة حاتم  التسيير 
الأطنية  للبطاقة  الحاملة  تن اوي، 
وحيدة  تمسيرة   A337922 رقم 

للشرتة وملدة غير محدودة.
وضع  تم   : القانأني   االيداع 
الضبط  تكابة  لدى  القانأني  امللف 
باملحكمة الكجارية بالر اط تحت رقم 

السجل الكجاري 154839.
312 P

BELFRACARS
SARL AU

اسكثنائي  عام  جمع  بمقك�شى 
 ،2021 سبكمبر   1 الر اط  في  حرر 
للشرتة  الأحيد  الشريك  قرر 

BELFRACARS SARL AU ما يلي :
تحأيل املقر االجكماعي : 12 مكرر 
املحيط   03 رقم  شقة  لبان  زنقة 
الر اط إلى حي باب حصين شقة رقم 

29 قرب حمام الشلح سال.
القانأن  من   4 املادة  تعديل 

األسا�شي للشرتة.
بككابة  القانأني  اإليداع  تم 
الر اط  الكجارية  باملحكمة  الضبط 
 23 بكاريخ   117739 رقم  تحت 

سبكمبر 2021.
313 P

DOC HELP
SARL

بمقك�شى جمع عام اسكثنائي حرر 
قرر    ،2021 سبكمبر   1( الر اط  في 
 DOC HELP SARL شرتة  شركاء 

ما يلي :
الطابق   : االجكماعي  املقر  تحأيل 
زنقة   94 عمارة   05 األول شقة رقم 
نابألي املحيط، الر اط إلى راس جنان 
الأفاق،   5 شقة رقم   ( انأال عمارة 

تمارة.
القانأن  من   4 املادة  تعديل 

األسا�شي للشرتة.
بككابة  القانأني  اإليداع  تم 
باملحكمة الكجارية بالر اط  الضبط  
تحت رقم 117741 بكاريخ 23 سبكمبر 

.2021
314 P

ADAM ZOZO BATIMENT
روسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجكماعي : رقم )13 الطابق 

الثاني الشقة 4 شارع القاهرة تمارة

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

 ،2021 ) سبكمبر  للشرتة املؤرخ في 

تمت املصادقة على ما يلي :

حل املسبق للشرتة.

تعين السيد عادل ملاوسة مص يا 

للشرتة.

تحديد مقر الكص ية في رقم )13 

الطابق الثاني الشقة 4 شارع القاهرة 

تمارة.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

23 سبكمبر  بكاريخ  االبكدائية بكمارة  

2021، تحت رقم 524).

315 P

YANADVISORY & SERVICES
شرتة محدودة املسؤولية

روس املال : 10.000 درهم

املقر االجكماعي : 79 شارع ابن سينا 

الطابق الثاني شقة رقم )، وتدال، 

الر اط

العادي  غير  العام  الجمع  باسم 

املنعقد بكاريخ 14 سبكمبر 2021، تم 

تقرير ما يلي :

قبأل ت أيت الحصص الكامة ما 

OXO HOLDING شرتة  بين شرتة 

وحيد  بشريك  املسؤولية  محدودة 

ممثلة بالسيد مارك بيطأن والسيدة 

يسمينة ازملاد من وجل 30 حصة.

للشرتة  القانأني  الشكل  تغيير 

محدودة  مسؤولية  ذات  شرتة  من 

محدودة  مسؤولية  ذات  شرتة  إلى 

بشريك وحيد.

تحيين النظام األسا�شي للشرتة.

بككابة  القانأني  اإليداع  تم 

بالر اط  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

2021، تحت رقم  23 سبكمبر  بكاريخ 

.117744

316 P

NEIRDI
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

راسمالها : 100.000 درهم
املقر االجكماعي : بلأك ل، رقم 51 

الحأزية، القنيطرة
تأسيس شرتة

مسجل  عرفي  عقد  بمقك�شى 
بالقنيطرة، تم وضع القانأن األسا�شي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشرتة 

ذات املأاص ات الكالية :
.NEIRDI SARL : التسمية

ذات  شرتة   : القانأني  الشكل 
املسؤولية املحدودة.

رقم  ل،  بلأك   : االجكماعي  املقر 
51، الحأزية، القنيطرة.

مأضأع الشرتة :
االسكيراد والكصدير.

بيع املالبس الجاهزة بالكقسيط.
روسمال  حدد   : الشرتة  روسمال 
درهم   100.000 مبلغ  في  الشرتة 
اجكماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 
محررة  للأاحدة،  درهم   100 بقيمة 
على  ومأزعة  مككتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالكالي :
السيدة هاجر منير.

السيد يأسف باحسين.
املدة : 99 سنة.

التسيير : وسند إلى السيدة هاجر 
منير والسيد يأسف باحسين.

الكجاري  بالسجل  الكقييد  تم 
باملحكمة االبكدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 2351) بكاريخ 20 سبكمبر 2021.
317 P

MAMRAT
شرتة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
راسمالها : 10.000 درهم

املقر االجكماعي : 59، إقامة مأالي 
عبد العزيز، شارع مأالي عبد العزيز 

رق 4، القنيطرة
تأسيس شرتة

مسجل  عرفي  عقد  بمقك�شى 
بالقنيطرة، تم وضع القانأن األسا�شي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشرتة 
املأاص ات  ذات  وحيد  بشريك 

الكالية :

.MAMRAT SARL AU : التسمية

ذات  شرتة   : القانأني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر االجكماعي : 59، إقامة مأالي 

عبد العزيز، شارع مأالي عبد العزيز 
رقم 4، القنيطرة.

مأضأع الشرتة :

املقاولة في نقل البضائع.
روسمال  حدد   : الشرتة  روسمال 

درهم   10.000 مبلغ  في  الشرتة 

اجكماعية  حصة   100 إلى  مقسم 

محررة  للأاحدة،  درهم   100 بقيمة 

على  ومأزعة  مككتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالكالي :

 100 سعيد  معمرات  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

التسيير : وسند إلى السيد معمرات 

سعيد.
الكجاري  بالسجل  الكقييد  تم 

باملحكمة االبكدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 2355) بكاريخ 20 سبكمبر 2021.

318 P

OPTIC HOLYWOOD
شرتة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
راسمالها : 100.000 درهم

املقر االجكماعي : زاوية شارع اإلمام 

علي ومأالي عبد الرحمان اروقة 

النخيل رقم A19 ، القنيطرة

تأسيس شرتة
مسجل  عرفي  عقد  بمقك�شى 

بالقنيطرة، تم وضع القانأن األسا�شي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشرتة 

ذات املأاص ات الكالية :

 OPTIC HOLYWOOD : التسمية

.SARL AU

ذات  شرتة   : القانأني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
املقر االجكماعي : زاوية شارع اإلمام 

وروقة  الرحمان،  عبد  ومأالي  علي 
النخيل، رقم A19، القنيطرة.
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مأضأع الشرتة :
.OPTICIEN

روسمال  حدد   : الشرتة  روسمال 
درهم   100.000 مبلغ  في  الشرتة 
اجكماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 
محررة  للأاحدة،  درهم   100 بقيمة 
على  ومأزعة  مككتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالكالي :
 1000 محميدو  شيماء  السيدة 

حصة )100.000 درهم).
املدة : 99 سنة.

التسيير : وسند إلى السيدة شيماء 
الحاملة  مغر ية،  الجنسية  محميدو 

.G728235 للبطاقة الأطنية رقم
الكجاري  بالسجل  الكقييد  تم 
باملحكمة االبكدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 2343).
319 P

COLOMBO DELICES
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

راسمالها : 100.000 درهم
املقر االجكماعي : تجزئة املغرب 
العربي F2، بقعة رقم 242، 

القنيطرة
تأسيس شرتة

مسجل  عرفي  عقد  بمقك�شى 
بالقنيطرة، تم وضع القانأن األسا�شي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشرتة 

ذات املأاص ات الكالية :
 COLOMBO  : التسمية 

.DELICES SARL
ذات  شرتة   : القانأني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
املغرب  تجزئة   : االجكماعي  املقر 
العربي F2، بقعة رقم 242، القنيطرة.

مأضأع الشرتة :
 PATISSERIE COMMUNE

.BOULANGER
روسمال  حدد   : الشرتة  روسمال 
درهم   100.000 مبلغ  في  الشرتة 
اجكماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 
محررة  للأاحدة،  درهم   100 بقيمة 
على  ومأزعة  مككتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالكالي :

السيدة نادية املتروف 450 حصة 

)45.000 درهم).

حصة   550 مزار  فدوى  السيدة 

)55.000 درهم).

املدة : 99 سنة.

السيدة  إلى  وسند   : التسيير 

فدوى مزار الجنسية مغر ية الحاملة 

.G749(54 للبطاقة الأطنية رقم
الكجاري  بالسجل  الكقييد  تم 

باملحكمة االبكدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 3)23).

320 P

STE MENAGE POUR TOUS
SARL AU

املقر االجكماعي : مككب رقم 19 

شارع عمارة )2-24 شارع األميرة اللة 

عيشة القنيطرة

إعالن قانأني
تأسيس شرتة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

ومصحح   ،2021 سبكمبر   ( بكاريخ 

تصحيح  بمصالح  االمضاءات 

تم  القنيطرة  ملدينة  اإلمضاءات 

إعداد القانأن األسا�شي لشرتة ذات 

شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد باملأاص ات الكالية :

 STE MENAGE  : تسمية الشرتة 

.POUR TOUS

شرتة   : الشكل القانأني للشرتة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك 

وحيد.

مككب   : للشرتة  املقر االجكماعي 
شارع   2(-24 عمارة  شارع   19 رقم 

األميرة اللة عيشة، القنيطرة.

 : للشرتة  االجكماعي  الهدف 

الغرض من الشرتة في املغرب بشكل 

مباشر وو غير مباشر سأاء لن سها وو 

لغيرها وو مساهمة في :

و�شي للمباني السكنية.

الأاجهات،  تنظيف،  مقاول 

الشقق واملحالت.

تاجر.

العمليات  جميع  عام  وبشكل 
الصناعية،  املالية،  الكجارية، 
والخدماتية،  الحرفية،  العقارية، 
واملرتبط  الشرتة  لحساب  جميعها 
بشكل مباشر وو غير مباشر بالهدف 

االجكماعي لكطأير الشرتة.
املدة : حددت مدة الشرتة في 99 

سنة منذ تاريخ الكأسيس.
في  حدد   : الشرتة  راسمال 
 1000 درهم مقسمة على   100.000

حصة من فئة 100 درهم.
 100.000 نجالء  جادي  السيدة 

درهم ب 1000 حصة اجكماعية.
الشرتة يسيرها السيد   : التسيير 

جادي نجالء وذلك ملدة غير محددة.
اإليداع القانأني :

تم باملحكمة االبكدائية بمصلحة 
القنيطرة  ملدينة  الكجاري  السجل 
2021، تحت رقم  22 سبكمبر  بكاريخ 

.(2395
321 P

HAOUAFAT AGRICOLE
شرتة محدودة املسؤولية
روسمالها : 10.000 درهم

مقرها االجكماعي : دوار والد بأزتري 
حأافات بلقصيري

على اثر الجمع العام الغير  العادي 
 ،2021 املنعقد بكاريخ فاتح سبكمبر 
لشركاء  العامة  الجمعية  قررت 
 HAOUAFATE AGRICOLE شرتة 
روسمالها  املسؤولية  شرتة محدودة 
 : االجكماعي  مقرها  درهم،   10.000
دوار والد بأزتري حأافات بلقصيري 

ما يلي :
العرو�شي  احمد  السيد  اسكقالة 

من منصبه تمسير للشرتة.
تنصيب السيدة سعاد العرو�شي 

مسيرة للشرتة.
من   42 البند  من  كل  تعديل 

القانأن األسا�شي.
بككابة  القانأني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبكدائية بسيدي 
 ،2021 سبكمبر   22 بكاريخ  قاسم 

تحت رقم 478.
322 P

ARVI SERVICE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
راسمالها : 100.000 درهم

املقر االجكماعي : 15، شارع الحسن 

الثانّي، مرتز املعامالت الحسن 

الثاني، مككب رقم 1، الطابق 

الخامس، القنيطرة

تأسيس شرتة
مسجل  عرفي  عقد  بمقك�شى 

بالقنيطرة، تم وضع القانأن األسا�شي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشرتة 

املأاص ات  ذات  وحيد  بشريك 

الكالية :

 ARVI SERVICE  SARL : التسمية

.AU

ذات  شرتة   : القانأني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

شارع   ،15  : االجكماعي  املقر 

املعامالت  مرتز  الثاني،  الحسن 

الحسن الثاني، مككب رقم 1، الطابق 

الخامس، القنيطرة.

مأضأع الشرتة :

املقاولة في اإلشهار.

في  ومصمم  محلل  مبرمج، 

اإلعالميات.

منظم ح الت.
روسمال  حدد   : الشرتة  روسمال 

درهم   100.000 مبلغ  في  الشرتة 

اجكماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

محررة  للأاحدة،  درهم   100 بقيمة 

على  ومأزعة  مككتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالكالي :

السيد نأح ازرايدي 1000 حصة.

املدة : 99 سنة.

نأح  السيد  إلى  وسند   : التسيير 

ازرايدي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر
الكجاري  بالسجل  الكقييد  تم 

باملحكمة االبكدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 2381) بكاريخ 22 سبكمبر 2021.

323 P
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ST3Z
SARL AU

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

محرر  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم   ،2014 ماي   5 بكايخ  بالقنيطرة 
إنشاء شرتة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الخاصيات الكالية :
.ST3Z SARL AU : االسم

ذات  شرتة   : القانأني  الشكل 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

املأضأع االجكماعي :
مسكغل غابأي.
مسكغل مقالع.

نقل األشخاص وعمال مكنأعة.
املدة : 99 سنة.

املقر : حي ال كح زنقة 20 وغسطس 
رقم 74 سيدي يحيى الغرب.

الروسمال : 10.000 درهم مقسمة 
درهم   100 حصة من فئة   100 إلى 

للحصة الأاحدة.
 100 عزيز  العزيأي   : الحصص 

حصة.
عزيز  العزيأي  السيد   : التسيير 

تمسير للشرتة ملدة غير محدودة.
السجل الكجاري : رقم 1407.

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

للشرتة  القانأني  اإليداع  تم 
باملحكمة االبكدائية بسيدي سليمان 

12 ماي 2014، تحت رقم 1487.
324 P

JET STEELWIN
شرتة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
راسمالها : 100.000 درهم

املقر االجكماعي : )2 زنقة وبي زرعة، 
عمارة A، إقامة الرضأان، مككب 

رقم 7، القنيطرة
تأسيس شرتة

مسجل  عرفي  عقد  بمقك�شى 
بالقنيطرة، تم وضع القانأن األسا�شي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشرتة 
املأاص ات  ذات  وحيد  بشريك 

الكالية :

 JET STEELWIN SARL : التسمية
.AU

ذات  شرتة   : القانأني  الشكل 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

وبي  زنقة   2(  : االجكماعي  املقر 
الرضأان،  إقامة   ،A عمارة  زرعة، 

مككب رقم 7، القنيطرة.
مأضأع الشرتة :

وو  املخكل ة  األشغال  في  املقاولة 
البناء.

بيع مأاد البناء بالكقسيط.
.TRANSPORT INTERURBAIN

 ENTREPRENEUR DE TRANSPORT
 DE MARCHANDISES PAR
 AUTOMOBILES DONT LE
 TONNAGE AGREE EST INFERIEUR

.A 15 TONNES
روسمال  حدد   : الشرتة  راسمال 
درهم   100.000 مبلغ  في  الشرتة 
اجكماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 
محررة  للأاحدة،  درهم   100 بقيمة 
بكاملها، مككتبة ومأزعة على الشركاء 

كالكالي :
السيد حمزة برادي 1000 حصة.

املدة : 99 سنة.
وسند إلى السيد حمزة   : التسيير 

برادي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.
الكجاري  بالسجل  الكقييد  تم 
باملحكمة االبكدائية بالقنيطرة تحت 
وغسطس   19 بكاريخ   (2043 رقم 

.2021
325 P

MEPEX A A
شرتة ذات املسؤولية املحدودة 

راسمالها : 100.000 درهم
املقر االجكماعي : )7 شارع محمد 

الخامس املرتز إقامة املدينة مكجر 
رقم 25، القنيطرة

تأسيس شرتة
مسجل  عرفي  عقد  بمقك�شى 
بالقنيطرة، تم وضع القانأن األسا�شي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشرتة 
املأاص ات  ذات  وحيد  بشريك 

الكالية :

.MEPEX A A SARL : التسمية

ذات  شرتة   : القانأني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

)7 شارع محمد   : املقر االجكماعي 

املرتز إقامة املدينة مكجر  الخامس، 
رقم 25، القنيطرة.

مأضأع الشرتة :

 EVENEMENTIEL -

 MARCHAND D’INSTRUMENT

 DE MUSIQUE AUTRES QUE DES

.PIANOS

املقاولة في نقل البضائع.
روسمال  حدد   : الشرتة  راسمال 

درهم   100.000 مبلغ  في  الشرتة 

اجكماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

محررة  للأاحدة،  درهم   100 بقيمة 

بكاملها، مككتبة ومأزعة على الشركاء 

كالكالي :

السيد عبد العالي دكأري.

السيد عبد اللطيف العسري.

املدة : 99 سنة.

عبد  السيد  إلى  وسند   : التسيير 

العالي دكأري إلى السيد عبد اللطيف 

العسري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.
الكجاري  بالسجل  الكقييد  تم 

باملحكمة االبكدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 2281) بكاريخ 13 سبكمبر 2021.

326 P

ALUBOIS TEMARA
شرتة محدودة املسؤولية
روسمالها : 100.000 درهم

املقر االجكماعي : زاوية شارع طارق 

ابن زياد وشارع مأالي علي الشريف 

عمارة 2 رقم 4، تمارة

بكاريخ  عرفي  عقد  بمأجب 

9 سبكمبر 2021، تم تأسيس شرتة : 

ALUBOIS TEMARA شرتة محدودة 

املسؤولية، ذات امليزات الكالية :

مقاول في وشغال النجارة واملعادن 

واألملنيأم.

األشغال املكنأعة.

من  مكأن  الشرتة  روسمال 
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

مقسمة على الشكل الكالي :
السيد رشيد فخري 400 حصة.
السيدة فاطنة مريخ 200 حصة.
السيد هشام فخري 200 حصة.
السيد حمزة فخري 200 حصة.

الشرتة : مسيرة من طرف السيد 
رشيد فخري.

سنة   99 مدة الشرتة محددة في 
ابكداء من تاريخ تسجيلها في السجل 

الكجاري.
باملحكمة  الشرتة  تسجيل  تم 
سبكمبر   20 االبكدائية بكمارة بكاريخ 

2021، وتحت رقم )189.
327 P

KRISPY’S
شرتة محدودة املسؤولية
روسمالها : 100.000 درهم

املقر االجكماعي : 15 شارع األبطال 
شقة 4 وتدال الر اط

تأسيس  تم  عرفي  عقد  بمأجب 
محدودة  شرتة   KRISPY’S شرتة  
املسؤولية بكاريخ 4 وغسطس 2021، 

ذات امليزات الكالية :
الكجارة العامة.

الكصدير واالسكيراد.
من  مكأن  الشرتة  روسمال 
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

مقسمة على الشكل الكالي :
 500 الصالحي  عثمان  السيد 

حصة.
 500 الصالحي  مهدي  السيد 

حصة.
الشرتة مسيرة من طرف السيد 

عثمان الصالحي.
مدة الشرتة : محددة في 99 سنة 
ابكداء من تاريخ تسجيلها في السجل 

الكجاري.
باملحكمة  الشرتة  تسجيل  تم 
سبكمبر   22 الكجارية بالر اط بكاريخ 

2021، وتحت رقم 9072.
328 P
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AIT TANOUDFI TRAVAUX
SARL AU

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة

بالر اط  عرفي  عقد  بمقك�شى 
وضع  تم   ،2015 ماي   20 بكاريخ 
ذات  لشرتة  األسا�شي  القانأن 
املسؤولية املحدودة ذات الخصائص 

الكالية :
 AIT  : االجكماعية  التسمية 
.TANOUDFI TRAVAUX SARL AU

جميع وعمال   : الهدف االجكماعي 
البناء والكطأير.

دهان البناء بشكل عام.
السباتة العامة.
وعمال مخكل ة.

املقر االجكماعي : 04 شارع واد زيز 
وتدال   7 شقة رقم   : الطابق الثالث 

الر اط.
99 سنة ابكدء   : املدة االجكماعية 

من تاريخ تأسيسها.
 100.000  : االجكماعي  الروسمال 
حصة من   1000 درهم مأزعة على 
درهم للحصة وزعت تما   100 فئة 

يلي :
 1000 عالل  تنأدفي  ايت  السيد 

حصة.
من  ابكداء   : االجكماعية  السنة 
فاتح يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
التسيير : السيد ويت تنأدفي عالل 

مسير للشرتة ملدة غير محدودة.
تم إيداع السجل الكجاري بمككب 
الكجاريةبالر اط  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم   ،2015 بكاريخ فاتح يأنيأ 

.110943
329 P

 STE CIVILE EMMOBILIERE
LIMA

شرتة ذات املسؤولية املحدودة 
بمساهم وحيد

راسمالها : 200.000 درهم
املقر االجكماعي : الدار البيضاء تم 9 

طريق الر اط، عين السبع
السجل الكجاري : رقم 394227
الكعريف الضريبي : 1)249793
رقم الكعريف املأحد للمقاولة : 

00199(071000059

العام  الجمع  محضر  بمأجب 
مارس   11 االسكثنائي املنعقد بكاريخ 

2021، تقرر ما يلي :
مهدي  محمد  السيد  تعيين 
ملدة  للشرتة  جديدا  مسيرا  الهمزي 

غير محدودة.
تكابة  لدى  القانأني  اإليداع  تم 
بالدار  الكجارية  باملحكمة  الضبط 
 ،2021 سبكمبر   17 بكاريخ  البيضاء 

تحت رقم 793047.
330 P

SURGELSTAR
شرتة ذات املسؤولية املحدودة
روسمالها : 7.000.000 درهم
املقر اإلجكماعي : شارع زناتة 

املحمدية
السجل الكجاري رقم 4581

ت أيت الحصص
اإلسكثنائي  العام  الجمع  خالل 
ذات  شرتة   SURGELSTAR لشرتة 
بكاريخ  املنعقد  املحدودة  املسؤولية 
) سبكمبر 2021 صادق الشركاء على 

ما يلي :
ت أيت الحصص :

زتراني  هناء  السيدة  ت أيت 
تملكها  التي  الحصة   1199.07
خليلي  السيد  ل ائدة  الشرتة  في 

بأشعيب.
زتراني  نجالء  السيدة  ت أيت 
تملكها  التي  الحصة   1199.07
خليلي  السيد  ل ائدة  الشرتة  في 

بأشعيب.
شاهدي  عزيزة  السيدة  ت أيت 
في  تملكها  التي  الحصة   399.70
خليلي  السيد  ل ائدة  الشرتة 

بأشعيب.
نأيتي  نزهة  السيدة  ت أيت 
في  تملكها  التي  الحصة   299.77
خليلي  السيد  ل ائدة  الشرتة 

بأشعيب.
ت أيت السيد محمد علي زتراني 
نزهة  السيدة  ومه  طرف  من  ممثل 
نأيتي 1132.455 الحصة التي يملكها 
خليلي  السيد  ل ائدة  الشرتة  في 

بأشعيب.

زتراني ممثلة  ت أيت اآلنسة والء 

نأيتي  نزهة  السيدة  ومها  طرف  من 

تملكها  التي  الحصص   5((.225

خليلي  السيد  ل ائدة  الشرتة  في 

بأشعيب.

مما يترتب على ذلك تعديل املادة 

7 من النظام األسا�شي.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 19(8 الكجارية باملحمدية تحت رقم 

وذلك بكاريخ 21 سبكمبر 2021.
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فيداركأ

ش.م.م
روسمالها : 100.000 درهم

عضأ هيئة الخبراء املحاسبين
زنقة مصط ى املعاني رقم 357 الدارالبيضاء

 LES ENTREPOTS AFRICAINS

 ET ENTREPOTS LA CHEVRE

REUNIS
S.A

شرتة مساهمة
روسمالها : 1.000.000.00 درهم

مقر الكص ية : زنقة ليكري ان زاوية 
زنقة األوداية الدارالبيضاء

س.ت  الدارالبيضاء رقم 821)1

ق ل الكص ية
العادي  الغير  العام  الجمع  قام 

 ،2021 وغسطس   31 في  املؤرخ 

 LES ENTREPOTS للشرتة املسماة 

 AFRICAINS ET ENTREPOTS

 LA CHEVRE REUNISبالخصأص

 ما يلي :

النهائي  الحساب  على  املأافقة 

للكص ية.

معاينة ق ل الكص ية.

منح اإلبراء للمص ي.

إنهاء مهام املص ي.

تم إنجاز  اإليداع بككابة الضبط 

بالدارالبيضاء  الكجارية  باملحكمة 

عدد  تحت   2021 سبكمبر   20 في 

.793091
عن مأجز و يان

املص ي

332 P

 ETABLISSEMENT MAX
 ASSIDON, SES FILS ET

COMPAGNIE
السجل الكجاري بالدار البيضاء

 رقم 13).28

تغيير مجلس اإلدارة
العام  الجمع  محضر  بمأجب 

 2021 يأنيأ   30 بكاريخ  املنعقد 

 ETABLISSEMENT لشرتة 

 MAX ASSIDON, SES FILS ET

روسمالها  ش.م   COMPAGNIE

ومقرها  درهم،   5.000.000
بالدارالبيضاء )2 زنقة خريبكة تقرر 

ما يلي :

بشير  السيد  اسكقالة  تأتيد 
من   BACHIR RACHDI راشدي 

مهامه تمكصرف من تاريخ 2 سبكمبر 

.2019

فلأري  السيدة  ت أيض  إنهاء 

.FLORY ASSIDON اسيدون

اللطيف  عبد  السيد  تعيين 

مغربي   ،ABDELATIF SABIR صابر 

في  جديد  تمكصرف  الجنسية، 

الشرتة.

بككابة  القانأني  اإليداع  تم 

الكجارية  باملحكمة  الضبط 

سبكمبر   23 بكاريخ  بالدارالبيضاء 

2021 تحت رقم 793748.
رئيس مجلس اإلدارة

333 P

CLEMESSY MAROC
السجل الكجاري بالدارالبيضاء رقم 

284.959

اسكمرارية الشرتة
العام  الجمع  محضر  بمأجب 

يأنيأ   30 بكاريخ  املنعقد  املخكلط 

 CLEMESSY MAROC 2021 لشرتة
ش.م.م. روسمالها 5.745.000 درهم، 

الطريق  بالدارالبيضاء  ومقرها 

القديم رقم 1، الدارالبيضاء-الر اط، 

20250 الدارالبيضاء تقرر اسكمرارية 

الشرتة حسب مقكضيات املادة 357 

من القانأن رقم 95-17.
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بككابة  القانأني  اإليداع  تم 

الكجارية  باملحكمة  الضبط 

سبكمبر   22 بكاريخ  بالدارالبيضاء 

2021  تحت رقم 793578.
الرئيس 

334 P

MAROC ROULEAUX

السجل الكجاري بالدارالبيضاء رقم 

37.097

تغيير مجلس اإلدارة
اإلدارة  مجلس  محضر  بمأجب 

 2021 ماي   31 بكاريخ  املنعقد 

املنعقد  العام  الجمع  ومحضر 

لشرتة   2021 يأنيأ   30 بكاريخ 

ش.م   MAROC ROULEAUX

4.000.000 درهم، ومقرها  روسمالها 

بالدارالبيضاء 24 زنقة خريبكة تقرر 

ما يلي :

تأتيد مهام السيد سيأن اسيدون 

SION ASSIDON ترئيس مدير عام 

للشرتة.

سيأن  السيد  ت أيضات  تجديد 

والسيد   SION ASSIDON اسيدون 

لحبيب تمال LAHBIB KAMAL ملدة 

) سنأات تمكصرفين.

السيدة  ت أيضات  تجديد  عدم 

 FLORY ASSIDON فلأري اسيدون 

 CLAUDE دافيد  كلأد  والسيد 

DAVID تمكصرفين.

اللطيف  عبد  السيد  تعيين 

مغربي   ،ABDELATIF SABIR صابر 

في  جديد  تمكصرف  الجنسية 

الشرتة.

تم اإليداع القانأني بككابة ضبط 

بالدارالبيضاء  الكجارية  املحكمة 

تحت رقم   2021 سبكمبر   22 بكاريخ 

.793581
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SOCIETE TRAFOUIM
ش.م.م

الروسمال : 100.000.00 درهم
املقر اإلجكماعي : حي العيأن رقم 87 

حا�شي بالل جرادة
العام  الجمع  محضر  بمأجب 
يأليأ   27 بكاريخ  املنعقد  اإلسكثنائي 

2021 تقرر ما يلي :
مشروع بيع 400 حصة إجكماعية 
ل ائدة السيد حسايني يحيى ر.ب.و 

.F748972
مشروع بيع 200 حصة إجكماعية 
ل ائدة السيد حسايني املهدي ر.ب.و 

.FH38371
يحيى  حسايني  السيد  تعيين 
املهدي  وحسايني   FH38371

F748972 تمسيرين للشرتة.
واألشغال  البناء  نشاط  إلغاء 

املخكل ة.
إضافة ونشطة :

مقهى.
مطعم.

تم اإليداع القانأني لدى املحكمة  
سبكمبر   1( بكاريخ  بأجدة  الكجارية 

2021  تحت عدد 0)32.
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STE.LOGI DEV
SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE
 AU CAPITAL DE : 10.000.00

DIRHAMS
 SIEGE SOCIAL : 49 LOT AQEL
 R SNABEL BD. MED BMADA

OUJDA
بكاريخ عرفي  عقد   بمأجب 
 28 يأليأ 2011 تقرر تأسيس شرتة 
الشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الأحيد بالخصائص اآلتية:
.LOGI DEV التسمية : شرتة

ذات  شرتة   : القانأني  الشكل 
املسؤولية املحدودة الشريك الأحيد.

49 تجزئة  : شارع  املقر اإلجكماعي 
عقيل ر سنابل شارع محمد بمادا.

الهدف اإلجكماعي : 
مبرمج، محلل، مصمم تمبيأتر.

اإلسكيراد والكصدير.
في  محدد   : اإلجكماعي  الروسمال 
 100 درهم بقيمة   10.000.00 مبلغ 

درهم للحصة.
تم تعيين السيدة نأال   : التسيير 
الكعريف  لبطاقة  الحاملة  بال ظيل 
تمسيرة   F733022 رقم  الأطنية 

وحيدة للشرتة ملدة غير محدودة.
تم تسجيل الشرتة لدى املحكمة 
 23917 الكجارية بأجدة تحت عدد 

بكاريخ 11 يأليأ 2011.
املسيرة
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 SOCIETE AFRICHAT
CHAHRAZED

SARL
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
 AU CAPITAL DE : 80.000.00

DIRHAMS
 SIEGE SOCIAL : AGL R EL

 OUATANIYINE BD KHATAB AIN
BNI MATHAR

 25 بكاريخ  عرفي  عقد  بمأجب 
2021 تقرر تأسيس شرتة ذات  ماي 
بالخصائص  محدودة  املسؤولية 

اآلتية :
التسمية : شرتة وفرشة شهرزاد.

ذات  شرتة   : القانأني  الشكل 
املسؤولية املحدودة.

شارع الأطنيين   : املقر اإلجكماعي 
شاعر خطاب عين بني مطهر.

الهدف اإلجكماعي : 
صنع اآلثاث.

تاجر وقمشة بالجملة.
تصدير اآلثاث املنزلي.

في  محدد   : اإلجكماعي  الروسمال 
 100 درهم بقيمة   80.000.00 مبلغ 

درهم للحصة.
التسيير : تم تعيين السيدة الزهراء 
الكعريف  لبطاقة  الحاملة  جابري 

تمسيرة   FK(07( رقم  الأطنية 

وحيدة للشرتة ملدة غير محدودة.

تم تسجيل الشرتة لدى املحكمة 

 37997 الكجارية بأجدة تحت عدد 

بكاريخ 23 وغسطس 2021.
املسيرة

338 P

OCEANOS
S.A.R.L AU

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

 7 بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

2021  تم تأسيس شرتة ذات  يأنيأ 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد .

ذات  شرتة   : القانأني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

 OCEANOS S.A.R.L  : التسمية 

.AU

ثابت  بسعر  مطاعم   : الهدف 

جميع  واسكيراد  املطاعم  وتشغيل 

املنكجات الغذائية ومعدات املطاعم.

املقر اإلجكماعي :مكجر )C1 رياض 

محاج، حي الرياض الر اط.

املدة : 99 سنة ابكداء من تاريخ 

تسجيل الشرتة بالسجل الكجاري.

الروسمال : حدد روسمال الشرتة 

في 100.000 درهم مقسم إلى 1000 

درهم   100 بقيمة  إجكماعية  حصة 

للأاحدة سدد اتككابها وتأزيعها تما 

يلي :

السيدة لحبابي وفاء 100 حصة.

السيدة  الشرتة  تدير   : التسيير 

لحبابي وفاء، ملدة غير محدودة ابكداء 

األسا�شي  القانأن  تأقيع  تاريخ  من 

للشرتة مع اعكماد تأقيعها في جميع 

العقأد والأثائق اإلدارية والبنكية.

من  تبكدئ   : اإلجكماعية  السنة 

فاتح يناير وتنكهي في 31 ديسمبر من 

كل سنة.

األر اح : يخصم ما قدره %5 من 

في  القانأني  اإلحكياط  تكأين  وجل 

حدود 1/5 من الروسمال.
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وقد تم اإليداع القانأني باملحكمة 

الكجارية بالر اط تحت رقم 57)154 

بكاريخ )1 سبكمبر 2021.
بمقك�شى مقكطف و يان

339 P

GOLD HOUSE
S.A.R.L AU

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

 5 بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

2021  تم تأسيس شرتة ذات  وبريل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد .

ذات  شرتة   : القانأني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

 GOLD HOUSE  : التسمية 

.S.A.R.L AU

الهدف : 

الجماليات  الشعر  تص يف 

والعناية بالجمال.

جبل  زنقة   : اإلجكماعي  املقر 

 19 العمارة   2 رقم  الشقة  تأ قال 

وتدال الر اط.

املدة : 99 سنة ابكداء من تاريخ 

تسجيل الشرتة بالسجل الكجاري.

الروسمال : حدد روسمال الشرتة 

في 100.000 درهم مقسم إلى 1000 

درهم   100 بقيمة  إجكماعية  حصة 

للأاحدة سدد اتككابها وتأزيعها تما 

يلي :

 100 االترا�شي  سكينة  السيدة 

حصة.

السيدة  الشرتة  تدير   : التسيير 

سكينة االترا�شي، ملدة غير محدودة 
القانأن  تأقيع  تاريخ  من  ابكداء 

األسا�شي للشرتة مع اعكماد تأقيعها 

اإلدارية  والأثائق  العقأد  جميع  في 

والبنكية.

من  تبكدئ   : اإلجكماعية  السنة 

فاتح يناير وتنكهي في 31 ديسمبر من 

كل سنة.

األر اح : يخصم ما قدره %5 من 

في  القانأني  اإلحكياط  تكأين  وجل 

حدود 1/5 من الروسمال.

وقد تم اإليداع القانأني باملحكمة 

الكجارية بالر اط تحت رقم 59)154 

بكاريخ )1 سبكمبر 2021.
بمقك�شى مقكطف و يان

340 P

STE.MIRAMAR .CONT
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 AU CAPITAL DE : 60.000.00

DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL : DOUAR 

 OULED AMRANE SOUKTLET EL

GHARB SIDI BOUBKER EL HAJ

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تقرر   2021 وغسطس   1( املؤرخ في 

حل شرتة ذات املسؤولية املحدودة  

مبلغ   ST. MIRAMAR .CONT

وعنأان  درهم   (0.000 روسمالها 

عمران  ووالد  دوار  اإلجكماعي  مقرها 

االربعاء  سأق  الحاج  بأ كر  سيدي 

الغرب.

وعين السيد عبد االاله الصباني 

سيدي  عمران  ووالد  دوار  عنأانه 

الغرب  االربعاء  سأق  الحاج  بأ كر 

الغرب  االربعاء  سأق   14300

تمص ي للشرتة.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

الغرب  االربعاء  بسأق  اإلبكدائية 

2021 تحت رقم  10 سبكمبر  بكاريخ 

.43(

341 P

HOBET IMEX
SARL

العام  الجمع  محضر  بمقك�شى   

الحصص  ت أيت  وعقد  اإلسكثنائي 

بكاريخ املحين  األسا�شي   والنظام 

 7 سبكمبر 2021 تم تقرير ما يلي :

نقل 500 حصة إجكماعية التي في 

حأزة السيدة هدى بنعزوز من 1000 

إلى  تمكلكها  التي  إجكماعية  حصة 

السيد تريم بنعزوز.

للشرتة  القانأنية  الص ة  تغيير 
وحيد  بشريك  املسؤولية  املحدودية 

إلى الشرتة املحدودية املسؤولية.
للشرتة  األسا�شي  النظام  تحيين 
وتعديل ال صأل التي شملها الكغيير.
القانأني لدى تكابة  وتم اإليداع 
الضبط باملحكمة الكجارية في الر اط 
تحت رقم   2021 سبكمبر   21 بكاريخ 

.117((1
342 P

D.R.S CONSTRUCTION
RC : 44003

تحأيل مقر الشرتة
الغير  العام  الجمع  لقرارات  تبعا 
وبريل   20 بكاريخ  للشركاء  العادي 

2021 تقرر ما يلي :
الس لي  الشرتة من  تحأيل مقر 
الجنأ ية  رامي  بئر   (11 رقم  تجزئة 
القنيطرة إلى الطابق األول رقم شقة 
03 11) بئر رامي الجنأ ية القنيطرة.
تحيين القانأن األسا�شي للشرتة.

تكابة  لدى  القانأني  اإليداع  تم 
اإلبكدائية  باملحكمة  الضبط 
 2021 يأنيأ   28 بكاريخ  بالقنيطرة 

تحت عدد 83942.
343 P

PNEUS24.MA
S.A.R.L

 12 بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
النظام  إنشاء  تم   2021 وغسطس 
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
النحأ  على  وخصائصها  محدودة 

الكالي :
.PNEUS24.MA SARL : اإلسم

ذات  شرتة   : القانأني  الشكل 
مسؤولية محدودة.

من  الغرض   : الشرتة  هدف 
الشرتة هأ :

تاجر إطارات بالجملة.
اسكيراد تصدير.

تاجر ملحقات إطارات الكجزئة.
صيانة وإصالح اإلطارات.

تاجر تجزئة لقطع غيار السيارات .
نجارة ميكانيكي.

مأازنة وغسيل.
تجزئة  :الس لي  اإلجكماعي  املقر 
رقم 90) بئر رامي الجنأ ية القنيطرة.
تأسيس  من  سنة   99  : املدة 

الشرتة.
الروسمال اإلجكماعي : 100000.00 
حصة   1000 إلى  مقسم  درهم 
درهم   100 فئة  من  إجكماعية 

للأاحدة محررة من طرف الشركاء.
 500.00 العالوية  ادريس  السيد 

حصة.
 500.00 العالوية  يأسف  السيد 

حصة.
التسيير : تم تعيين:

 السيد ادريس العالوية.
والسيد يأسف العالوية.

غير  ملدة  للشرتة  تمسيرين 
محدودة.

من  تبكدئ   : اإلجكماعية  السنة 
ديسمبر من   31 فاتح يناير وتنكهي في 

كل سنة.
بككابة  القانأني  اإليداع  تم 
ضبط املحكمة اإلبكدائية بالقنيطرة 
تحت  الكجاري  بالسجل  واملسجلة 
رقم 2349) بكاريخ )1 سبكمبر 2021.
 344P

GENIUS ART DENTAIRE
SARL

RC N° 130365
ش.د.م.م

بروسمال : 100000.00 درهم
تعديل

بمقك�شى املحضر العام اإلسكثنائي 
يأليأ   2( املنعقد بمقر الشرتة يأم 
2021 قد تقرر اتخاذ القرار بالكعديل 

كالكالي :
ت أيت حصص الشرتة كالكالي :

مروان  حسين  من  حصة   500
دحا�شي إلى ويأب دحا�شي.

القانأن  من  و7   ( البند  تعديل 
األسا�شي  للشرتة.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم  
 14 يأم  املسجلة  بالر اط  الكجارية 

سبكمبر 2021 تحت رقم 343)10.
345 P
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COPROVOIR
SARL AU

بمأجب عقد عرفي حرر بالر اط 
تأسيس  تم  سبكمبر2021   7 بكاريخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شرتة 

بشريك وحيد مأاص اتها كاآلتي :
 COPROVOIR SARL  : التسمية 

.AU
هدف الشرتة :

 جميع األعمال املكعلقة بالبناء.
زنقة ادريس   37  : املقر اإلجكماعي 
االتبر الشقة ) الطابق الثالث حسان 

الر اط.
من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

الكأسيس النهائي للشرتة.
درهم   100.000.00  : روسمالها 
فئة  من  حصة   1000 على  مقسم 

100.00 درهم للحصة.
تسيير  مهمة  وسندت   : التسيير 
سعيد. بنطنجي  السيد  إلى  الشرتة 
وو ترحل  تأزع على الشركاء   : األر اح 
الخاصة  اإلحكياطات  الحساب  إلى 

بعد اقكطاع اإلحكياطي القانأني.
بككابة  القانأني  اإليداع  تم  
بالر اط  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

سجل تجاري رقم 154851.
346 P

APSTERGO
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي : 15 شارع 
األبطال شقة رقم 4 وتدال الر اط 

املغرب
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

13((43
بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
اتخاذ  تم   2021 يأليأ   ( في  املؤرخ 

القرارات الكالية :
قرار رقم 1 : تحأيل املقر اإلجكماعي 
شارع األبطال شقة   15 للشرتة من 
4 وتدال الر اط إلى مرس الخير  رقم 

قطاع 3 رقم 9)1 تمارة.
قرار رقم 2 : الذي ينص على ما يلي 
 3((.000.00 زيادة روس املال بمبلغ 
درهم ليصبح من 100.000.00 درهم 

إلى 000.00.))4 درهم.

قرار رقم 3 : الذي ينص على ما يلي 
تعديل النظام األسا�شي للشرتة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 
النظام األسا�شي الكالية :

بند رقم 4 : الذي ينص على ما يلي 
املقر اإلجكماعي للشرتة مرس الخير 

قطاع 3 رقم 9)1 تمارة.
الذي ينص على ما   :  ( بند رقم 
باملبالغ  يساهم كل من الشركاء  يلي  

النقدية الكالية للشرتة :
 33000.00 السيد سعيد اولحاج 
درهم نقدا 122000.00 درهم عينية.

السيد يأسف اولحاج 33000.00 
درهم نقدا 122000.00 درهم عينية. 
 34000.00 اولحاج  مريم  السيدة 
درهم نقدا 122000.00 درهم عينية.
الذي ينص على ما   :  7 بند رقم 
 4((.000.00 الشرتة  روسمال  يلي  
حصةبقيمة   4((0 درهم مقسم إلى 
درهم للحصة الأاحدة مأزعة   100

كالكالي :
 1550 اولحاج  سعيد  السيد 

حصة. 
 1550 اولحاج  يأسف  السيد 

حصة.
 15(0 اولحاج  مريم  السيدة 

حصة.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم  
سبكمبر   21 الكجارية بالر اط بكاريخ 

2021 تحت رقم 9018.
347 P

MA REALISATION
SARL AU

شرتة مارييزسيأن
شرتة محدودة املسؤولية بالشريك 

املن رد
تأسيس الشرتة

بكاريخ عرفي  عقد   بمقك�شى 
بالدارالبيضاء   2021 وغسطس   1(  
محدودة  شرتة  قانأن  تحرير  تم 

املسؤولية ذات املميزات الكالية :
MA REALISATIOPN : اإلسم

املسؤولية  محدودة   SARL AU
بشريك من رد.

الهدف :

والنقل  والكصدير  االسكيراد 

والكأزيع وجميع ونأاع البضائع.

شارع  ملكقى   : اإلجكماعي  املرتز 

الجزائر زنقة ابأ كر البقالني الطابق 

3 الشقة 11 الدارالبيضاء.

املدة : 99 سنة ابكداء من تأسيس 

الشرتة.

 10.000 من  مكأن  الروسمال 

100 حصة من فئة  درهم مقسم إلى 

بأتملها  وزعت  للأاحدة  درهم   100

على الشريك املن رد.

عادل  محمد  السيد   : الشريك 

لشرتة  الأحيد  املدير  ممدوح 

ماريلزسيأن مغربي الجنسية املزداد 

والحامل   1977 سبكمبر   13 بكاريخ 

 C(92492 رقم  الأطنية  للبطاقة 

شارع   410 بالدارالبيضاء  الكائن 

الزرقطأني الطابق الخامس شقة 11 

هأ املدير املن رد الذي  الدارالبيضاء 

يأقع باسم الشرتة.

وجل  من   %  5 خصم   : األر اح 

إلى  يرجع  الباقي  القانأني  اإلحكياط 

الشريك املن رد.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم  

 14 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

 792539 تحت عدد   2021 سبكمبر 

والسجل الكجاري رقم 515725.
من وجل اإلشهار

348 P

PROXICOM
SARL AU

العام  الجمع  محضر  بمقك�شى 

تم   2021 يناير   2 االسكثنائي بكاريخ 

االت اق على ما يلي :
زنقة   20 من  الشرتة  مقر  تغيير 
غانا عمارة رقم 1 الطابق األول ديأر 

84 شارع فال ولد  الجامع الر اط إلى 

الثالث  الطابق  اوتيمدن  زنقة  عمير 

الر اط.

العام  الجمع  محضر  بمقك�شى 

االسكثنائي بكاريخ 14 يأنيأ 2021 تم 

االت اق على ما يلي :

تغيير النشاط الكجاري إلى :

تأزيع معدات الهاتف واملعلأميات.

قاعدة  ترتيب  تهيئة،  إعادة، 

وحلأل نظم االتصال واملسكلزمات.

 اسكيراد وتصدير معدات ومسكلزمات

الهاتف واملعلأميات.

الصناعية  العمليات  تطأير 

االتصاالت  بمجال  املرتبطة 

واملعلأميات الحديثة.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

سبكمبر   15 الكجارية بالر اط بكاريخ 

2021 تحت الرقم 8)1174.

رقم السجل الكجاري 104751

349 P

PHOENIX HOSPI
SA

املؤرخ  املحضر  بمقك�شى 

 2021 مارس   10 بكاريخ  بالر اط 

 PHOENIX HOSPI SA لشرتة 

درهم   14.000.000 روسمالها  ش.م 

49 زنقة ابن  بالر اط  الكائن مقرها 

تم  السادس  محمد  شارع  وورياغل 

بالسجل  واملسجلة  السأي�شي   5.5

الكجاري بالر اط تحت رقم 83).98.

وافق الجمع العام غير العادي على 

49 زنقة  تحأيل املقر االجكماعي من 

السادس  وورياغل شارع محمد  ابن 

شارع   22 إلى  السأي�شي   5.5 تم 

وحمد بل رج املككب رقم 1 السأي�شي 
قانأن  من   4 ال صل  غير  ذلك  إثر 

الكأسيس.

األسا�شي  القانأن  تحديث 

التي  املأاد  واسككمال  باإلضافة 
القانأن  بمأجب  للكعديل  خضعت 

الكعديالت  إلى  باإلضافة   19.20

املخكل ة التي قررها املجلس.

تم اإليداع القانأني بككابة ضبط 

 1( يأم  بالر اط  الكجارية  املحكمة 

سبكمبر 2021 تحت رقم 117519.
لإلشارة والنشر

السيد منير باشأ�شي

350 P
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UNIVERS A2A
SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE SARL AU

 AU CAPITAL DE CENT MILLLE

 DIRHAMS DIVISE EN MILLE

 PARTS SOCIALES DE CENT

DIRHAMS CHACUNE

 SIEGE SOCIAL : AV EL

 MOUKAWAMA RUE ABIDJAN

 IMM N°21 2EME ETAGE APPT

N°8  OCEAN RABAT

تأسيس شرتة محدودة املسؤولية
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

2021 بسال قد تم تأسيس  يأليأ   15

بشريك  املسؤولية  محدودة  شرتة 

واحد والتي تحمل الخصائص الكالية :

 UNIVERS A2A SARL : التسمية

.AU

بيع  الكجارة،   : الهدف االجكماعي 

وشراء األجهزة بيع وشراء جميع ونأاع 

البضائع والكجهيزات.

روسمال الشرتة : 100.000 درهم 

 100 1000 حصة بثمن  مقسم على 

درهم للحصة الأاحدة.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس النهائي.

املقاومة  شارع   : االجكماعي  املقر 

الطابق   N°21 زنقة وبيدجان عمارة 

الثالث شقة N°8 املحيط الر اط.

ايأب  با  آيت  السيد   : التسيير 

الأطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 

ملدة  للشرتة  مسير   T2517(4 رقم 

غير محدودة.

اإليداع  تم   : القانأني  اإليداع 

باملحكمة  الضبط  بككابة  القانأني 

الكجارية بالر اط.

 : الكجاري  السجل  في  اإلندراج 

سجلت الشرتة في السجل الكجاري 

بكاريخ   154783 رقم  تحت  بالر اط 

22 سبكمبر 2021.

351 P

MAGUEN
شرتة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
تأسيس شرتة

محرر  عرفي  عقد  بمقك�شى 
2021 تم  13 سبكمبر  بالر اط بكاريخ 
إنشاء شرتة ذات مسؤولية محدودة 
الخاصيات  ذات  وحيد  بشريك 

الكالية :
.MAGUEN : االسم

ذات  شرتة   : القانأني  الشكل 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

املأضأع االجكماعي : 
الطباعة.

استشارات إدارة األعمال.
الكداول.

يأم  من  ابكداء  سنة   99  : املدة 
الكقييد في السجل الكجاري.

األبطال شارع   15 رقم   :  املقر 
رقم 4 وتدال الر اط.

درهم   100.000  : الروسمال 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الأاحدة.
السيد مهدي تندور   : الحصص 

100 حصة.
تندور  مهدي  السيد   : التسيير 
تمسير للشرتة ملدة محدودة لسنكين 

بشريك وحيد.
السجل الكجاري رقم : 154777.

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

للشرتة  القانأني  اإليداع  تم 
باملحكمة الكجارية بالر اط.

352 P

CMCC مككب محمد للمحاسبة واالستشارة

محاسب بالر اط

GSM : 06.61.33.94.09

OPOISSON
 SARL

مسجل  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم   2021 سبكمبر   15 في  بالر اط 
وضع القانأن األسا�شي لشرتة ذات 
املميزات  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الكالية :

.OPOISSON SARL : التسمية

وشراء  بيع   : االجكماعي  الهدف 

السمك - صيد السمك.

 4 رقم  مكجر   : االجكماعي  املقر 

الس لي  الطابق   1274 رقم  تجزئة 

الأفاق تمارة.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

تقييدها بالسجل الكجاري.

 روسمالها : 100.000 درهم مقسمة

درهم   100 1000 حصة من فئة  إلى 

للحصة الأاحدة املأزعة على الشكل 

الكالي :

املحصل  املهدي  بنتهامي  السيد 

على 500 حصة.

 السيد س يان الشرقاوي الغزواني

املحصل على 500 حصة.

للشرتة  تمسير  عين   : التسيير 

غير  ل ترة  املهدي  بنتهامي  السيد 

محددة.

بككابة  القانأني  اإليداع  تم 

االبكدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

 22 في   (511 رقم  تحت  بكمارة 
رقم السجل الكجاري   2021 سبكمبر 

.134251

353 P

STE YOUCHI TRAV

SARL AU
 السجل الكجاري بالر اط

رقم 140047

طبقا ملحضر الجمع العام لشرتة 

YOUCHI TRAV SARL AU روسمالها 

االجكماعي  ومقرها  درهم   100.000

)4 شارع عقبة الطابق األول الشقة 

2 اتدال الر اط تقرر ما يلي :

ال سخ املسبق للشرتة.

تعديل القانأن األسا�شي.

تكابة  لدى  القانأني  اإليداع  تم 

بالر اط  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

بسال بكاريخ 8 يأليأ 2021 تحت رقم 

.11(120

354 P

STE SOFIXAM
SARL

السجل الكجاري رقم 130477

املعدل  األسا�شي  للقانأن  طبقا 

االسكثنائي  العام  الجمع  ومحضر 

 SOFIXAM لشرتة   البيع  وعقد 

درهم   100.000 روسمالها   SARL

عقبة  شارع   4( االجكماعي  ومقرها 

الر اط  اتدال   2 شقة   1 الطابق 

 2021 فبراير   1( بكاريخ  املمضية 

واملسجلة في الر اط بكاريخ 27 فبراير 

2021 تقرر ما يلي :

 4( رقم  من  الشرتة  مقر  تغيير 

2 اتدال  1 شقة  شارع عقبة الطابق 

املحمدي رقم  بطانة حي  إلى  الر اط 

22 سال.

إلغاء  الشرتة  هدف  تمديد 

وعمال  وإضافة  والكصدير  االسكيراد 

واملطبخ،  هأاء  مكيف  السباتة، 

غسيل مالبس.

ايت  حنان  السيدة  حصة  بيع 

170 حصة من وسهم الشرتة  ال�شي 

إلى السيد زترياء ووالد البالي.

ايت  حنان  السيدة  حصة  بيع 

250 حصة من وسهم الشرتة  ال�شي 

إلى السيد عبد هللا العبدالوي.

ايت  حنان  السيدة  حصة  بيع 

170 حصة من وسهم الشرتة  ال�شي 

إلى السيد زترياء ووالد البالي.

بيع حصة السيد حسن لبيهي 80 

حصة من وسهم الشرتة إلى السيد 

زترياء ووالد البالي.

اسكقالة السيدة حنان ايت ال�شي 

من تسيير الشرتة.

تعيين السيد حسن لبيهي و السيد 

زترياء ووالد البالي مسيران للشرتة.

تعديل القانأن األسا�شي.

تكابة  لدى  القانأني  اإليداع  تم 

بالر اط  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2021 يأنيأ   29 بكاريخ 

.115841

355 P
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STE SOFIA ESCAPE
SARL AU

السجل الكجاري رقم 57)127
املعدل  األسا�شي  للقانأن  طبقا 
االسكثنائي  العام  الجمع  ومحضر 
 SOFIA ESPACE  وعقد البيع لشرتة
درهم   10.000 روسمالها   SARL AU
15 شارع األبطال  ومقرها االجكماعي 
بكاريخ  وتدال املمضية   4 شقة رقم 
في  واملسجلة   2020 ديسمبر   29
تقرر   2021 يناير   28 الر اط بكاريخ 

ما يلي :
 SOFIA  ESCAPE حصة  بيع 
املمثلة في شخص لطي ة   SARL AU
100 حصة إلى السيد محمد  بأهرو 

بأهرو.
شارع   15 الشرتة من  تغيير مقر 
الر اط  وتدال   4 األبطال شقة رقم 
)51 قطاع النهضة زنقة االجتهاد  إلى 

لعيايدة سال.
بأهرو  لطي ة  السيدة  اسكقالة 

من تسيير الشرتة.
تعيين السيد محمد بأهرو مسير 

للشرتة.
تعديل القانأن األسا�شي.

تكابة  لدى  القانأني  اإليداع  تم 
بالر اط  الكجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم الكقييد بالسجل الكجاري بكاريخ 

15 يأنيأ 2021 تحت رقم 115427.
356 P

E.Y TRANS
SARL AU

بكاريخ  املمضية  للعقأد  طبقا 
القانأن  تحرير  تم   2021 ماي   11
الخصائص  ذات  لشرتة  األسا�شي 
يأنيأ   14 بكاريخ  واملسجلة  الكالية 

.2021
ذات  شرتة   : القانأنية  الص ة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
نقل البضائع   : الهدف االجكماعي 

الأطنية والدولية.
درهم   100.000  : الروسمال 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة.

املدة 99 سنة ابكداء من الكأسيس 

النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.
زنقة  زاوية   : االجكماعي  املقر 

تجزئة  طنجة  وزنقة  رافي  مصط ى 

بالزير مككب 7 القنيطرة.

العبدي  ياسين  السيد   : التسيير 

مسير وحيد للشرتة.

تكابة  لدى  القانأني  اإليداع  تم 

 الضبط باملحكمة االبكدائية بالقنيطرة،
الكجاري  بالسجل  الكقييد  رقم 

.(1597

357 P

PRIX GROS
SARL AU

بكاريخ  املمضية  للعقأد  طبقا 
القانأن  تحرير  تم   2021 يناير   29

الخصائص  ذات  لشرتة  األسا�شي 

وبريل   30 بكاريخ  واملسجلة  الكالية 

.2021

ذات  شرتة   : القانأنية  الص ة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

بيع  تاجر   : االجكماعي  الهدف 

بالكجزئة ملنكجات النظافة.

درهم   100.000  : الروسمال 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة.

املدة 99 سنة ابكداء من الكأسيس 

النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجكماعي : تجزئة ملأية رقم 

1105 تجزئة سال الجديدة.

الأاحد  عبد  السيد   : التسيير 

النحلي مسير وحيد للشرتة.

تكابة  لدى  القانأني  اإليداع  تم 

بسال،  االبكدائية  باملحكمة  الضبط 
الكجاري  بالسجل  الكقييد  رقم 

.34291

358 P

 كانوطال أنفيست
ش.م.م ذات شريك وحيد

 تبعا للجمع العام الخارق للعادة
وغسطس   17 يأم  املن رد  للشريك 
ون يست  كانأطال  لشرتة   2021
ذات  املسؤولية  محدودة  شرتة 
االجكماعي  روسمالها  من رد  شريك 
االجكماعي  مقرها  درهم   100.000
محمد  زنقة   2( البيضاء  بالدار 
ومسجلة  األول  الطابق  القأري 
بالسجل الكجاري للدار البيضاء تحت 
الشرتة شركاء  قرر   3(4845  رقم 

ما يلي :
خسارة  رغم  الشرتة  اسكمرارية 

ثالثة ور اع الروسمال االجكماعي.
بككابة  القانأني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة الكجارية بالدار 
البيضاء بكاريخ 3 سبكمبر 2021 تحت 

رقم 791521.
359 P

JRH CONSULTING

HARISSIYA SERVICE
SARL

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة

تم تأسيس شرتة تحمل الص ات 
  2021 يأنيأ   17 بكاريخ  الكالية 

بالر اط:
 HARISSIYA  : االجكماعي  اللقب 

.SERVICE SARL
ذات  شرتة   : القانأنية  الص ة 

املسؤولية املحدودة.
لها  الشرتة   : االجكماعي  الهدف 
هدف ويضا في املغرب تما في الخارج :

تنظيف واجهات املحالت وحراسة 
املباني العامة والخاصة.

املعامالت  جميع  عام  وبشكل 
وو  الصناعية  وو  الكجارية  املالية، 
بشكل  املكعلقة  العقارية  وو  املالية 
مباشر وو غير مباشر بمأضأع الشرتة 
ذلك  في  بما  مصالحها   لصالح  وو 
جميع  مع  وشكاله  بجميع  الكعاون 
الشركات  وو  الشركات  وو  العمليات 

التي لديها كائن مماثل وو ملحق.

درهم   100.000  : املال  روس 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة.

لشهب رضأان 500 حصة.

مروان الراجي 500 حصة.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس النهائي.

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.

فال  إقامة   : االجكماعي  املقر 

فلأري عمارة 8 شقة 5 سعيد حجي 

سال.

ولشهب  الراجي  مروان   : التسيير 
رضأان.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

التسجيل  رقم  بسال،  االبكدائية 

بالسجل الكجاري 34457.

360 P

JRH CONSULTING

MERABET H
SARL AU

بمقك�شى املحضر الش أي   : ووال 

لشرتة  االسكثنائي  العام  للجمع 

MERABET H ش.م.م ذات الشريك 

 (09 برقم  مقرها  والكائن  الأاحد 

قطع واو حي الرحمة سال وعقد البيع 
تقرر   2021 مارس   18 اللذين بكاريخ 

ما يلي :

التي  حصة   1000 ونقل  بيع 

 EL BOUCHE السيد  يمكلكها 

السيد  إلى   MOHAMMED

. MERABET MOHAMMED

 BIG من  الكجاري  االسم  تغيير 

.MERABET H إلى SPACE

السابق  املسير  اسكقالة 

 EL BOUCHE السيد  للشرتة 

.MOHAMMED

املعدل  األسا�شي  النظام  اعكماد 

للشرتة.

 MERABET السيد  تعيين 

MOHAMMED تمسير للشرتة ملدة 

غير محددة.
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القانأني  اإليداع  تم  لقد   : ثانيا 

باملحكمة االبكدائية بسال تحت رقم 

4)372 بكاريخ 30 وغسطس 2021.

361 P

JRH CONSULTING

CENTRE BOUDHOOR
بمقك�شى املحضر الش أي   : ووال 

لشرتة  االسكثنائي  العام  للجمع 

ش.م.م   CENTRE BOUDHOOR

شارع  مكرر    49 بـ  مقرها  والكائن 

مدغشقر رقم 2 ديرو الجامع الطابق 

األر�شي وعقد البيع تقرر ما يلي :

من  الأحيد  الشرك  تأتيد 

تأسيس  بعد  نشأت  التي  العقبات 

الشرتة ويقرر الحل املبكر للشرتة.

 HIBA WASSIMA وتعيين السيدة

مص ية   BOUYAGHROUMNI

للشرتة.

قام املساهم الأحيد بكحديد مقر 

الكص ية في 49  مكرر شارع مدغشقر 

رقم 2 ديرو الجامع الطابق األر�شي.

القانأني  اإليداع  تم  لقد   : ثانيا 

باملحكمة الكجارية بالر اط تحت رقم 

)0)8 بكاريخ ) سبكمبر 2021.

362 P

 REALITES MAITRISE

D’OUVRAGE MAROC
شرتة مساهمة مبسطة

روسمالها 400.000.) درهم

الكائن مقرها بالدار البيضاء 3 زنقة 

وبأ زيد الدابأ�شي )نيكر سابقا)

السجل الكجاري : 3)417.2

نقل مقر الشرتة

غير  العامة  الجمعية  بمأجب 

 2021 يأليأ   7 في  املنعقدة  العادية 

تقرر ما يلي :

الدار   : إلى  الشرتة  مقر  نقل 

زنقة وبأ زيد الدابأ�شي   10 البيضاء 

)نيكر سابقا).

للنظام  الكالزمي  الكعديل 

األسا�شي.

تم القيام باإليداع القانأني بككابة 
الضبط لدى املحكمة الكجارية للدار 
 2021 سبكمبر   14 بكاريخ  البيضاء 

تحت رقم 792534.
363 P

DE LUCA ET CIE
شرتة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
روسمالها 400.000 درهم

الكائن مقرها بالدار البيضاء كلم ).9 
طريق الجديدة ليساس ة
السجل الكجاري : 7)340
ت أيت حصص الشرتة

تغيير التسمية
تغيير غرض الشرتة

وتحأيل شكلها القانأني
 21 بمأجب عقد عرفي مؤرخ في 
الأحيد  الشريك  فإن   2021 يأنيأ 

قرر ما يلي :
الص ريأي  ونس  السيد  فأت 
شرتة  ل ائدة  شرتة  حصة   3995
 UNION FINANCES CORPS
مأنية  للسيدة  واحدة  حصة 
مالك  للسيد  واحدة  حصة  بنزتري 
للسيدة  واحدة  حصة  الص ريأي، 
واحدة  وحصة  الص ريأي  تنزة 

للسيدة عالية الص ريأي.
لكصبح  الشرتة  تسمية  تغيير 

.AFRI BETON
 : ليصبح  الشرتة  غرض  تغيير 
مقاولة تكعاطى لحسابها للكأظيف وو 
لكدبير القيم املنقألة وللعمليات على 

القيم وو مراقبة الشركات.
اعكماد نظام وسا�شي جديد تحت 
شكل شرتة ذات مسؤولية محدودة.
شرتة  إلى  الشرتة  تحأيل 

مساهمة.
السيد  املدبر  مهام  وقف  معاينة 

ونس الص ريأي.
اعكماد نظام وسا�شي جديد تحت 

الشكل الجديد لشرتة مساهمة.
الص ريأي،  ونس  السيد  تعيين 
والسيدة  الص ريأي  مالك  السيد 
مكصرفين  بص تهم  الص ريأي  تنزة 

في الشرتة وملدة ست سنأات.

تم القيام باإليداع القانأني بككابة 

الضبط لدى املحكمة الكجارية للدار 

 2021 سبكمبر   14 بكاريخ  البيضاء 

تحت رقم 792535.

364 P

 FADILE ET BICHA

DISTRINUTION
شرتة ذات مسؤولية محدودة
روسمالها 8.880.000 درهم

الكائن مقرها بالدار البيضاء 18 
زنقة جياللي غافري عين السبع

السجل الكجاري : 93.357

ت أيت حصص الشرتة
تحأيل شكلها القانأني
وتعيين مدبرين جدد

 25 بمأجب عقد عرفي مؤرخ في 

ماي 2021 تقرر ما يلي :

مجمأع  طرف  من  الك أيت 

حصة شرتة وي   88.800 لـ  الشركاء 

مجمأع الحصص اململأتة في روسمال 

 PETROMIN الشرتة ل ائدة شرتة 

.OILS DU MAROC

للشرتة  القانأني  الشكل  تحأيل 

محدودة  مسؤولية  ذات  شرتة  إلى 

بشريك وحيد.

اعكماد نظام وسا�شي جديد تحت 

شكلها الجديد.

فضيل،  محمد  السادة  تعيين 

ابراهيم فضيل، سعيد فضيل وعبد 

جدد  مدبرين  بص تهم  فضيل  هللا 

للشرتة وملدة غير محددة.

تم القيام باإليداع القانأني بككابة 

الضبط لدى املحكمة الكجارية للدار 

 2021 سبكمبر   13 بكاريخ  البيضاء 

تحت رقم )79247.

365 P

TASSE DE  JOIE
بالقنيطرة  عرفي  عقد  بمقك�شى 

مسؤولية  ذات  شرتة  تأسيس  تم 

الخصائص  تحمل  والتي  محدودة 

الكالية :

.TASSE DE JOIE : التسمية

.SARL AU : الصيغة القانأني

الهدف االجكماعي : قاعة الشاي.

بائع الكبغ.
روسمال الشرتة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

درهم للحصة الأاحدة مأزعة   100

بين الشركاء على الشكل الكالي :

 1000 لحبأ�شي  بشرى  السيدة 

حصة.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس النهائي وي من تاريخ وضع 

السجل الكجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.

ونأال  شارع   23  : املقراالجكماعي 

 4 رقم  مككب   11 فلأري  إقامة 

ميمأزة القنيطرة.

املسير : بشرى لحبأ�شي.
رقم السجل الكجاري 1859).

366 P

ADNANE INJAZ

SARL AU

تأسيس
املؤرخ  العرفي  العقد  بمقك�شى 

تم  بالر اط،   2021 يأليأ   2( بكاريخ 

وضع القانأن األسا�شي لشرتة ذات 

والتي  ش.و،  املحدودة  املسؤولية 

تحمل الخصائص الكالية :

 ADNANE INJAZ  : التسمية 

.SARL AU

الهدف االجكماعي : مقاولة وشغال 

مخكل ة وو البناء ؛

تأجير املعدات وتأجيرها بمخكلف 

ونأاعها.
 1.000.000  : الشرتة  روسمال 

حصة من   1.0000 درهم مكأن من 

فية 100 درهم مقسمة تما يلي :

السيد عبد اللطيف ايت بأشريط 

1.0000 حصة.

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس النهائي.
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 ،11 عمارة   : االجكماعي  املقر 

الطابق الثاني زنقة ضاية   5 املككب 

عأة، اتدال، الر اط.

التسيير : الشرتة مسيرة من طرف 

عبد اللطيف ايت بأشريط.

 154855  : السجل الكجاري رقم 

الر اط.

367 P

 CENTRE D›AFFAIRE ADISTANCE

CENTRER

 SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A

ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 23 AVENUE ANOUAL

IMM FLEURY 11 BUREAU N°4 KENITRA

DIGICANAL PRO
بالقنيطرة  عرفي  عقد  بمقك�شى 

مسؤولية  ذات  شرتة  تأسيس  تم 

الخصائص  تحمل  والتي  محدودة 

الكالية :

 .DIGICANAL PRO : التسمية

.SARL : الصيغة القانأنية

مرتز   : االجكماعي  الهدف 

االتصاالت ؛

وكالة إعالنات.

روسمال الشرتة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

درهم للحصة الأاحدة مأزعة   100

بين الشركاء على الشكل الكالي :

السيد محمد فيكري 700 حصة ؛

السيدة حنان جراح 300 حصة ؛

من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

الكأسيس النهائي وي من تاريخ وضع 

السجل الكجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.

شارع ونأال   23  : املقر االجكماعي 

 4 رقم  مككب   11 فلأري  إقامة 

ميمأزة القنيطرة.

املسير : محمد فيكري.

رقم السجل الكجاري 5)2.3).

368 P

MATV

SA

نقل املقر االجكماعي : الكغيير 
القانأني الكابع لذلك

املنعقد  اإلداري  املجلس  قرر 

بالدار البيضاء بكاريخ 24 يأنيأ 2021 

شرتة   ،MATV املسماة  للشرتة 

مساهمة روسمالها 1.000.000 درهم، 

بالدار البيضاء،  االجكماعي  مقرها 

إلى  املقر  هذا  نقل  األخأة،  زنقة   ،(

ادريس  شارع   ،80 الدار البيضاء، 

سالوي وتغيير، تبعا لذلك، ال صل 4 

من القانأن األسا�شي.

بككابة  القانأني  اإليداع  تم 

الكجارية  باملحكمة  الضبط 

سبكمبر   14 بكاريخ  بالدار البيضاء 

2021، تحت رقم 792542.

369 P

MEDIA BY SAGA

SA

شرتة مساهمة

نقل املقر اإلجكماعي
الكغيير القانأني الكابع لذلك

املنعقد  اإلداري  املجلس  قرر 

 ،2021 يأنيأ   24 البيضاء  بالدار 

 MEDIA BY املسماة  للشرتة 

روسمالها  مساهمة  شرتة   ،SAGA

500.)2.95 درهم، مقرها االجكماعي 

حسن  زنقة   ،15 البيضاء،  بالدار 

الدار  إلى  املقر  هذا  نقل  السككاني، 

شارع ادريس سالوي   ،80 البيضاء، 

من   4 ال صل  لذلك  تبعا  وتغيير، 

القانأن األسا�شي.

بككابة  القانأني  اإليداع  تم 

الكجارية  باملحكمة  الضبط 

سبكمبر   14 بكاريخ  بالدار البيضاء 

2021، تحت رقم 792541.

370 P

 LES RESIDENCES WHITE

PARC
شرتة ذات مسؤولية محدودة 

بمشارتة وحيدة

اسكمرار الشرتة
الأحيدة  املشارتة  قررت 

 ( بكاريخ  البيضاء  بالدار  اسكثنائيا 

 LES املسماة  للشرتة   ،2021 يأليأ 

RESIDENCES WHITE PARC شرتة 

بمشارتة  محدودة  مسؤولية  ذات 

 31.000.000 روسمالها  وحيدة 

بالدار  االجكماعي  مقرها  درهم، 

الدار البيضاء، شارع ون ا،  البيضاء، 

الكأاتبي  الرحمن  عبد  زنقة   ،10

كأتيي،  حي  مندري)،  زنقة  )سابقا 

بعدم حل الشرتة، طبقا ملقكضيات 

تما   ،9(-5 القانأن  من   8( البند 

من   40 والبند  ومكمل  معدل  هأ 

ون  رغم  وذلك  األسا�شي،  القانأن 

تبين   2020 املالية  السنة  حسابات 

خسارة تجعل القيمة املالية الصافية 

للشرتة وقل من ربع روس املال.

بككابة  القانأني  اإليداع  ثم 

الكجارية  باملحكمة  الضبط 

سبكمبر   13 بكاريخ  بالدار البيضاء 

2021 تحت رقم 792494.

371 P

 SOCIETE IMMOBILIERE

YACSOUS
SARL

شرتة ذات مسؤولية محدودة

اسكمرار الشرتة
االسكثنائي  العام  الجمع  قرر 

 SOCIETE ل   ،2021 يأليأ   ( بكاريخ 

شرتة   IMMOBILIERE YACSOUS

روسمالها  محدودة  مسؤولية  ذات 

1.000.000 درهم، مقرها االجكماعي 

البيضاء،  الدار  البيضاء،  بالدار 

الرحمن  عبد  زنقة   ،10 ون ا،  شارع 

حي  مندري)،  زنقة  )سابقا  الكأاتبي 

طبقا  الشرتة،  حل  بعدم  كأتيي، 

ملقكضيات البند )8 من القانأن -)9
 40 5، تما هأ معدل ومكمل والبند 
من القانأن األسا�شي، وذلك رغم ون 
تبين   2020 املالية  السنة  حسابات 
خسارة تجعل القيمة املالية الصافية 

للشرتة وقل من ربع روس املال.
بككابة  القانأني  اإليداع  تم 
الكجارية  باملحكمة  الضبط 
سبكمبر   13 بكاريخ  بالدار البيضاء 

2021 تحت رقم 792495.
372 P

دحمان املزرياحي
مأثق

ملكقى شارع محمد الخامس وشارع الزرقطأني
إقامة الجأهرة الزرقاء رقم ) طنجة

 NEWLINE STATION
SERVICE
SARL AU

تحأيل شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات مسير وحيد

هبة حق االنك اع لحصص 
اجكماعية

تحيين القانأن األسا�شي للشرتة
تلقاه  تأثيقي  عقد  بمقك�شى 
مأثق  املزرياحي  دحمان  األسكاذ 
 ،2021 يأنيأ   24 بكاريخ  بطنجة 
الحاملة  العزوزي  نبيلة  األنسة 
رقم  الأطنية  الكعريف  لبطاقة 
االنك اع  حق  وهبت   ،K184348
تملكها  التي  اجكماعية  حصة   20
 NEWLINE املسماة  الشرتة  في 
ذات  شرتة   STATION SERVICE
روسمالها  املحدودة  املسؤولية 
االجكماعي  مقرها  درهم،   10.000
تطأان،  طريق   5 تيلأمتر   بطنجة 
بطنجة  الكجاري  بالسجل  املقيدة 
السيد  ل ائدة   97905 عدد  تحت 
لبطاقة  الحامل  العزوزي  عادل 

.K275282 الكعريف الأطنية رقم
املسؤولية  ذات  شرتة  تحأيل  

املحدودة ذات مسير وحيد.
تلقاه  تأثيقي  عقد  بمقك�شى 
مأثق  املزرياحي  دحمان  األسكاذ 
تم   ،2021 يأنيأ   24 بكاريخ  بطنجة 

تحيين القانأن األسا�شي للشرتة.
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يأم تم  الكجاري  بالسجل   القيد 
العدد  تحت   ،2021 وغسطس   3  

7012 للسجل الترتيبي.
373 P

،
دحمان املزرياحي

مأثق
ملكقى شارع محمد الخامس وشارع الزرقطأني

إقامة الجأهرة الزرقاء رقم ) طنجة

 YARAD
SARL AU

تأسيس شرتة
مؤرخ  تأثيقي  عقد  بمقك�شى 
تم تأسيس   ،2021 يأنيأ   18 بكاريخ 
شرتة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

مسير وحيد بالخصائص الكالية :
التسمية : YARAD ش م م ش و.

الهدف : ونشطة وخدمات عقارية، 
للخدمات  املعدة  عقارات  تراء 

الصناعية.
العمليات  كل  عامة  و ص ة 
والكجهيزية  الصناعية  الكجارية 
عالقة  لها  التي  والثابكة  املنقألة 
مباشرة وو غير مباشرة بهدف الشرتة 
تطأير  في  املساهمة  شأنها  من  وو 

الشرتة.
املقر  يأجد   : االجكماعي  املقر 
ملكقى  في طنجة  للشرتة  االجكماعي 
ومككأليس  عياض  قا�شي  شارع 
إقامة ابا س يان الطابق الثالث رقم 

.17
املدة : 99 سنة ابكداء من تسجيل 

الشرتة في السجل الكجاري.
: حدد روس مال  راسمال الشرتة 
الشرتة في مبلغ 10.000 درهم مقسم 
بقيمة  اجكماعية  حصة   100 على 
اتككبت   كلها  للأاحدة  درهم   100
وودعت نقدا في حساب بنكي كالكالي :

 100 املزرياحي  ياسين  السيد 
حصة اجكماعية.

املجمأع : 100 حصة اجكماعية.
السنة االجكماعية من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
الشرتة  تسير   : الشرتة  تسيير 
من طرف مسيران ملدة غير محدودة 

وهما :

السيد ياسين املزرياحي.
السيدة راضية غراس.

تقكطع األر اح الصافية   : األر اح 
5% لكأسيس االحكياط القانأني.

باملحكمة  تم   : القانأني  اإليداع 
يأليأ   28 يأم  بطنجة  الكجارية 
للسجل   118877 تحت رقم   ،2021

الكحليلي.
374 P

ائكمانية تكنيك اسيسطانس ش ذ م م
111، شارع ولي العهد، طنجة

 TEKFEN ETALISSEMENT
STABLE

س ت : 5)232
تجديد مهمة التسيير

بمأجب املحضر الخاص ملداوالت 
مسيري املؤسسة القارة طيك ين م ق 
املنعقد بكاريخ 8 سبكمبر 2021، تقرر 
الكصديق على القرارات املكخدة من 
مجلس إدارة طيك ين  طرف اعضاء 
إنسات في تأسيسات بكاريخ 8 سبكمبر 

2021 كالكالي :
 SITKI تحديد مدة التسيير للسادة
 CAN TUNAYو  OZKAN AKYUZ
و الكالي  واحد،  عام  لدة  وذلك 
للمسيرين  مزدوجين  تأقيعين  فإن 
الحاضرين ضروري اللتزام املؤسسة 

القارة طيك ين م ق اتجاه األغيار.
تم اإليداع القانأني لدى املحكمة 
سبكمبر   17 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021، تحت رقم 114)24.
375 P

ائكمانية تكنيك اسيسطانس ش ذ م م
111، شارع ولي العهد، طنجة

 STE GREEN OF AFRICA
DAKHLA

S A
روسمالها : 1.000.000 درهم

مقرها االجكماعي : طنجة شارع 
حريري إقامة حليمة فأق الطابق 

األر�شي رقم )1
س ت : 9)94)

تحأيل املقر االجكماعي
الجمع  محضر  قرارات  بمأجب 

املنعقد  للشركاء  االسكثنائي  العام 
 ،2021 مارس   30 بكاريخ  بطنجة 
افريكا  ووف  ترين  املسماة  للشرتة 
 1.000.000 روسمالها  م  ش  داخلة 
بطنجة  االجكماعي  مقرها  درهم، 
فأق  حليمة،  إقامة  حريري  شارع 
الطابق األر�شي رقم )1، تقرر ما يلي :
املقر  تحأيل  على  املصادقة 
العنأان  من  للشرتة  االجكماعي 
الجديد  العنأان  إلى  وعاله  املذكأر 

والذي وصبح كاآلتي :
كلم  عين السبع،  الدار البيضاء، 
ت راوتي  إقامة  الر اط،  طريق   7.5
و الكالي تعديل ال صل 4 من القانأن 

األساي للشرتة.
تم اإليداع القانأني لدى املحكمة 
سبكمبر   14 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021، تحت رقم 245970.
376 P

ائكمانية تكنيك اسيسطانس ش ذ م م

111، شارع ولي العهد، طنجة

STE SONOFET TAC
SARL

روسمالها : 500.000 وورو
مقرها االجكماعي : القطعة رقم 13 
املنطقة الحرة الكصدير، طنجة 

ووطأمأتيف سيتي طاك 2، جماعة 
جأامعة إقليم ال حص ونجرة، 

طنجة
س ت : 109431

الزيادة في روسمال الشرتة
الجمع  محضر  قرارات  بمأجب 
بطنجة  اسكثنائيا  املنعقد  العام 
للشرتة   ،2021 سبكمبر   9 بكاريخ 
املسماة سأنأفيط طاك ش ذ م م 
مقرها  وورو،   500.000 راسمالها 
املنطقة   13 االجكماعي القطعة رقم 
الحرة للكصدير بطنجة ووطأمأتيف 
سيتي طاك 2، جماعة جأامعة إقليم 
ال حص ونجرة، طنجة، تقرر ما يلي :
من  الشرتة  روسمال  في  الزيادة 
 1.000.000 إلى  وورو   500.000
حصة   5000 بإحداث  وذلك  وورو 
وورو   100 قيمة  جديدة  اجكماعية 
من  االقكطاع  طريق  عن  للحصة 

الحساب الجاري للشركاء بالشرتة.
من  و8   7  ،( ال صأل  تعديل 
وتحيين  للشرتة  األسا�شي  النظام 

النظام األسا�شي للشرتة.

تم اإليداع القانأني لدى املحكمة 
سبكمبر   17 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021، تحت رقم 115)24.
377 P

 STE AKHTACH ET EL
AZZOUZI

SARL
 DR ALMAHATTA COTE

GAUCHE OUED AMLIL TAZA
الضريبة املهنية : )20213)1

الكعريف الجبائي : 40114529
السجل الكجاري : 1807

خكم تص ية شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة

بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تص ية  خكم  تم   ،2021 ) يأليأ 
 STE AKHTACH ET EL الشرتة 
وطلب التشطيب   AZZOUZI SARL
الكجاري  السجل  من  الشرتة  على 

ومن الضريبة على الشركات.
بككابة  تم   : القانأني  اإليداع 
بكازة  االبكدائية  باملحكمة  الضبط 
2021، تحت رقم  )1 سبكمبر  بكاريخ 

.505/2021
378 P

 STE COSTOIA IS
CONSULTING

SARL AU
عمارة املثلث الذهبي رقم 23، شارع 

عالل بن عبد هللا تازة
الضريبة املهنية : 01249)15

الكعريف الجبائي : 7)402335
السجل الكجاري : 2093

الكعريف الجبائي املأحد : 
0000219520000(3

خكم تص ية شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الأحيد

بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تص ية  خكم  تم   ،2021 12 يأليأ 
 STE COSTOIA IS الشرتة 
وطلب   CONSULTING SARL AU
التشطيب على الشرتة من السجل 
الكجاري ومن الضريبة على الشركات.
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بككابة  تم   : القانأني  اإليداع 

بكازة  االبكدائية  باملحكمة  الضبط 

2021، تحت رقم  )1 سبكمبر  بكاريخ 

.50(/2021

379 P

سليمة انفست
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

2021، تم وضع القانأن  20 سبكمبر 

املسؤولية  ذات  لشرتة  االسا�شي 

املحدودة ذات الخصائص الكالية :

التسمية : سليمة ون ست.

الغرض االجكماعي : وشغال البناء، 

الترصيف والكهر اء.

البيع  إعادة  البيع،  الشراء، 

جميع  يعني  حق  بأي  واالسكغالل 

األرا�شي املجردة وو بما في ذلك البناء 

املنقألة،  املمكلكات  جميع  لهدم 

في  غيرها  وو  املباني  جميع  تشييد 

املغرب وفي الخارج.

تطأير وتقسم األرا�شي الحضرية 

املكعلقة  الخدمات  وجميع  والري ية 

بالترويج العقاري.

جميع  وتن يد  وإدارة  مراقبة 

)الكقسيمات  العقارية  االعمال 

عن  نيابة  واالنشاءات)  ال رعية 

وطراف ثالثة.

املقر االجكماعي : اإلقامة الشكأية 

فأنتي  حي   3 بلأك   105 شقة   5 و 

وكادير.

من  سنة   99 في  حددت   : املدة 

تاريخ تأسيس الشرتة النهائي.

في  حدد   : االجكماعي  الروسمال 

 1000 إلى  مقسمة  درهم   100.000

حصة اجكماعية من قيمة 100 درهم 

لكل حصة.

 1000  : السيد ادريس ابنأ زهير 

درهم لكل حصة   100 حصة بقيمة 

بمساهمة قدرها 100.000 درهم.

التسيير : تم تعيين السيد ادريس 

غير  ملدة  للشرتة  مسير  ابنأزهير 

محددة بالنسبة للكأقيع.

صحيح  بشكل  ملزمة  الشرتة 

بكأقيع وحيد للسيد ادريس ابنأزهير 

مع الحق في إمكانية تعين ممثل له.

فاتح  من  تبكدئ   : املالية  السنة 

كل  من  ديسمبر   31 في  وتنكهي  يناير 

سنة.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

سبكمبر   23 بكاريخ  بأكادير  الكجارية 

2021، تحت رقم 572)10.

380 P

ROUSSEL

التسيير الحر لألصل الكجاري

مبرم  رسمي  عقد  بمقك�شى 

بديأان األسكاذ زترياء اشهيبة مأثق 

 ،2021 سبكمبر   17 بالصأيرة بكاريخ 

صل 
ً
الذي تم بمأجبه التسيير الحر لال

املسماة  للشرتة  اململأك  الكجاري 

ذات  شرتة   ROUSSEL SARL AU

شريك  ذات  محدودة،  مسؤولية 

وحيد.

درهم،   20.000  : روسمالها 

زنقة  بالصأيرة  االجكماعي  مقرها 

الكجاري  بالسجل  مسجلة  زالقة 

ل ائدة   ،1513 بالصأيرة تحت رقم 

ذات  شرتة   BADR INVEST شرتة 

شريك  ذات  محدودة،  مسؤولية 

درهم،   100.000 روسمالها  وحيد، 

 32 بمراتش،  االجكماعي  مقرها 

مسجلة  كليز،  عطية  ابن  زنقة 

بالسجل الكجاري بمراتش تحت رقم 

117853، و ناء عليه تم تحرير عقد 

الكجاري  لالصل  الحر  للتسير  تراء 

.BADR INVEST ل ائدة شرتة

وقد تم إيداعه باملحكمة االبكدائية 

 ،2021 22 سبكمبر  بالصأيرة بكاريخ 

تحت رقم ))/2021.

381 P

EFIBEC

 FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE GESTION

 DES ENTREPRISES CONSEILS &

ASSISTANCES FISCALES

 IMM AARAB APPT 1 AV MOHAMED V

TAZA AL JADIDA

DRIMAN BATIMENT
SARL

راسمالها : 50.000 درهم

مقرها االجكماعي : مرتز بأرد جماعة 

بأرد 35053 تازة

تشطيب
بكاريخ  عرفي  عقد  بمأجب 

لل صل  ووفقا   2021 23 وغسطس 

للشرتة  األسا�شي  القانأني  من   2(

 DRIMAN شرتة  شركاء  قرر 

حر اش  السيد   BATIMENT SARL

بص تهما  منصأر  وحر اش  دريس 

املص يان حل الشرتة.

بككابة  القانأني  اإليداع  تم 

بكازة  االبكدائية  باملحكمة  الضبط 

بكاريخ   508/2021 رقم  تحت 

23 وغسطس 2021.

382 P

EFIBEC

 FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE GESTION

 DES ENTREPRISES CONSEILS &

ASSISTANCES FISCALES

 IMM AARAB APPT 1 AV MOHAMED V

TAZA AL JADIDA

STE S K 3
SARL AU

راسمالها : 100.000 درهم

املقرها االجكماعي : عمارة براديس 

شقة رقم )1 الطابق 3 زاوية شارع 

فاس وطنجة - تازة

تأسيس
خاص  تأقيع  ذي  عقد  بمأجب 

تم وضع   2021 وغسطس   27 بكاريخ 

ذات  لشرتة  االسا�شي  القانأن 

املميزات الكالية :

.S K 3 SARL AU : التسمية

الغذائية  املأاد  تأزيع   : الهدف 

بالكصدير/  االسكيراد   / بالجملة 

االشهارات.

براديس  عمارة   : االجكماعي  املقر 
زاوية شارع   3 الطابق   1( شقة رقم 

فاس وطنجة، تازة.
99 سنة انطالقا من تاريخ   : املدة 

تأسيسها النهائي.
درهم   100.000  : روسمالها 
1000 حصة كل واحدة  مقسمة إلى 
بأتملها  محررة  دراهم   100 بقيمة 
نقدا ل ائدة السيد خلدوني مصط ى 

1000 حصة.
خلدوني  السيد  عين   : اإلدارة 

مصط ى مسيرا للشرتة.
إلى يناير  فاتح  من  املالية   املدة 

 31 ديسمبر.
  5% األر اح  تخصم من   : األر اح 
ويأزع  القانأني  االحكياطي  لككأين 
احكياطي  لككأين  وو يخصص  الباقي 

إضافي.
بككابة  القانأني  اإليداع  تم   
بكازة  االبكدائية  باملحكمة  الضبط 
و كاريخ   511 رقم  إيداع  تحت 

27 وغسطس 2021.
383 P

MAROC AUDIT ACCOUNT
TEL-FAX M 0522450(04

MARS INVEST
إنشاء شرتة ذات مسؤولية محدودة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
ونجزت القأانين   ،2021 سبكمبر   14
الخصائص  ذات  لشرتة  األساسية 

الكالية :
.MARS INVEST : التسمية

ذات  شرتة   : الشرتة  نأع 
املسؤولية املحدودة.

املأضأع  داخل وخارج املغرب.
مككب  عمليات  بجميع  القيام 

الدراسات.
القيام بجميع العمليات الكجارية 
والغير  العقارية  املالية  الصناعية 
العقارية املكعلقة بص ة مباشرة وغير 
مباشرة بنشاط الشرتة وو وي نشاط 

مماثل وو قريب منه.
تاريخ  من  تبكدو  سنة   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
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طريق   (3 رقم   : الرئي�شي  املقر 
الر اط تجزئة ال ردوس مككب رقم 7 

الطابق 1 عين السبع الدار البيضاء.
 100.000 في  حدد   : الروسمال 
حصة   1000 إلى  قسم  نقدا  درهم 

قيمة كل حصة 100 درهم.
محمد الصحافي 800 حصة.

زفاض ومينة 200 حصة.
وحيد  تمسير  عين   : التسيير 

للشرتة.
محمد الصحافي بطاقكه الأطنية 

.BJ279018ل
فاتح  من  تبكدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
الجهأي  املرتز  بأاسطة  الكجارية 

لالستثمار لأالية الدار البيضاء.
سجل الشرتة في السجل الكجاري 
سبكمبر   21 في تاريخ  بالدار البيضاء 

2021، تحت رقم 549)51.
384 P

LE DOGE INVEST
S A

 AVIS DE RENOUVELLEMENT
 DE MANDAT DES

 ADMINISTRATEURS ET DU
 PDG ET DIRECTEUR GENERAL

DELEGUE
اعالن عن تجديد والية وعضاء 

مجلس اإلدارة ورئيس املدير العام 
واملدير العام امل أض

االسكثنائي  العام  الجمع  قرر 
شرتة   LE DOGE INVEST لشرتة 
مجهألة االسم، مقرها 9 زنقة دتكأر 
فاير الدار البيضاء، املسجلة بالسجل 
بعد   1804(1 رقم  تحت  الكجاري 
الك أيض  صالحية  انتهائ  مالحظة 
 18 بكاريخ  اإلدارة  للمجلس  املأكل 

يأنيأ 2021 ما يلي :
السيدة ياسمينة بن جلأن كامل 

السالمي، عادل السالمي.
محددة  ملدة  الك أيض  تجديد 
مجلس اإلدارة  سنأات ألعضاء   ( في 
السابق الذتر يعني حتى تاريخ الجمع 
العام للبت في حسابات السنة املنتهية 

بكاريخ 31 ديسمبر )202.

املنعقد  اإلدارة  مجلس  قرر  تما 

بكاريخ 18 يأنيأ 2021 ما يلي :

ون يجدد تعيين باالجماع السيدة 

ياسمينة بن جلأن بص تها الرئيسة 

فترة  طأال  وذلك  العامة  املديرة 

واليتها.

تجديد والية املدير العام امل أض 

طأال  وذلك  السالمي  كامل  السيد 

فترة واليكه.

تكابة  لدى  القانأني  اإليداع  تم 

يأم  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،2021 15 سبكمبر 

.79271(

385 P

ALF MABROUK
SARL

إعالن عن رفع روسمال الشرتة
اإلسكثنائي  العام  الجمع  قرر 

شرتة    ALF MABROUK لشرتة 

 187 ذات مسؤولية محدودة مقرها 

املسجل  لبأزنيقة  الصناعي  مجمع 

 2999 رقم  تحت  الكجاري  بالسجل 

 2020 ديسمبر   31 بكاريخ   املنعقد 

ما يلي :
بمبلغ  الشرتة  روسمال  رفع 

لرفعه  درهم   2(.120.000.00

إلى   (9.330.000.00 من 

إنشاء  خالل  من   95.450.000.00

مجانية  جديدة  حصة   2(1.200

الأاحدة  للحصة  درهم   100 بقيمة 

وذلك بدمج مبلغ ال رق إعادة الكقييم 

ب   ECART DE REEVALUATION

120.000.00.)2 درهم.

اتكملت  معاينة رفع روسمال قد 

الكأزيع  على  واملأافقة  نهائي  بشكل 

الكأزيع  بعد  للروسمال  الجديد 

املجاني للحصص على النحأ الكالي :

 GROMIC شرتة 

35.000.00).28 درهم.

 CAP  HOLDING شرتة 

9.545.000.00 درهم.

 ALJIA CAPITAL شرتة 

19.090.000.00 درهم.

 ALJIA INVEST شرتة 

38.180.000.00 درهم.

 95.450.000.00  : بمجمأع  وي 

درهم.

و7   ( تعديال تبعا ملا سبق للمادة 

من النظام األسا�شي للشرتة.

تكابة  لدى  القانأني  اإليداع  تم 

اإلبكدائية  باملحكمة  الضبط 

 2021 13 سبكمبر  ببنسليمان بكاريخ 

تحت رقم 497.
بمثابة مقكطف و يان

املسير

386 P

EGGSPECTATION
ش.م.م

السجل الكجاري : 737)51 

الدارالبيضاء

تأسيس شرتة
في  املؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

تم تأسيس شرتة   2021 سبكمبر   2

ذات املسؤولية املحدودة التي تحمل 

الخصائص الكالية :

.EGGSPECTATION : التسمية

الهدف اإلجكماعي : 

اسكغالل مطعم.
املقر اإلجكماعي : رقم 2020 شارع 

األر�شي  الدور   5 رقم  املأمن  عبد 

الدارالبيضاء.

املدة اإلجكماعية : 99 سنة.

حدد   : اإلجكماعي  الروسمال 

مبلغ  في  اإلجكماعي  الروسمال 

إلى  مقسمة  درهم   100.000.00

فئة  من  إجكماعية  حصة   1000

درهم للأاحدة مأزعة على   100.00

الشركاء كالكالي :

تمكلك  ح �شي  فاطنة  السيدة 

500 حصة.

 500 السيدة نجيب مريم تمكلك 

حصة.

مريم  نجيب  السيدة  تسمية 

تمسيرين  ح �شي  فاطنة  والسيدة 

للشرتة مع الكأقيع املن صل ملدة غير 

محدودة.

والتسجيل  القانأني  اإليداع  تم 
الضبط  بككابة  الكجاري  السجل  في 
لدى املحكمة الكجارية بالدارالبيضاء 
 793(3( الخاصة  األرقام  تحت 

و737)51 بكاريخ 22 سبكمبر 2021.
لإلعالم : املسيرين

387  P

 PLANET SERVICES &
DISTRIBUTION

SARL AU
تعديل

بمقك�شى عقد عرفي حرر بالر اط 
2021 قرر الجمع  23 سبكمبر  بكاريخ 
 PLANET العام الغير العادي لشرتة 
 SERVICES & DISTRIBUTION

SARL AU ما يلي :
ت أيت الحصص.

اسكقالة السيد لكداح نأرالدين، 
يأسف  امنقاش  السيد  وتعيين 

تمسير للشرتة ملدة غير محدودة.
تحديث النظام األسا�شي للشرتة.
بالسجل  القانأني  اإليداع  تم 
الكجاري باملحكمة الكجارية بالر اط 
تحت رقم   2021 سبكمبر   23 بكاريخ 

.117717
388 P

 HOPE CONSULTING &
TRADING

SARL AU
تعديل

بمقك�شى عقد عرفي حرر بالر اط 
2021 قرر الجمع  23 سبكمبر  بكاريخ 
 HOPE لشرتة  العادي  الغير  العام 
 CONSULTING & TRADING

SARL AU ما يلي :
ت أيت الحصص.

اسكقالة السيد لكداح نأرالدين 
يأسف  امنقاش  السيد  وتعيين 

تمسير للشرتة ملدة غير محدودة.
تحديث النظام األسا�شي للشرتة.
بالسجل  القانأني  اإليداع  تم 
الكجاري باملحكمة الكجارية بالر اط 
تحت رقم   2021 سبكمبر   23 بكاريخ 

.117718
389 P
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MAG - WORLD
SARL A.U

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
قد   2021 سبكمبر   9 بكاريخ  الر اط 
مسؤولية  ذات  شرتة  تأسيس  تم 

محدودة :
 MAG - WORLD  : التسمية 

.SARL A.U
الهدف اإلجكماعي : 

تصدير وإسكيراد وتجارة.
 100.000.00  : الشرتة  روسمال 

درهم.
من  ابكداء  سنة   99  : املدة 
الكأسيس النهائي وي من تاريخ وضع 

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

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل. 
املقر اإلجكماعي : ضاية عأا عمارة 
الر اط   2 الطابق   5 شقة رقم    11

وتدال .
املسير : وحمد البأكا.

الكجاري  بالسجل  الكقييد  رقم   
117757 بكاريخ 23 سبكمبر 2021.

390 P

 RIAD REVIEWS
SUCCURSALE

تعديل
اإلسكثنائي  العام  الجمع  قرر 
يأنيأ   11 بكاريخ  بالر اط  املنعقد 
 RIAD REVIEWS بشرتة    2021

SUCCURSALE ما يلي :
للشرتة  اإلجكماعي  املقر  تحأيل 
لأمأمبا شقة  باتريس  زنقة   4( من 
رقم 8 حسان الر اط إلى مرتز مكاتب 
محج الرياض الطابق الخامس مككب 
الرياض  حي   P5/02و  P5/01 رقم 

الر اط.
بككابة  القانأني  اإليداع  تم 
بالر اط  الكجارية  باملحكمة  الضبط 
20 سبكمبر2021 رقم اإليداع   بكاريخ 

.117(13
391 P

AMWAJ VOYAGE

SARL

اإلسكثنائي  العام  الجمع  قرر 

 2021 25 يأنيأ  املنعقد بسال بكاريخ 

 AMWAJ VOYAGE SARL لشرتة  

ما يلي :

ضياء  السيدة  اسكقالة  قبأل 

العأاد عن مهمة تسيير الشريكة وقرر 

إسنادها إلى السيدة السليماني نعمة 

في مدة محددة سنة واحدة.

بككابة  القانأني  اإليداع  تم 

بسال  اإلبكدائية  باملحكمة  الضبط 

اإليداع   رقم  سبكمبر2021   ( بكاريخ 

.37300

392 P

SUPRA BAT

شرتة ذات مسؤولية محدودة

الراسمال اإلجكماعي : 10.000 درهم

املقر اإلجكماعي : إقامة وم الخير رقم 

5  تابريكت سال

إعالن
العام  الجمع  محضر  بمقك�شى 

 2020 سبكمبر   23 اإلسكثنائي بكاريخ 

تقرر ما يلي :

 50 ت أت  العزاوي  وفاء  السيدة 

العلمي  هأير  السيد  لصالح  حصة 

محمد.

 25 ت أت  العزاوي  وفاء  السيدة 

عبد  الشليح  السيد  لصالح  حصة 

السالم.

ي أت  الصديقي  فيصل  السيد 

25 حصة لصالح السيد الشليح عبد 

السالم.

تم القيام باإليداع القانأني بككاية 

اإلبكدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

بسال بكاريخ 18 يناير 2021 تحت رقم 

.35770

393 P

HALLIBURTON B.V
 SOCIETE CONSTITUEE AU

 PAYS-BAS

 AU CAPITAL DE : 17.000.000

EURO

 SIEGE SOCIAL :

 COLMBUSSTRAAT 19, 7825VP

EMMEN THE NETHERLANDS

 REGISTRE COMMERCIAL DES

PAYS-BAS NUMERO 04049592

تغيير مندوب ال رع
بمأجب محضر قرارات الجمعية 

 ،2021 2 وغسطس  العمأمية بكاريخ 

تقرر ما يلي :

هيرفي  السيد  باسكقالة  اإلقرار 

ل رع  تممثل  مهامه  من  بيسكاي 

في   HALLIBURTON BV شرتة 

املغرب ) ال رع ).

تعيين السيد وحمد حلمي ممثال 

جديدا لل رع.

صالحيات الشكليات.

بالسجل  القانأني  اإليداع  تم 

 2021 سبكمبر   20 للر اط  الكجاري 

تحت رقم 8954.

394 P 

 PHARMACIE JNANE

BELFQUIH
شرتة ذات مسؤولية محدودة

 ذات شريك وحيد 
روسمالها : 100.000.00 درهم.

املقر االجكماعي : 80، تجزئة بل قيه 

تمارة

بكاريخ  بمقك�شى عقد عرفي حرر 
تم وضع القانأن   2021 سبكمبر   10

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

محدودة خاصيتها كالكالي.

الهدف: للشرتة األهداف الكالية.

1.الكجارة في األدوية.

ونأاع  جميع  في  2.الكجارة 

املسع ات.

3.الكجارة في جميع ونأاع األجهزة 

الطبية.

املنكأجات  جميع  في  الكجارة   .4
شبه الصيدالنية.
املدة: 99 سنة.

روسمال الشرتة: محدد فيما قدره 
 1000 الى  مقسم  درهم   100.000
للأاحدة  درهم   100 حصة من فئة 
كلها ممنأحة للسيدة باضران كأثر. 

التسيير: تسيير الشرتة من طرف 
السيدة باضران كأثرمسيرة وحيدة.

القانأني  اإليداع  تم  اإليداع: 
اإلبكدائية  باملحكمة  الضبط  بككابة 
2021، تحت  20 سبكمبر  بكمارة يأم 

رقم 1901.
الكجاري.  بالسجل  الكقييد  رقم 

.134239
بمثابة مقكطف و يان

395 P

 SOCIETE  ILIA SAMY
IMMOBILIER 2000

SARL AU
تلقاه  رسمي  عقد  بمقك�شى 
 21 بتريخ  العيادي  عثمان  األسكاذ 
بأكادير  واملسجل   2021 سبكمبر 
2021 تم تأسيس  21 سبكمبر  بكاريخ 
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 ILIA SAMY الشريك الأحيد مسماة
مالها  روس   IMMOBILIER 2000
بأكادير  مقرها  درهم   100.000.00
 N°1525 N°5 CITE ASSALAM
 AUPRES DE LA STE A&A
وهدفها   KHADAMAT AGADIR
 PROMOTION العقاري  اإلنعاش 
وحيد  يمثلها مسير   IMMOBILIERE
الحامل  بأداريس  الحبيب  السيد 
رقم  الأطنية  الكعريف  لبطاقة 

.JB211(1
بككابة  القانأني  اإليداع  تم 
الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 2021 سبكمبر   23 بكاريخ  بأكادير 

تحت عدد )57)10.
الكجاري  بالسجل  تقييدها  تم 
بكاريخ باكادير  الكجارية   باملحكمة 
عدد  تحت   2021 سبكمبر   23  

.48937
 للخالصة والكذتير

396 P
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GRAND SAHARA IMPEX
S.A.R.L D’AU

تعديالت قانأنية
الأاحد  املساهم  قرار  إثر  على 

ملساهم   2021 سبكمبر   23 بكاريخ 

 GRAND SAHARA IMPEX شرتة 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شرتة 

راسمالها  البالغ  واحد،  بمساهم 

والكائن  درهم   150.000.000.00

ال كح،  حي   ،VI محمد  محج  مقرها 
رقم 352 العيأن تقرر :

ليشمل  الشرتة  نشاط  تأسيع 

األنشطة الكالية :

نقل البضائع لحساب الغير.

نقل األشخاص لحساب الغير.

لجميع  والدولي  املحلي  النقل 

وي  من  والبضائع  واألشياء  البضائع 

نأع.

النقل للغير.

والدولي  املحلي  املبرادت  النقل 

إلخ..

تكابة  لدى  القانأني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة اإلبكدائية بالعيأن 

2021، تحت رقم  24 سبكمبر  بكاريخ 

.2021/2988

397 P

RIHANA HAKIM FISH
العنأان : حي اسرتيت جماعة اورير 

نأاحي اكادير

بمقك�شى عقد عرفي مؤرخ بكاريخ 
2021، تم وضع القانأن  13 سبكمبر 

الخصائص  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الكالية :

 RIHANA  : القانأنية  التسمية 

.HAKIM FISH

ذات  شرتة   : القانأني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

اسرتيت  حي   : االجكماعي  املقر 

جماعة اورير نأاحي اكادير.

تجارة   : االجكماعي  الغرض 

البحرية  واملنكجات  األسماك 

بالكقسيط ونصف الجملة.

تسأيق وتصدير املنكجات البحرية 

الطازجة واملجمدة واملدخنة واملعلبة، 

اسكغالل املخازن املبردة واملجمدات، 

واملنكجات  واألسماك  البضائع  نقل 

الكجارة  واملجمدة،  الطرية  البحرية 

االسكيراد  عمليات  جميع  العامة، 

والكصدير.

املعامالت  جميع  عامة  و ص ة 

واملبادالت الكجارية التي من شأنها ون 

تنمي الشرتة وتأسع من نشاط.

في  حدد   : االجكماعي  الّروسمال 

مائة درهم، محررة بالكامل ومقسمة 

إلى ولف حصة اجكماعية بقيمة مائة 

درهم للحصة الأاحدة ومأزعة بين 

الشركاء حسب املساهمة تما يلي :

اللطيف:  عبد  اقكيب  السيد 

اجكماعية،  حصة  خمسمائة 

بمساهمة قدرها خمسأن ولف درهم.

: الحكيم  عبد  اقكيب   السيد 

اجكماعية،  حصة  خمسمائة 

بمساهمة قدرها خمسأن ولف درهم.

: تم تعيين السيد اقكيب  التسيير 

للشرتة  وحيدا  مسيرا  الحكيم  عبد 

ملدة غير محدودة.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

تسجيل الشرتة في السجل الكجاري.

فاتح  من  تبكدئ   : املالية  السنة 

كل  من  ديسمبر   31 في  وتنكهي  يناير 

سنة.

األر اح : تخصم خمسة باملائة من 

القانأني  االحكياط  لكأسيس  األر اح 

والباقي يأضع تحت تصرف الجمعية 

العمأمية للشرتة.

اإليداع  تم   : القانأني  اإليداع 

القانأني بككاة الضبط لدى املحكمة 

سبكمبر   21 بكاريخ  بأكادير  الكجارية 

 ،10(534 الرقم  تحت   ،2021

حيث تم في يأمه تسجيل الشرتة في 

السجل الكجاري.
للنشر والبيان

املسير

398 P

STE ACHQ DISTRUBITION
SARL AU

األسا�شي  القانأن  بمأجب 
تم   2021/09/09 بكاريخ   املؤرخ 
املسؤولية  محدودة  شرتة  تأسيس 
 ACHQ الأحيد  الشريك  ذات 
الخصائص  ذات   DISTRUBITION

الكالية :
الهدف : هدف الشرتة في املغرب 

تما في الخارج هأ :
- بيع وتسأيق املأاد الغذائية.

- نقل البضائع.
النسيم  تجزئة   : االجكماعي  املقر 

رقم 79 كلميم.
املدة : 99 سنة.

 100.000 في  حدد   : الروسمال 
حصة   1000 على  مقسم  درهم 
اجكماعية بقيمة 100 درهم للأاحدة 
السيد عبد الرحيم   : وهي في نصيب 

ايت علي 1000 حصة اجكماعية.
وملدة  الشرتة  تسير   : التسيير 
عبد  السيد  غير محدودة من طرف 

الرحيم ايت علي.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
بكاريخ  بكلميم  االبكدائية 
2021/09/14 تحت رقم 319/2021.
399 P

STE AHL MBAREK TRANS
SARL AU

بكاريخ،  عقد  على  بناءا 
القأانين  وضع  تم   2021/07/23
األساسية لشرتة محدودة املسؤولية  
 STE AHL MBAREK TRANS  SARL AU

ذات الخصائص الكالية :
الهدف :

في نقل األشخاص على  - مقاول 
حساب الغير.

املقر االجكماعي : دوار البيار كلميم.
املدة : 99 سنة.

 100.000 في  حدد   : الروسمال 
حصة   1000 على  مقسم  درهم 
اجكماعية بقيمة 100 درهم للأاحدة 

وهي في نصيب السيد :

حصة   1000  : عمر  شمأرك 
اجكماعية.

التسيير : تسير الشرتة وملدة غير 
السيد شمأرك  محدودة من طرف 

عمر.
االبكدائية  باملحكمة  اإليداع  تم 
 2021 وغسطس   23 بكاريخ  بكلميم 
تحت رقم  )29 والتسجيل في السجل 

الكجاري تحت رقم 37)3.
400 P

STE SO PRESSING
تأسيس شرتة

تم وضع القانأن األسا�شي لشرتة 
ذات مسؤولية محدودة طبقا للعقد 
وعلى   2021 وغسطس   17 املؤرخ في 

النحأ الكالي :
 STE SO  : الشرتة  اسم 

.PRESSING
الهدف : الكنظيف الجاف وغسيل 

املالبس والسجاد والسكائر.
بن  عمر  شارع   : االجكماعي  املقر 
 - يأسف  سيدي   13 رقم  جلأن 

وكادير.
املدة : 99 سنة.

مقسمة  درهم  الروسمال10.000 
درهم   100 مقابل  حصة   100 إلى 

للحصة.
التسيير : محيجار مأنية.

والباقي  للذخيرة   5%  : األر اح 
حسب قرار الشركاء.

تبكدئ من فاتح يناير إلى   : السنة 
غاية 31 ديسمبر.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
الكجارية بأكادير بكاريخ 2021/09/10 

تحت رقم 397)10.
401 P

 AZULYS HANK
IMMOBILIER

SARL AU
RC : 48759

تأسيس
بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
القانأن  وضع  تم   2021/08/25
املسؤولية  ذات  لشرتة  الكأسي�شي 
املحدودة تحمل الخصائص الكالية :
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 AZULYS HANK  : التسمية 

.IMMOBILIER SARL AU

املسؤولية  ذات  شرتة   : الشكل 

املحدودة األحادية.

املأضأع : وكالة عقارية.

 02 منارة   : االجكماعي  املقر 

فأنتي العليا   24 عمارة س شقة س 

بنسركاوا، وكادير.

مدة الشرتة : 99 سنة.
روسمال الشرتة : مائة ولف درهم.

التسيير : حنان زر ان.

لدى  القانأني  اإليداع  تم  لقد 

الكجارية  باملحكمة  الضبط  تكابة 

 : بكاريخ   10(390 تحت  بأكادير 
الكجاري  رقم سجلها   2021/09/09

هأ : 48759.

ICE : 002902003000094

402 P

 STE A.K TRANS INO
 SARL 

تأسيس شرتة
بمقك�شى عقد عرفي مؤرخ بكاريخ  

13 سبكمبر 2021، تم تأسيس شرتة 

ذات املميزات الكالية:

التسمية :   شرتة ا.ك ترانس انأ 

ش.م.م.

البضائع  نقل  االجكماعي:  الهدف 

لحساب الغير.   

العنأان:    حي بيكا العزيب القليعة 

ويت ملأل .

املدة:    99 سنة.

درهم   100.000 الروسمال: 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم.

من فاتح  السنة االجكماعية:     

يناير إلى 31 دجنبر من كل سنة.

يسير الشرتة السيد  التسيير:    

تريم عبد الأهاب ملدة غير محدودة. 

اإليداع  تم     : الكجاري  السجل 

باملحكمة  الضبط  بككابة  القانأني 

االبكدائية بانزكان بكاريخ 21  سبكمبر 

2021، تحت عدد 1953.

 403 P

STE AGADIR CITY LIFE

SARL

capital :  100.000 Dirhams 

CONSTITUTION
العام  الجمع  محضر  بمقك�شى 

 ،2021 سبكمبر  فاتح  في  املنعقد 

شرتة  تأسيس  بمأجبه  ثم  والذي 

مميزاتها  محدودة  مسؤولية  ذات 

كالكالي:                

   AGADIR CITY LIFE     :       اال سم

الص ة   :       شرتة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك واحد.

الروسمال   :      100.000  درهم .

الهدف      :    نقل البضائع لحساب 

الغير.

  العنأان      : س/54   زنقة طنجة 

الحي الصناعي تسيال الدشيرة. 

  السنة املالية:       لكبدو من فاتح 

يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

التسيير :  تسير  الشرتة من طرف 

السيد الدرحم محمد. 

القانأني باملحكمة   اال يداع   ثم  

سبكمبر   14 في  بانزكان  االبكدائية 

السجل    1914 رقم  تحث     ،2021

الكجاري 24233.

404 P

CAbinet d’Expertise COmptable

Contact@cabexco.ma  05.28.23.77.78

STE AHFAT

Sarl 

. »AHFAT»: التسمية

الشكل القانأني : شرتة محدودة 

املسؤولية.

املرتز   14 رقم   : االجكماعي  املقر 

الدخلة  حي   CCU الجامعي  الكجاري 

اكادير.

مـحـضـر  بـمــأجــب   : املأضأع 

املــــؤرخ  االسـكـثـنـائـي  الــعــام  الــجـمــع 

الشريكان  قرر   2020 يـنـايـر   08 فــي 

السيدان يأنس قـــبـــاج وخــلــيــل قـــبـــاج:

شرتة  روسمال  فـي  الــــزيــــادة 

»AHFAT«   عن طريق تقديم األصل 

ب  والكائن  لهما  اململأك  الكجاري 

مأمن  آيت  الزاوية  دوار  بأعيدا 

فـــي  تحصة   انزكان  بدائرة  هـأارة 

بـرفـع  وذلــــك  املــــذتـــأرة  الــشــرتــة 
300.000درهـم  روسـمـالـهـا مـن مبلغ  

إلى15.000.000 درهم.

إجراء تحديث في النظام األسا�شي.

بككابة  تم   : القانأني  اإليداع 

بأكادير  الكجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم   ،2021 سبكمبر   14 بكاريخ 

.10(423

405 P

AQUACODE MAROC
.S.A.R.L

املقر االجكماعي :حي ال كح املسيرة3 
رقم35 ايت ملأل

انشاء شرتة
 17 بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
القانأن  ثم وضع   ،2021 وغسطس 

األسا�شي لشرتة محدودة املسؤولية 

ذات املميزات الكالية:

AQUACODE MAROC:االسم

.S.A.R.L

هدف الشرتة: وحدة لكعبئة املاء 

املعدني.

املدة محددة في 99 سنة. 

الراسمال محدد في مبلغ 100.000 

درهم مقسم الى 1000حصة من فئة 

الأاحدة قد تم  درهم للحصة   100

اتككابها تمايلي :

 250  .... جأاد  عبلأش  للسيد   

حصة وللسيد الخرواع عبد املجيد 

رو رط  حميد  السيد  و  حصة   250

حصة و السيد عبد   250 املأساوي 

العزيز كأسير 250 حصة.

تعيين السيدعبلأش  :تم   التسير 

املجيد  عبد  والخرواع  جأاد 

تمسيرينللشرتة ملدة غير محدودة مع 

إعطائهما صالحية اإلمضاء اإلداري و 

البنكي مزدوجا.

لككأين   5% اقكطاع  يكم  األر اح 

عليه  املنصأص  االحكياطي  الرصيد 

قانأنا.

اإليداع  تم  القانأني  إليداع 

لدى  الضبط  بككابة  القانأني 

املحكمة االبكدائية بانزكان تحت رقم    

1890 بكاريخ  9 سبكمبر 2021.
للخالصة والكذتير

 قبال حسن

406 P

STE SARSEIGE COMPTA

SARL

EMAIL : sarseige.compta@gmail.com

 STE AVENIR MOUTAZ

MHASSIN
SARL AU

تاسيس شرتة
 31 بمقك�شي عقد عرفي مؤرخ في 

اغسطس 2021،  بيأترى  تم تأسيس 

شرتة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الخصائص الكالية :

 STE AVENIR شرتة   : التسمية 

. - MOUTAZ MHASSIN SARL AU

ايت  عميرة  االجكماعي:  املقر 

الطيب  سيدي الخر ة  الشأدوار بن 

جرار سيدي بيبي شكأتة ايت باها   

 TRAVAUX DE    : الهدف   

.PLATRE

املدة : 99 سنة.

100.000درهم   : الروسمال 

فئة  من  1000حصة  إلى  مقسمة 

100درهم لكل واحدة. 

100% وي 1000 حصة اجكماعية 

ل ائدة جعا عبد الرحبم . 

جعا  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

ملدة   للشرتة   تمسير  الرحبم   عبد 

غير محدودة.           

اإليداع  تم   : القانأني  اإليداع 

القانأني باملحكمة االبكدائية بانزكان 

2021، تحت رقم  17 سبكمبر  بكاريخ 

1938والسجل الكجاري رقم 5)242

407 P
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FIDUCIAIRE TEMSIA

TEL : 0640109989

STE SOTRATAMED
شرتة ذات املسؤولية املحدودة 

تأسيس شرتة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمأجب 
تم   ،2021 وغسطس   13 بأكاديرفي 
ذات  لشرتة  األسا�شي  النظام  وضع 
تكمن  والتي  املحدودة  املسؤولية 

مميزاتها فيما يلي : 
 STE  SOTRATAMED  : التسمية 

.SARL
سأاء  الشرتة  تهدف   : الغرض 
لحسابها الخاص وو لحساب الغير في 

املغرب وفي وي دولة وخرى إلى:
وشغال البناء املخكل ة.

ونزران  بئر  حي   : الشرتة  مقر 
 11 رقم   11 بلأك  الثاني   الطابق 

تيكأين وكادير.
 99 املدة:حددت مدة الشرتة في 

سنة ابكداء من تاريخ تكأينها النهائي.
يبلغ روسمال   : الشرتة   روسمال 
 1000 مقسم إلى   100.000 الشرتة 
حصة ذات 100 درهم تقيمة للحصة 
القيمة  ومدفأعة  مككتبة  الأاحدة، 
كليا ومخصصة للشركاء اآلتية:           

 ............ محمد  تلغزرت  السيد 
1000 حصة.

السنة املالية : تبكدئ في فاتح يناير 
وتنكهي في 31 دجنبر.

السيد  الشرتة  يسير  التسيير: 
تلغزرت محمد  ملدة غير محدودة.     

القانأني لدى تكابة  تم اإليداع   
باكادير   الكجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت   ،2021 وغسطس   27 بكاريخ 

رقم 191)10.
للخالصة والبيان

املسير

408 P

STE TAJEDDINE
SARL AU

شرتة ذات املسؤولية املحدودة  
بشريك وحيد
تأسيس شرتة

على محضر قرارات الشريك  بناء 
25 وغسطس  الأحيد املنعقد بكاريخ 
ذات  شرتة  تأسست   ،2021
املسؤولية املحدودة من شريك وحيد  

باالعكبارات الكالية : 

ذات   TAJEDDINEشرتة  : االسم 
مسؤولية محدودة من شريك وحيد. 

 C مكرر بلأك   1(1 رقم  العنأان: 
ودادية املأظ ين، تزنيت.

الهدف : تحأيل األمأال.
العمليات  كل  عامة  و ص ة 
املالية  الكجارية،  السياحية، 
واالقكصادية التي من شأنها ون تنمي 
املذكأرة  الشرتة  نشاط  تطأر  و 

وعاله.
 99( تسعة و تسعأن سنة  املدة: 

سنة).
الشرتة  مال  روس  املــــال:  روس   
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000
لكل  درهم   100 مائة  قيمتها  حصة 

واحدة منها.
النأر  عبد  السيد  عين  التسيير: 

اندالشلح تمسير للشرتة 
اإليداع  تم    : القانأني  اإليداع 
القانأني باملحكمة االبكدائية بكيزنيت  
2021، تحت رقم  15 سبكمبر  بكاريخ 

.2021/558
409 P

شركة فورنيكس
  ش.م.م بشريك وحيد 

روسمالها : 100.000.00 درهم
مقرها : دوار ايت واتمار الص اء 

بيأترى  
بمقك�شى عقد عرفي مؤرخ بكاريخ 
صياغة  تمت   ،2021 وغسطس   12
ذات  لشرتة  األسا�شي  القانأن 
وحيد   بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الخصائص الكالية : 
الغرض االجكماعي: تل يف وتأزيع 

بذور البن والقهأة املطحأنة . 
فأرنيكس   شرتة    : التسمية 

ش.م.م بشريك وحيد.
 املقر االجكماعي: دوار ايت واتمار 

الص اء بيأترى. 
املدة : حددت في 99 سنة .

الروسمال والحصص االجكماعية: 
درهم   100.000 في  الروسمال  حدد 
اجكماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 
مأزعة   ، درهم للأاحدة   100 بقيمة 

كاألتي : 

                                                                   ...... وعدي  بال  ايت  الحسين 
1000 حصة.

التسيير: الشرتة مسيرة من طرف 
السيد الحسين ايت بال وعدي حيث 
البنكي  الكأقيعين  من  كل  له  يعأد 
واالجكماعي  وذلك ملدة غير محدودة.

 1( تأزع حسب ال صل  األر اح: 
من القانأن األسا�شي للشرتة.

ثم اإليداع القانأني لدى املحكمة 
تحت عدد رقم:  بانزكان   االبكدائية 
سبكمبر   15 بكاريخ    1927/2021

.2021
مقكطف قصد اإلشهار 

410 P

 STE WHITE CITY
SARL AU

اعالن قانأني
بمقك�شي عقد عرفي املؤرخ بكاريخ 
تأسيس  تم  بالعيأن   0(/07/2021
املحدودة  املسؤولية  ذات  شرتة 

تحمل الخصائص الكالية :
 STE WHITE CITY  : التسمية 

   .SARL AU
املقر االجكماعي :   زنقة 15 رقم 15 

حي الأحدة 01 العيأن . 
روس املال   :   100.000 درهم.

املدة         : 99      سنة.  
املسير      :    عبد اللطيف مزوز.

االقمشة  تجارة    : النشاط   
املالبس  بيع  النسيج،  ومسكلزمات 
االسكيراد  الكجارة،  الجاهزة، 

والكصدير .
  تم اإليداع القانأني لدي املحكمة 
وغسطس   9 في   بالعيأن  االبكدائية 

2021، تحت رقم 77)2.
411 P

  WI FREELANCER 
مقرها االجكماعي : اقامة الرياض 

اهل سأس الشقة 218 بلأك ) حي 
الداخلة اكادير

 تـــأسـيــس
بمقك�شى عقد عرفي مؤرخ اكادير 
بكاريخ 10 سبكمبر 2021، تم تأسيس 
ص اتها   املسؤولية   محدودة  شرتة 

تما يلي : 

     . WI FREELANCER   : التسمية

وساسا  الشرتة  تهدف  الهــدف:  

إلى: مرتز االتصال.

وعمأما جميع العمليات الكجارية 

الصناعية املالية و العقارية املكعلقة 

األنشطة  وكل  املذكأرة  باالنشطة 

شأنه  من  طابع  ذات  وو  املشابهة 

تأسيع وتنمية الهدف االجكماعي.

الرياض  اقامة   : االجكماعي  املقر 

حي   ( بلأك   218 اهل سأس الشقة 

الداخلة اكادير

من تاريخ  99 سنة ابكداء    : املدة 

التسجيل بالسجل الكجاري باسكثناء 

حالة الكمديد وو ال سخ املسبق.

الروسمال :  حدد روسمال الشرتة  

في 100.000 درهم  مقسم  إلى 1000 

حصة. 

البيا�شي                                            امين  محمد  السيد 

500 حصة.

 Mr LEPAGE THOMAS

JACQUES PLERRE  500 حصة.   

امين  محمد  السيد   : التسيير   

ملدة  ذلك  و  للشرتة  البيا�شي مسير 

غير محدودة. 

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

سبكمبر   21 يأم  باكادير  الكجارية 

2021، تحت رقم 535)10.

412 P

STE SILICA SAND 
SARL AU

تأسيس شرتة
بمقك�شى عقد عرفي مؤرخ بكاريخ  

وضع  تم   ،2021 وغسطس   27

القأانين األساسية لشرتة محدودة 

ذات  وحيد  شريك  ذات  املسؤولية 

املميزات الكالية:

.SILICA SAND التسمية

شرتة محدودة  الشكل القانأني: 

املسؤولية ذات شريك وحيد. 

او  املخكل ة  االعمال  الهدف: 

البناء/ الكصدير واالسكيراد/الكجارة 

ديرت  تكا  دوار  االجكماعي  املقر 

نعبادو درارتة اكادير.



19613 الجريدة الرسميةعدد 84)5 - 28 ص ر 1443 )) وتكأ ر 2021) 

في  حدد  االجكماعي  الروسمال 
 5000 إلى  مقسم  درهم   500.000
در هم املمثلة    100 حصة من فئة 

للحصة الأاحدة في ملكية. 
السيد درو�شي ايأب.   

التسيير: عين السيد درو�شي ايأب   
مسير للشرتة ملدة غير محددة.

املدة: 99 سنة.
لدى  القانأني  اإليداع  تم  وقد 
الكجارية  باملحكمة  الضبط  تكابة 
  ،2021 سبكمبر   15 بكاريخ  بأتدير 

تحت رقم 441)10.
413 P

 STE SILVER EVASION
SARL  AU

CONSTITUTION
مسؤولية  ذات  شرتة  تأسيس 
محدودة ذات شريك وحيد روسمالها 

000 100 درهم .
بناية   08 رقم  االجكماعي  املقر 
الباهية شارع الحسن الكاني تيزنيت .

بمقك�شى عقد عرفي محرر بكاريخ 
القانأن  انجاز  تم     2021 ماي   25

األسا�شي
محدودة  مسؤولية  ذات  لشرتة 

ذات املأاص ات الكالية :
 SOCIÉTÉ  SILVER:التسمية

.EVASION
عقاري/  تاجر  الشرتة:  غرض 

وسيط تجاري.
التي  العمليات  انجاز كل  وعمأما 
مباشرة  غير  وو  مباشرة  عالقة  لها 
بالعمليات املذكأرة والتي من شانها 

ون تساهم في تنمية الشرتة .
 99 تأسست الشرتة ملدة   : املدة 
في  تقييدها  يأم  من  ابكداءا  سنة 

السجل الكجاري 
روسمال  حدد   : الشرتة  روسمال 
درهم     100.000 مبلغ  في  الشرتة 
مقسم إلى  1000 حصة من فئة 100 

درهم ل ائدة : 
 1000 ناصر.........  تأفيق  السيد 

حصة. 
ناصر  تأفيق  السيد  تعيين  تم 
كامل  تحملها  مع  للشرتة  تمسير 

الصالحيات حسب القانأن األسا�شي 
للشرتة.

تم انجاز اإليداع القانأني بككابة 
االبكدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
  ،2021 يأنيأ   23 بكاريخ  بكيزنيت 

تحت رقم 244/2021.
414 P

مككـــب ايلأ فينأنسيال لال ستشارات ش. م.م.

ELO FINANCIAL CONSULTING  

 SARL A.U  

عمــارة1 شقة 1 شــارع تيكأ بأكادير

  STE   SKY LOGISTICS GBR
 SARL A.U

روسمالها : 100.000 درهم 
تأسيس شرتة

تأسست  عرفي  عقد  و مأجب 
شرتة دات املسؤولية املحدودة تحت 
  STE SKY LOGISTICS GBR «  اسم

.SARL A.U
البضائع  نقل  في  مقاول   : هدفها 

لحساب الغير.
الكصدير واالسكيراد.

 721 زنقة   : الكجاري  العنأان 
رقم78 حي الأفاء  ا كادير.

روسمالها : 100.000 درهم مأزعة 
حصة  كل  قيمة  حصة   1000 إلى 

100دراهم، مأزعة تمايلي :
محمد   حازم حسن  فؤاد  السيد 

1000 حصة.
تم تعيين السيد   : تسيير الشرتة 
مسيرا  محمد  حسن  حازم  فؤاد 
مع  محدودة  غير  ملدة  للشرتة 
حسب  الصالحيات  كامل  تخأيلهما 

القانأن االسا�شي للشرتة.
املدة: 99 سنة من تاريخ تأسيسها.
بمككب  تم  القانأني  اإليداع 
الكجارية  املحكمة   لدى  الضبط 
بكاريخ    10(428 تحت رقم  اكادير، 

14 سبكمبر 2021.
 STE SKY«الشرتة سجلت 
  LOGISTICS GBR« SARL AU
بأكادير تحت رقم   الكجاري  بالسجل 

48797   بكاريخ 14 سبكمبر 2021، 
415 P 

شركة يــــــــاســــــا
شـرتـة مـحـدودة املـسـؤوليـة

تاسيس شرتة
 02 بكـاريـخ  عـرفي  عـقـد  بمـقـكضـى 
يأليأ 2021 ، وضع القـانـأن األسـا�شي 
للـشـرتـة املحـدودة املسـؤوليـة حسب 

املـأاص ـات الكـاليــة :
الكــــســمــيـــــة  :  يــــــاســــــا.          

املــأضـــــأع االجــكــمــاعــي : 
تقديم األطعمة بجميع ونأاعها؛

اسكغالل األصل الكجاري للمقهى، 
املشرو ات  بيع  الشأاء،  محل 

الكحألية وغير الكحألية؛
العمليات  بجميع  القيام  عمأما، 
املكعلقة بشكل مباشر وو غير مباشر 

باملأضأع االجكماعي.
 ،2 رقم  عمارة   : االجكماعي  املقر 

الطابق الس لي إقامة وكادير باي 1
رقم  ورضية  قطعة  فأنتي  تجزئة 

B2C19 بنسركاو وكادير.
الــمــــــدة : 99 ســنـــة ابـكـــداء مـن يـأم 

تـأسـيـسـهــا النـهـائـي.
حــدد   : االجـكـمـاعـي  الـروسـمـال 
فـي  للـشــرتـة  االجـكـمـاعـي  الـروســمـال 
 1000 إلى  مقـسـم  درهم   100.000
 100 فئة    من  اجكـمـاعـيـة  حصـة 
درهم للـأاحـدة تم تحريرها  كاملة وهي 

مـقـسـمــة تـالكـالـي : 
حصة   500 ازاد،  سمير  السيد 
درهم    100 فئة   من  اجكماعية 

للأاحدة  بمبلغ  50.000 درهم ،
 500 بأسدرة،  ياسين  السيد 
حصة اجكماعية من فئة  100  درهم 

للأاحدة بمبلغ  50.000 درهم .
يـديــر الـشـرتــة و يسيـر  الـتــســيـيـــر: 
شـؤونـهـا: السيدان سمير ازاد وياسين 

بأسدرة.
تـبـكــدئ مـن    : الـسـنــة االجـكــمــاعيـة 
مـن  31دجـنـبــر  فـي   تنكـهـي  و  1يـنــايــر 

تـل ســنـة.
بمـككـب  الـقـانأني  اإليداع  تــم 
بأكادير  الكجارية  بـاملـحكمـة  الضـبط 
رقــم  تحـت   2021 شتنبر   14 بكاريـخ 

 .10(427
416 P

STE SOLAIRE BLEU
شرتة ذات مسؤولية محدودة 
RC : 8083 / TAROUDANT

تأسيس شرتة
عقد عرفي ثم بأوالد برحيل بكاريخ 
تأسيس  تم   ،2021 وغسطس   14
محدودة  مسؤولية  ذات  شرتة 

مأاص تها كالكالي:
.SOLAIRE BLEU   : التسمية

و يع  شراء   : االجكماعي  الهدف 
وترتيب األلأاح الشمسية.

واملنكجات  املعدات  جميع  بيع 
لالسكخدامات الزراعية. 

مقاول وشغال مكنأعة وو وشغال 
البناء.

ايكأدار  مرتز   : االجكماعي  املقر 
امنابها قيادة سيدي عبد هللا امأ�شى 

دائرة ووالبرحيل اقليم تارودانت.
املدة :  99 سنة.

درهم   120.000  : الراسمال     
1200 حصة اجكماعية  مقسمة على 
مقسمة  للسهم  درهم   100 بقيمة 

كالكالي :
السيد  حسن ايت مأالي الخضير  

420  حصة.
  390 العلأي  العزيز  عبد  السيد 

حصة.  
السيد عمر الأهبي 390  حصة.

التسيير  : تعيين السيد حسن ايت 
مأالي الخضير تمسير للشرتة .   

السنة االجكماعية : من فاتح ينيار 
الى 31 ديسمبر.

مقسمة حسب ال صل   : االر اح 
28 من قانأن الشرتة.

إيداعه  تم   : القانأني  اإليداع 
باملحكمة  االبكدائية بكارودانت تحت 

رقم 1857 يأم )1 سبكمبر 2021. 
     للخالصة و البيان                                                    

417 P

 STE MED83
SARL AU

بمقك�شى  عقد  عرفي  مؤرخ  يأم 
30 وتغسطس 2021 تم إنشاء شرتة  

ذات الخصائص الكالية :
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 STE MED83  SARL  : التسمية 

.AU

والدولي  الأطني  النقل   : الهدف 

للبضائع لصالح الغير.

و الكصدير  االسكيراد.

حي الجنانات قرب حمام    : املقر 

نصر القليعة ايت ملأل.

درهم   100.000   : الروسمال 

مقسمة كاآلتي :

  1000 حميكأ  محمد  السيد 

حصة 100 درهم للحصة.

التسيير: السيد محمد حميكأ.

اإليداع القانأني وضع في املحكمة 

سبكمبر   15 يأم  بانزكان  االبكدائية 

2021،  تحت رقم 1921.

السجل الكجاري:  24241.

418 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 06.11.82.46.25 / FIX :

05.28.23.28.(8

EMAIL : samifisc@gmail.com

STE MILANO OPTIC
بمقك�شى القانأن األسا�شي بكاريخ 

تم تأسيس شرتة   ،2021 7 سبكمبر 

باملأاص ات  املسؤولية  محدودة 

           :
ُ
الكالية

ميالنأ  شرتة  التسمية           : 

. STE MILANO OPTIC وبتيك

الهدف :  اخصائي نظارات.

الخليج  عمارة    : املقر االجكماعي 
بلأك 5  رقم 20 حي فأنتي اكادير.

من تاريخ  99 سنة ابكداء    : املدة 

الكأسيس.
 روسمالها  :  100.000.00 درهم.

 التسيير و اإلمضاء  :  للسيدة منى 

الحمداوي.   

باملحكمة  تم  القانأني  اإليداع   

سبكمبر   1( بكاريخ  الكادير  الكجارية 

2021 تحت رقم 475)10.  

419 P

  STE ITISAL BM
SARL AI

Capital de 100 000 Dhs 

 Siège Social: HAY TOUAGHIL

 RUE ALKHATAWAT  N°46

GUELMIM

ICE : 002914111000068

تـــأسيــس
بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

شرتة  تأسيس  تم   ،13/09/2021

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد  باملميزات الكالية :

. ITISAL BM :            التسمية

الكأاغيل  حي   : االجكماعي  املقر 

زنقة الخطأات رقم )4 كلميم .

درهم   100.000 الروسمـــــــــــــال: 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100 درهم.

  : بأمحارة امبارك    : السيـــــــــــد      

1000  حصة

في  املخكل ة  االشغال  الهـــــــــــــــــدف:  

البناء

بأمحارة   : القانأنية     املسيرة 

امبارك  

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

بكاريخ  بكلميم   االبكدائية 

15/09/2021 تحت رقم 321/2021

420 P

 STE SARSEIGE COMPTA

SARL

 STE J.S.A.G TRANS
SARL

تأسيس شرتة
بمقك�شي عقد عرفي مؤرخ فاتح 

سبكمبر 2021، بايت ملأل ثم تأسيس 

شرتة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الخصائص الكالية 

  J.S.A.G  TRANS   التسمية: شرتة

.SARL

البحرني  العين  االجكماعي:  املقر 

الخمابس القليعة  ايت ملأل.   

لحساب  البضائع  نقل   : الهدف 
الغير على الصعيد الدولي و الأطني . 

املدة : 99 سنة.
درهم   100.000  : الروسمال 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100درهم لكل واحدة. 
حصة اجكماعية   500 وي   %  50

ل ائدة السيد محمد اعمر.
حصة اجكماعية   500 وي   %  50

ل ائدة السيد خلي ة بأعزة.
تم تعيين السيد محمد   : التسيير 
غير  ملدة   للشرتة   تمسير  اعمر 

محدودة.
االيداع  تم   : القانأني  االيداع 
القانأني باملحكمة االبكدائية بانزكان 
تحت   ،2021 سبكمبر   1( بكاريخ 
رقم الكجاري  والسجل   رقم1931  

                                               .24257
421 P

 STE RESTAURANT
ALAADAMA

SARL
تـأسـيـس شــرتة

بكاريخ عرفي   عقد  بمقك�شى    
وضع  تم   ،2021 سبكمبر   20  
الكاسي�شي لشرتة محدودة  القانأن 
املسؤولية تحمل الخصائص الكالية:

 STE RESTAURANT  :   الـتـسـميـــــــــــــــة
.ALAADAMA SARL

:  شرتة ذات املسؤولية  الشكل  
املحدودة بشريك وحيد.

الـمـأضـــــأع    :  مطعم بسعر ثابت.
:شارع ميمأزا  الـمـقر االجـكـماعــي  

العمارة 44 حي ال رح وكادير.
مــــــدة الشرتــــــة  :  99  سنة. 

 100.000  : الشرتـــة  روسمـــال 
درهم.

السيد برايس محمد    : الـتسـيـيـــــــــر 
.JC320440  رقم البطاقة الأطنية

فاتح  من   : االجكمـاعيـة   السنة  
يناير  إلى 31 دجنبر من ن س السنة.

لقد تم التسجيل القانأني لدى   
املحكمة االبكدائية بأكادير في السجل 
بكاريخ   48881 رقم  تحت   الكجاري 

 20 سبكمبر 2021.
422 P

 STE S.G.T.D
SARL AU

شرتة ذات مسؤولية محدودة  
تاسيس شرتة

  STE S.G.T.D الكجاري  اسم 
 .SARL AU

شارع   12 بلأك   : العنأان 
املحمدي  حي   100 رقم  الخميسات 

وكادير
بالجملة،  عقاقير  تاجر    : املهام   
وعمال وو تشييد مكنأعة واالسكيراد 

والكصدير
 100.000  : الشرتة  مال  راس 

درهم.
السيد جمال كأكادير    : التسيير 

مشارك  وحيد و مسير للشرتة.
 تم اإليداع القانأن األسا�شي لدى 
الكجارية  باملحكمة  الضبط  تكابة 
  ،2021 سبكمبر   20 بكاريخ  اكادير 
والسجل     10(517 رقم   تحت 

الكجاري تحت رقم  48887 .
423 P

 MOULAT D’JAJ
شرتة ذات مسؤولية محدودة - 

الشريك الأحيد
بكاريخ  عرفي  عقد   بمقك�شى 
تأسست الشرتة   ،2021  )2 غشت 

طبقا للقأانين املعمأل بها.               
   االسم الكجاري:  مأالت الدجاج  

الهدف : بائع الدجاج .
املدة : 99 سنة. 

الروسمال :  000.00 100 درهم. 
شارع   47 رقم   : املقراالجكماعيي 

وارززات الحي املحمدي وكادير.
من  تبكدئ   : االجكماعية  السنة 
فاتح يناير إلى 31 دجنبر من كل سنة. 
: تسير الشرتة من طرف  التسيير 

السيد ة حيمأد إقبال.
تم اإليداع القانأني لكل الأثائق   
بككابة  الشرتة  بكأسيس  املكعلقة 
بأكادير  الكجارية  باملحكمة  الضبط 
بكاريخ  17 سبكمبر 2021،  تحت رقم 

. 10(480
424 P
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FIDUCIAIRE ESCOMPTE SARL

 IMM MESROUR AV HASSAN II 4

BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

 STE NOVA LOGISTICS      

 SARL
تأسيس شرتة 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

تأسيس  تم   ،2021 سبكمبر   15

تحمل  املسؤولية  محدودة  شرتة 

الخصائص الكالية :

اسم  الشرتة  تحمل   : التسمية 

 STE NOVA LOGISTICS شرتة 

.SARL
تحدد روسمال   : روسمال الشرتة  

مقسم  درهم   200.000 في  الشرتة 

درهم   100 بقيمة  2000حصة  الى 

ويأب مأيلك  لكل حصة مملأتة ل 

ومريم  حصة   1000  :  JB405(49

مأيلك JH150 : 1000 حصة.

املقر  تحدد   : املقر االجكماعي  
االجكماعي للشرتة في  العنأان : رقم 

ال الح  انزران  بئر  شارع  مكرر   29

بيأترى.

الهدف االجكماعي : تعمل الشرتة 

في مجال نقل البضائع.

التسيير: تحدد تسيير الشرتة من 

.JH150طرف السيدة:مريم مأيلك

تم ايداع امللف القانأني للشرتة 

لدى املحكمة االبكدائية النزكان تحت 
رقم1945بكاريخ  20 سبكمبر 2021.

425 P

SOCIETE NT EVASION
SARL A AU 

شرتة ذات مسؤولية محدودة

 ذات شريك وحيد

 روسمالها :  000 100 درهم

املقر االجكماعي دوار البيضا الركادة  

تيزنيت

تاسيس شرتة
بمقك�شى عقد عرفي محرر بكاريخ 
القانأن  انجاز  تم     2021 ماي   25

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

محدودة ذات املأاص ات الكالية :

 SOCIÉTÉ  SILVER  : التسمية 
.EVASION

البناء/  اعمال   : الشرتة  غرض 
وسيط تجاري.

التي  العمليات  انجاز كل  وعمأما 
مباشرة  غير  وو  مباشرة  عالقة  لها 
بالعمليات املذكأرة والتي من شانها 

ون تساهم في تنمية الشرتة .
ملدة  الشرتة  تأسست   : املدة 
من يأم تقييدها في  سنة ابكداء   99

السجل الكجاري. 
روسمال  حدد   : الشرتة  روسمال 
درهم      100000 مبلغ  في  الشرتة 
مقسم إلى  1000 حصة من فئة 100 

درهم ل ائدة : 
ناصر...1000  تأفيق  السيد 

حصة. 
ناصر  تأفيق  السيد  تعيين  تم 
كامل  تحملها  مع  للشرتة  تمسير 
الصالحيات حسب القانأن األسا�شي 

للشرتة.
تم انجاز اإليداع القانأني بككابة 
االبكدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
  ،2021 يأنيأ   23 بكاريخ  بكيزنيت 

تحت رقم 245/2021.
426 P

املرتز الجهــأي للخدمـــات ش م م
تيزنيت .الهاتف : 0.24.10).05.28

STE OUAHBEL SERVICE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة  

بشريك واحد
تاسيس شرتة

العام  الجمع  محضر  على  بناء   
 21 بكاريخ  املنعقد  الكأسي�شي 
ذات  شرتة  تأسست   ،2021 يأنيأ 
باالعكبارات  املحدودة  املسؤولية 

الكالية: 
 OUAHBEL« شرتة  االسم: 
املسؤولية  ذات   »SERVICES

املحدودة من شريك واحد.
 العنأان: رقم 90 بلأك C ودادية 

املأظ ين تيزنيت.
لهدف :  صرف العمأالت.

املدة: 99 سنة.

: روسمال الشرتة هأ   روس املــال 
 1000 إلى  مقسمة  درهم   100.000

حصة بقيمة 100 درهم لكل حصة.
السيد واحسأني بأ كر   التسيير: 

مسيرا للشرتة.
اإليداع  تم   : القانأني  اإليداع 
القانأني باملحكمة االبكدائية بتزنيت 
تحت   ،2021 سبكمبر   21 بكاريخ 

رقم5)5.
427 P

  
 STE BENTALEB HOME

NEGOCE
SARL

مقرها : بلأك 13 شارع خريبڭة رقم 
80 حي محمدي اڭادير

العام  الجمع  بمقك�شى محضر    
  ،2021 وغسطس  فاتح  الكأسي�شي 
نيڭأص   هأم  بنطالب  لشرتة 
ش.ذ.م.م، تمت املصادقة على ما يلي :
الشرتة  تسمية   : التسمية  

بنطالب هأم نيڭأص ش.ذ.م.م. 
املقر  جعل   : الشرتة  مقر 
الكالي   بالعنأان  للشرتة  االجكماعي 
حي   80 شارع خريبڭة رقم   13 بلأك 

محمدي اڭادير.
تحديد  تم   : الشرتة  روسمال 
درهم   100.000 روسمال الشرتة في 
مقسمة إلى 1000 حصة   100 درهم 

للحصة ومأزعة كاآلتي :
محمد                   طالب  بن  ايت  السيد 

500 حصة 50.000 درهم.
حمزة                طالب  بن  ايت  السيدة 

250 حصة    25000 درهم.
ياسين               طالب  بن  ايت  السيد 

250 حصة  25000 درهم.
وشراء  بيع   : الشرتة  وهداف   
الكأثيت  و  التزيين  خدمات  األثات، 
الداخلي والخارجي لألماتن و البنايات 
نصائح في التزيين  الخاصة و املهنية، 
 والكأثيت الداخلي والخارجي، خدمات 

مكعددة واسكيراد.
طالب  بن  ايت  السيد   : التسير 
محمد   مسير  لشرتة  بنطالب هأم 
نيڭأص  ش.ذ.م.م  ملدة غير محدودة.

فاتح  من  ابكداء  سنة   99 املدة: 

وغسطس 2021.

اال يداع القانأني : لقد ثم اإليداع 

باكادير   الكجارية  املحكمة  لدى 
بكاريخ 17 سبكمبر 2021، تحت  رقم  

تحت  الكجاري  والسجل   10(479
رقم 48847.

428 P

  STE  A&S PARTENAIRE
SARL AU 

روسمالها : 100.000 درهم 

تأسيس شرتة
تأسست  عرفي  عقد  و مأجب 

شرتة دات املسؤولية املحدودة تحت 

  ،2021 وغسطس   12 بكاريخ  إسم    

. A&S PARTENAIRE  «  SARL AU«

 هدفها:  مككب الدراسات.

القانأنية  االستشارات  مككب 

والجبائية و الحسابات.

رقم  :الكجزئة  الكجاري  العنأان 

الطابق األول زنقة زهير بن ابي   459

سلمى بالحي املحمدي ووالد تايمة.
درهم    100.000  : روسمالها  

كل  قيمة  حصة  إلى1000  مأزعة 

حصة 100  دراهم، مأزعة تما يلي :

دريأش  الغاني  عبد  السيد 

1000حصة.

السيد   تعيين  تم  الشرتة  تسيير 

مسيرا للشرتة  عبد الغاني دريأش   

كامل  تخأيله  مع  محدودة  غير  ملدة 

الصالحيات حسب القانأن األسا�شي 

للشرتة.

املدة : 99 سنة من تاريخ تأسيسها.

بمككب  تم  القانأني  اإليداع 

االبكدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

بكاريخ   1881 رقم  تحت   بكارودانت 

21 سبكمبر 2021.

 A&S شرتة  سجلت 

PARTENAIRE    SARL AU  بالسجل 

الكجاري بكارودانت تحت رقم  8089 

بكاريخ 21 سبكمبر 2021.

429 P
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STE CAFEDIA
SARL AU

تأسيــس شرتة.
يأنيأ  فاتح  بمقك�شى عقد عرفي 

شرتةذات  تأسيس  تم   ،2021

شريك  املحدودةذات  املسؤولية 

وحيــد خصائصها كالكالـي :

 STECAFEDIA  S.A.R.L : التسمية

.A.U

الهدف االجكماعي : مقهى.

شارع   124 رقم   : املقر االجكماعي 

ابأ كر الصديق الدشيرة انزكان.

املدة  : 99 سنة.

درهم   100.000  : الروسمال 

حصة اجكماعيه   1000 مقسمة إلى 

من فئة 100 درهم للحصة الأاحدة، 

منتسبة.

حمامي  السيد  الأحيـد  للشريك 

صالح 1000 حصة إجكماعية.

الشرتة  بتسيير  يعهد   : التسيير 

غير  ملدة  صالح  حمامي  السيد  إلى 

محددة،وما الكأقيع في نسب إليه.

بككابة  القانأني  اإليداع  تم  وقد 

االبكداءية  املحكمة  لدى  الضبط 

انزكان بكاريخ 14 يأليأ 2021، تحت 

رقم 1593.

430 P

 SOCIETE BOUCHERIE DAR

CHOUAYA
SARL AU

CONSTITUTION
روسمالها : 000 100 درهم .

املقر االجكماعي : محل تجاري رقم 4 

عمارة 15 مشروع حدائق اكادير

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات شريك وحيد 

بمقك�شى عقد عرفي محرر بكاريخ 

القانأن  انجاز  تم   2021 يأليأز   15

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

ذات  وحيد  شريك  ذات  محدودة 

املأاص ات الكالية :

 BOUCHERIE DAR  : التسمية 

.CHOUAYA A AU

بيع   / الجزارة   : الشرتة  غرض 

وتحأيل انأاع اللحأم.

التي  العمليات  انجاز كل  وعمأما 

مباشرة  غير  وو  مباشرة  عالقة  لها 

بالعمليات املذكأرة والتي من شانها 

ون تساهم في تنمية الشرتة.

 99 تأسست الشرتة ملدة   : املدة 

في  تقييدها  يأم  من  ابكداءا  سنة 
السجل الكجاري 

روسمال  حدد   : الشرتة  روسمال 

الشرتة في مبلغ 100.000 درهم. 

1000 حصة من فئة   مقسم إلى 

100 درهم ل ائدة : 

 1000 ووفقير  هشام  السيد 

حصة. 

ووفقير  هشام  السيد  تعيين  تم 

كامل  تحملها  مع  للشرتة  تمسير 

الصالحيات حسب القانأن األسا�شي 

للشرتة.

تم انجاز اإليداع القانأني بككابة 

الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 2021 وغسطس   ( بكاريخ  بأكادير 

تحت رقم )10595.

431 P

LOFFICE TECNOLOGIES
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة من شريك واحد
يأليأ   13 في  طبقا للعقد املؤرخ 

محدودة  شرتة  تأسيس  تم   ،2021

املسؤولية بالخصائص الكالية :

 L O F F I C E : سم ال ا

.TECNOLOGIES

البرمجة  املعلأميات،   : الهدف 

والكجارة اإللكترونية.
روسمال الشرتة : 100.000 درهم

التسيير : ومراح حمأ.

السجل الكجاري : 1)485.

بلأك ب الرقم   : املقر االجكماعي 
تجزئة انزى العليا تدارت انزى   23(

اكادير.

املدة : سنة99.

للشرتة  القانأني  اإليداع  تم 

بالسجل الكجاري باملحكمة الكجارية 

بكاريخ   485(1 رقم  تحت  اكادير 

19وغسطس 2021.

432 P

CABINET SABCONSULTING

 H2A HAMID ANKOUCHE

ARCHITECTE
SARL 

تأسيس شرتة
طبقا للعقد العرفي املؤرخ ب فاتح 

تقرر تأسيس شرتة   ،2021 سبكمبر 

باملأاص ات اآلتية :

 H2A HAMID  : التسمية 

.ANKOUCHE ARCHITECTE

املسؤولية  شرتة   : الشكل 

املحدودة ذات الشخص الأاحد

 BUREAU  : االجكماعي  املقر 

 N°23, 3ème ETAGE IMMEUBLE

 ARGANIER, AVENUE DES

.FARAGADIR

روساملال : 1.500.000  درهم.

املسير  : السيد حميد عنقأش 

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

31 دجنبر.

الضبط  كاتب  لدى  اإليداع  تم 

بكاريخ  باكادير  الكجارية  للمحكمة 

فاتح سبكمبر 2021 رقم 537)10.

433 P

STE SARSEIGE COMPTA SARL

Email: sarseige.compta@gmail.COM

STE GROMA TRANS
 SARL AU

تأسيس شرتة
في   مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شي 

ملأل  بايت   ،2021 وغسطس   30

املسؤولية  ذات  شرتة  تأسيس  تم 

املحدودة ذات الخصائص الكالية :

 STE GROMA شرتة   : التسمية 

.TRANS SARL AU

عبد  ايت  حي   : االجكماعي  املقر 

الرحمان القليعة ايت ملأل.

 Transport de  : الهدف 

 marchandises nationale et

 international pour le compte

.d’autrui

املدة : 99 سنة.

درهم   100000  : الروسمال 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100درهم لكل واحدة.

100% وي 1000 حصة اجكماعية 

ل ائدة سعيد واحسأن. 

السيد  تعيين  تم   : التسيير 

تمسير للشرتة   مصط ى واحسأن  

ملدة  غير محدودة.           

اإليداع  تم   : القانأني  اإليداع 

القانأني باملحكمة االبكدائية بانزكان 

2021، تحت رقم  )1 سبكمبر  بكاريخ 

1930 والسجل الكجاري رقم 24255.
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شركة  گاالديزاين
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة
في  املؤرخ  للعقد  طبقا 

11 وغسطس2021 تم تأسيس شرتة 

بالخصائص  محدودة  املسؤولية 

الكالية :  

 GALA گاالديزاين   : االتسمية 

.Design

وعمال   - الكصميم   : الهدف 

النجارة - وعمال الطباعة.

 100000  : املجمأعة  روسمال 

درهم.

املسير : محمد ويت و هي.
رقم   230 زنقة   : املقر االجكماعي 

)7 الجرف انزكان.

املدة :  99 سنة.

باملحكمة   القانأني  االيداع  تم 

 189( رقم  تحت  بانزكان  اإلبكدائية 

بكاريخ 10 سبكمبر 2021.

435 P
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 SOCIETE HANDS شركة

FOURNITURE
  SARL AU

السجل الكجاري رقم51) طاطا

بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

تأسيس شرتة  تم   ،2021 21 يناير 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد ذات املأاص ات الكالية :

التسمية :

 HANDS FOURNTURE SARL

.AU

الهدف االجكماعي :

ممأن  املككب.  تجهيزات  لأازم 

الح الت.

العمليات  جميع  عامة،  و ص ة 

املكعلقة بشكل مباشر آو غير مباشر 

بأغراض الشرتة.

زنقة محمد بن   : املقر االجكماعي 

يعقأب رقم 40 طاطا.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

عدا  ما  الكجاري  بالسجل  تسجيلها 

الحل املسبق او الكمديد.

  100.000  : االجكماعي  الروسمال 

درهم.

التسيير : تم تعيين فكيحة ايت بن 

مبارك مسيرا وحيدا تأسيسيا للشرتة 

ملدة غير محدودة.تم االيداع القانأني 

االبكدائية  باملحكمة  الضبط  بككابة 

تحت   2021 يأنيأ   8 بكاريخ  بطاطا 

عدد 3/21).
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DOGY SKI
 SARL AU 

تأسيس 
بمقك�شى عقد عرفي محرر بأكادير 

بكاريخ 9 يناير 2021، تمت املصادقة 

لشرتة  األسا�شي  القانأن  على 

محدودة املسؤولية ذات الخصائص 

الكالية : 

 STE  DOGY SKI  : التسمية 

.SARL AU

معدات الرياضات  تراء   : الهدف 

املائية.  

 HAY AIT  : االجكماعي  املقر 

 SWAL TAMRAGHT COMMUNE

.AOURIR AGADIR
روسمال الشرتة : حدد الروسمال 

درهم   100000 مبلغ  في  االجكماعي 

حصة اجكماعية   1000 مقسمة إلى 

من فئة 100 درهم للأاحدة في ملك :

 1000 وفهيم  سأمية   : السيدة 

حصة اجكماعية.

املدة : 99 سنة. 

 التسيير : السيدة  سأمية وفهيم.

السنة االجكماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 دجنبر.

تكابة  لدى  القانأني  اإليداع  تم 

اكادير  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

بكاريخ 15 سبكمبر 2021،  تحت رقم 

.10(452
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 SOCIETE DES TRAVAUX

FAHIYO
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة
تم  اكادير  في  املؤرخ  للعقد  طبقا 

املسؤولية  محدودة  شرتة  تأسيس 

بالخصائص الكالية :

 SOCIETE DES  : االسم 

.TRAVAUX FAHIYO

الهدف : شرتة األشغال املخكل ة 

و البناء.
  100.000  : املجمأعة  روسمال 

درهم.

التسيير :  بيهات فاطمة.
تنالت   15( رقم   : املقر االجكماعي 

1 و2 حي الهدى باكادير.

املدة : 99 سنة.

للمجمأعة  القانأني  اإليداع  تم   

بالسجل الكجاري باملحكمة الكجارية 

بكاريخ    10(4(8 رقم  تحت  باكادير 

)1 سبكمبر 2021.
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 COMPASS EXECUTIVE

 SOLUTIONS
SARL 

تأسيس شرتة
ب  املؤرخ  العرفي  للعقد  طبقا 

7 سبكمبر 2021 تقرر تأسيس شرتة 

باملأاص ات اآلتية :

 COMPASS  : التسمية 

 : EXECUTIVE SOLUTIONS

محدودة  شرتة   : الشكل 

املسؤولية.

 : االجكماعي  املقر 

 APPARTEMENT 11 BLOC

 3, RESIDENCE TAWENZA,

.TAGHAZOUT AGADIR
روس املال : 100.000 درهم.

املسير  : السيد ابراهيم رو يأ.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

31 دجنبر.

الضبط  كاتب  لدى  اإليداع  ثم 

بكاريخ  باكادير  الكجارية  للمحكمة 
21 سبكمبر 2021 رقم )53)10.
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 CATEC CONSULTING
SARL AU 

إنشــاء شــرتـــة
بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

تأسيس  تم   ،2021 19 وغسطس 

ذات  املحدودة  املسؤولية  شرتة 

الشريك الأاحد باملميزات الكالية :

 CATEC  : التسمية 

.CONSULTING SARL AU

الرحمة  حي   : املقر االجكماعي 
الزنقة )0 رقم 12 كلميم. املغرب.

درهم   100.000  : الروسمال 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100 دراهم.

الهدف  : االستشارات اإلدارية.

: السيدة عائشة  الشريك الأاحد 

والحاملة  الجنسية،  مغر ية  اوراغ، 

رقم الأطنية  الكعريف  لبطاقة 

JA98700 ب 1000 حصة.

فاتح  من  تبكدئ   : املالية  السنة 
يناير وتنكهي في 31 دجنبر من كل سنة.
: تسير الشرتة حاليا من  التسيير 
طرف السيدة عائشة اوراغ ل ترة غير 

محددة.
باملحكمة  تم   : الكجاري  السجل 
سبكمبر   2 االبكدائية بكلميم بكاريخ  

2021، تحت رقم312/2021.
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EURO DIX TRANS
SARL

قرار  العام  جمع  محضر  حسب 
 EURO DIX TRANS شركاء   الشرتة
قرر   ،2021 سبكمبر   2 بكاريخ   SARL

ما يلي :
 13 رقم  مككب   : الشرتة  مقر 
بالطابق الثالث بعمارة الحيان شارع 

السمارة بلأك ا رقم 14 ايت ملأل. 
  100.000 في  حدد  املال  روس 
1000 حصة من  درهم مقسأمة إلى 
ومأزعة   الأاحدة  درهم   100 فئة 

كالكالي :
MAMAN OMAR ب 500حصة.

                         MAMAN ABDERRHAMAN
500 حصة.        

املأضأع : من وهداف الشرتة.
نقل البضائع على الأطني والدولي 

لحساب الغير.
التسيير : قرر الشريك الأحيد ون 
    EURO DIX TRANS SARL شرتة 
 MAMAN OMAR سيسرها السيد  

ملدة غير محدودة.
اإليداع : تم اإليداع القانأني لدى 
 17 املحكمة ابكدائية بإنزكان بكاريخ 
 ،1943 رقم  تحت   ،2021 سبكمبر 

السجل الكجاري رقم 9)242.
441 P

ESSOR HOLDING
SARL

تأسيس شرتة
ب  املؤرخ  العرفي  للعقد  طبقا 
تأسيس  تقرر   2021 )1 سبكمبر 

شرتة باملأاص ات اآلتية :
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.ESSOR HOLDING : التسمية

محدودة  شرتة   : الشكل 

املسؤولية.

 CHEZ JNANE  : املقر االجكماعي 

 AL FERDAOUSS, IMMEUBLE

 AL FERDAOUSS AV HASSAN

.IIAGADI
روساملال : 3.000.000)1  درهم.

املسير : السيد محمد بشا.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

الى31 دجنبر.

الضبط  كاتب  لدى  اإليداع  ثم 

بكاريخ  باكادير  الكجارية  للمحكمة 
)1سبكمبر 2021 رقم 470)10.

441 P

SOCIETE EARTH 3D
 SARL

تأسيس شرتة
بمقك�شى القانأن األسا�شي املؤرخ  

بكاريخ 10 سبكمبر 2021، تم تأسيس 

ذات  املسؤولية  محدودة  شرتة 

الخصائص الكالية :

 .EARTH 3D SARL  

الهدف : هدف الشرتة في املغرب 

تما في الخارج هأ:

و يع  شراء  الكنظيف  وعمال 

تأجير  الكنظيف.  ومأاد  معدات 

وصيانة  تجهيز   / الكنظيف.  معدات 

وإصالح املباني.

اسكيراد وتصدير.

ووعمال  الكنظيف  خدمة  تقديم 

النظافة.

وعمال صيانة.

مقاول تنظيف.

وعمال األمن والنظافة والنقل.

تنظيف الشقق املحالت الكجارية 

واألعمال املكنأعة والبستنة.

وعمال مكنأعة وخاصة الكنظيف.

الكنظيف والصيانة واألمن.

والسالمة  الصناعي،  الكنظيف 

وتن يذ  والبستنة،  الصحية، 

الصرف  والكصدير؛  االسكيراد 

الصحي الري.

الكنظيف  ودوات  بيع  الكنظيف، 
األعمال  الكنظيف،  ومعدات 
الزراعية، الغرس، تنسيق الحدائق، 
على  الكدريب  مكنأعة،  وعمال 

النظافة والكنظيف.
الخضراء  املساحات  تنظيف 

بجميع وشكالها.
النظافة،  وعمال  جميع  وداء 
وتقديم كافة الخدمات ذات الصلة، 
املنزلية،  الخدمات  جميع  وتذلك 
لألفراد  الخدمات  كافة  وتأفير 

واملهنيين.
تنظيف السيارات.

جميع  عمل  بستنة،  نظافة، 
ووعمال  مدنية  هندسة  الحرف، 

مكنأعة.
الكطهير ومكافحة ال ئران.

وو  مقاول وعمال مخكل ة  تاجر، 
مقاول إنشاءات.

املدة : 99 سنة.
الروسمال : حدد في 20.000 درهم 
اجكماعية  حصة   200 على  مقسم 
في  وهي  للأاحدة  درهم   100 بقيمة 

نصيب :
                                                                      : بطاح  املصط ى  السيد 

120 حصة اجكماعية.
 Sté 80   حصة اجكماعية.        :  
 centre du printemps du bien

.être holistique et naturel
: تسير الشرتة وملدة غير  التسيير 
محدودة من طرف  السيد املصط ى 

بطاح.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
االبكدائية بالداخلة بكاريخ 10 سبكمبر 

2021، تحت رقم 19321/)195.
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شركة ايكول الصال أكادير بريفي
ش.م.م 

روسمال اجكماعي 100.000 درهم
تجزئة تينمل 2 ايت ملأل انزكان

بمقك�شى عقد عرفي مؤرخ بكاريخ 
) سبكمبر 2021 تمت صياغة القانأن 
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة  ذات الخصائص الكالية : 

الغرض االجكماعي : 

حرة  مدرسة  وتسيير  اسكغالل 

للكعليم األولي واالبكدائي.

شرتة ايكأل الصال   : التسمية    

وكادير بري ي  ش.م.م.

 2 : تجزئة تينمل  املقر االجكماعي   

ايت ملأل انزكان.

املدة : حددت في 99 سنة.

الروسمال والحصص االجكماعية: 

درهم   100.000 في  الروسمال  حدد 

اجكماعية  حصة   100 إلى  مقسم 

بقيمة 1000 درهم للأاحدة، مأزعة 

كاألتي : 

وحمد جمالي 50 حصة.

عبد الرحيم اساقل 50 حصة.

من  مسيرة  الشرتة   : التسيير 

طرف السيد وحمد جمالي حيث يعأد 

له لأحده كل من الكأقيعين البنكي 

واالجكماعي وذلك ملدة غير محدودة.

 22 تأزع حسب ال صل   : األر اح 

من القانأن األسا�شي للشرتة.

ثم اإليداع القانأني لدى املحكمة 

رقم  عدد  تحت  بانزكان  االبكدائية 

سبكمبر   15 بكاريخ   192(/2021

.2021
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 ِتيِكي
ْ
ِدن

ْ
ـــــول

ٗ
 ك

إنشاء شرتة
ثم وضع   2021 سبكمبر   8 بكاريخ 

محدودة  لشرتة  األسا�شي  القانأن 

املسؤولية ذات الشريك الأحيد.

ــــــألدن تيكي
ٗ
التسمية : شرتة ت

هدف الشرتة :

مطعم قاعة شاي.
النأر  برنامج   : الشرتة   مقر 

07 حي املحمدي  الطابق الثاني شقة 

ادير. 
ٗ
آك

املدة : محدودة في 99 سنة.

مبلغ  في  محدد   : الروسمال 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100000

للحصة  درهم    100 حصة من فئة 

للسيد:  كلها  اتككابها  ثم  الأاحدة 

دياب خالد.

السيد  تعيين  ثم  قد   : التسيير 

دياب خالد تمسير وحيد للشرتة مع 

الكأقيع االجكماعي والبنكي.

لككأين  يكم اقكطاع 5%   : األر اح 

عليه  املنصأص  االحكياطي  الرصيد 

قانأنا.

اإليداع  تم   : القانأني  اإليداع 

لدى  الضبط  بككابة  القانأني 

املحكمة الكجارية بآكادير تحت رقم 

)50)10  بكاريخ  20 سبكمبر 2021.
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شركة جيتراصوك               
شرتة ذات املسؤولية املحدودة    

روسمالها 100.000 درهم 

املقر االجكماعي : حي ادرار البرتة 

عمارة 13 شقة 17 تكأين اكادير.       

 بمقك�شى عقد عرفي مأقع بكاريخ 

واملسجل    ،2021 وغسطس   18

 .2021 وغسطس   25 بكاريخ  باكادير 

وتأسست على اثره شرتة باملأاص ات 

الكالية : 

االسم : شرتة جيتراصأك.

الغرض االجكماعي : اشغال البناء 

والهندسة املدنية ووشغال مخكل ة.     

حي ادرار البرتة   : املقر االجكماعي 

عمارة 13 شقة 17 تكأين اكادير.    

املدة االجكماعية : 99 سنة.

 100.000  : االجكماعي  الراسمال 

حصة   1000 الى  مقسمة  درهم 

درهم   100 فئة  من  اجكماعية 

للأاحدة. 

السنة االجكماعية : من فاتح يناير 

الى 31 دجنبر من كل سنة.

من  مسيرة  الشرتة   : التسيير 

طرف السيد محمد مطاب وابراهيم 

بأرحيلة.

باملحكمة   : القانأني  االيداع 

 10(37 رقم  تحت  باكادير  الكجارية 

بكاريخ 8 سبكمبر 2021.

445 P
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شركة بنوماتيك دو فياجور
ش.م.م بشريك وحيد

بروسمال 100.000 درهم
رقم 9)1 تجزئة الحرفيين
الحي الصناعي  ايت ملأل

بمقك�شى عقد عرفي مؤرخ بكاريخ 
صياغة  تمت   ،2021 سبكمبر   15
ذات  لشرتة  األسا�شي  القانأن 
وحيد    بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الخصائص الكالية : 
الغرض االجكماعي : 

 بيع العجالت بالكقسيط . 
بنأماتيك شرتة   :  التسمية 
 دو فأاياجأغ  ش.م.م بشريك وحيد.

9)1 تجزئة  : رقم  املقر االجكماعي 
الحرفيين الحي الصناعي  ايت ملأل .      

املدة : حددت في 99 سنة 
الروسمال والحصص االجكماعية :

حدد الروسمال في 100.000 درهم 
اجكماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 
مأزعة  درهم للأاحدة،   100 بقيمة 

كاألتي :
املالك:                                   عبد  جأشت 

1000 حصة.
التسيير : الشرتة مسيرة من طرف 

الشريك الأحيد ملدة غير محدودة.
البنكي  الكأقيعين  من  كل  يعأد 
السيد جأشت عبد  الى  واالجكماعي 

املالك وذلك ملدة غير محدودة.
 1( تأزع حسب ال صل   : األر اح 

من القانأن األسا�شي للشرتة.
ثم اإليداع القانأني لدى املحكمة 
رقم  عدد  تحت  بانزكان  االبكدائية 
سبكمبر   17 بكاريخ   1944/2021

.2021
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موريشترانسبور
بكأريخ  عرفي   عقد  بمقك�شى 
2021. تم وضع القانأن  9 وغسطس 
الكاسي�شي لشرتة محدودة املسؤولية 

تحمل الخصائص الكالية :
الـتـسـميـــــــــــــــة : مأريشترانسبأر.

:  شرتة ذات املسؤولية  الشكل  
املحدودة.

نقل  في  مقاول   : الـمـأضـــــأع 
البضائع ل ائدة الغير.

الـمـقر االجـكـماعــي  :  رقم 3 عمارة 
114 فال اومليل حي املحمدي.

99  سنة   : .مــــــدة الشرتــــــة  اكادير 
ابكداء من يأم تأسيسها.

100.000 درهم مقسم على 1000 
 500  : درهم   010 فئة  من  حصة 
الطالب  ايت  فكيحة  للسيدة  حصة 

500 حصة للسيدة نعيمة حمزة.
 %5 نسبة  اقكطاع  يكم   : األر اح 
من األر اح  لالحكياط القانأني والباقي 

حسب تقرير الشركاء 
من  الشرتة  تسير   : الـتسـيـيـــــــــــــر 
طرف السيدتان : فكيحة ايت الطالب 
صالحيات  كل  مع  حمزة.  ونعيمة 

االمضاء.
السنـــة االجكمـاعيـة : من فاتح يناير 

إلى 31 دجنبـــــر.
لدى  القانأني  اإليداع  تم  لقد 
يـأم  باكادير   الكجارية  املحكمة  
رقم          تحت   ،2021ّ سبكمبر   21

.10(523
447 P

شركة تكساس مطال
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة
يأليأ   7 في  املؤرخ  للعقد  طبقا 
محدودة  شرتة  تأسيس  تم   ،2021

املسؤولية، بالخصائص الكالية :
االسم : شرتة تكساس مطال.

بيع قطع الغيار ولأازم   : الهدف  
السيارات. 

روسمال املجمأع : 100000 درهم.
التسيير : عبد العالي ايت الحسن 

اوعلي.
رقم  »ب«  بلأك   : املقر االجكماعي 

7) حي املسيرة ايت ملأل.
املدة : 99 سنة.

.ICE: 002848649000006
للمجمأعة  القانأني  اإليداع  تم 
باملحكمة  الكجاري  بالسجل 
 1717 رقم  تحت  بإنزكان  االبكدائية 
بكاريخ  8 سبكمبر 2021 رقم السجل 

الكجاري 24017.
448 P

العناصر املكعلقة باإلشهار

 شركة ماي آرت
ش.م.م 

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ بكاريخ 21 ديسمبر 2020 قرر 

مساهمأا  شرتة ماي آرت ما يلي :

بيع وتحأيل 200 حصة اجكماعية 

التي يمكلكها السيد عثماني الحسين 

للسيد عثماني ياسين.

من  الشرتة  روسمال  زيادة 

 500.000 إلى  درهم   100.000

الجارية  الحسابات  بدمج  درهم 

الروسمال  هذا  وتخ يض  للشركاء 

الخسائر  بامكصاص   220.000 إلى 

املتراتمة.

لحسين  عثماني  السيد  اسكقالة 

من مهامه تمسير للشرتة.

ياسين  عثماني  السيد  تعيين 

مسيرا جديًدا للشرتة وتأقيع جميع 

وثائق الشرتة باسمه.

والسابع  السادس  البنأد  تعديل 

األسا�شي  القانأن  من  عشر  والرابع 

للشرتة.

تم اإليداع القانأني لدى املحكمة 

سبكمبر   8 يأم  بأكادير  الكجارية 

 10(380 الرقم  تحت   ،2021

بالسجل الكجاري رقم 15479.               

449 P

 SOCIETE FASTFOOD

 GESTION
SARL 

العام  الجمع  محضر  بمقك�شى 

  2021 وغسطس   1( في  املنعقد 

تغييرات  احدات  بمأجبه  ثم  والذي 

 SOCIETE FASTFOOD« بشرتة 

شرتة ذات   GESTION« SARL AU

وحيد  شريك  محدودة  مسؤولية 

ومقرها  درهم   100.000 روسمالها 

57  تجزئة ابراز الحي  االجكماعي رقم 

على ات ق  حيت  اكادير   املحمدي 

 ما يلي :

ال سخ والستباقي للشرتة.
بأيكرزامن  السيد  اسكقالة 
للشرتة  مسير  منصب  من  الحسين 

وتعيينه تمص ي للشرتة.
تمقر  الشرتة  مقر   تعيين 

للكص ية.  
باملحكمة  القانأني  اإليداع  ثم 
)1 سبكمبر  بكاريخ  باكادير  الكجارية 

2021 تحث رقم 458)10.
450 P

 DAVIKID NEGOCE
الكص ية النهائية للشرتة

الغير  العام  الجمع  بمقكضـى 
وغسطس   18 في  املؤرخ  العادي 
   DAVIKID NEGOCE 2021، لشرتة
27)14 انزكان   السجل الكجاري رقم 

تقرر مايلي : 
تقرير الكص ية.

الكص يةالنهائية للشرتة.
باملحكمــة  القانأني  اإليداع  تم 
31 وغسطس  في  االبكدائية بانزكان،  

2021، تحت رقم 1834.
451 P

DOWIFA
 Sarl AU

تص ية الشرتة
السجل الكجاري رقم: 7729

تغييرات قانأنية
بكأريخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
محضر  وضع  تم   ،2021 )سبكمبر 
يحمل  االسكثنائي  العام  الجمع 

الخصائص الكالية :
تص ية الشرتة.

تعيين املص ي : السيدة: السعدية 
صر أن.

زنقة   33 رقم   : الكص ية  مقر 
النخيل حي الشراردة ووالد تايمة.

لقد تم اإليداع القانأني للسجل 
االبكدائية  املحكمة  لدى  الكجاري 
الترتيبي   الرقم  تحت  بكارودانت 

1870 بكاريخ 15 سبكمبر 2021.
452 P
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 Société H&S WORLD  شركة

DISTRIBUTION
 SARL

ق ل الكص ية
بمقك�شى محضر الجمعية العامة 

االسكثنائية بكاريخ 14 سبكمبر 2021.

تقرر ما يلي : 

على  واملصادقة  الكص ية  ق ل 

اغالق  على  واالعالن  املص ي  تقرير 

عملية الكص ية. 

تم إيداع امللف القانأني للشرتة 

لدى املحكمة الكجارية بأكادير  تحت 

سبكمبر   20 بكاريخ   10(519 رقم 

.2021

453 P

STE GROSSISTERIE 

DE DISTRIBUTION 

DE MEDICAMENTS G.DIS
شرتة مجهألة اإلسم

روسمالها : 1.000.000  درهــم

مقرها : رقم )177/17 املنطقة 

الصناعية تاسيال، انزكان

س.ت : 17705

الجمع  مشاورات  بمقك�شى 

بكاريخ  املنعقد  االسكثنائي  العام 

30 وغسطس 2021.

من   357 و مقك�شى وحكام املادة 

يسكمر  ون  تقرر   ،17-95 القانأن 

حل  عدم  و الكالي  الشرتة  نشاط 

الشرتة قبل األوان.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

21 سبكمبر  االبكدائية بانزكان بكاريخ 

2021، تحت رقم 1948.

454 P

STE  FITNESS AL MADINA
SARL AU 

الشريك  قرار  محضر  بـمـأجـب 

) سبكمبر2021 تقرر  الأحيد بـكـاريـخ 

ما يلي :

املصادقة على عمليات الكص ية.

املصادقة على جدول الحسابات 

املندرجة في ما بعد تص ية الشرتة.

للسيد  النهائية  الكبرئة  تخأيل 

املسئأل عن الكص ية.

إنهاء تص ية الشرتة.

وقد تم اإليداع القانأني بككابة   

الضبط لدى هيئة املحكمة الكجارية 

بكاريخ   10(531 رقم  تحت  باكادير 

21 سبكمبر 2021.

455 P

 IDMAFAM  شركة
  ش.م.م

روسمالها : 10.000,00 درهم

 N°33 RUE 516  :مقرها االجكماعي

 BOUARGANE AGADIR

 RC : 33263 AGADIR

حل مسبق للشرتة
قرارات  محضر  بـمـأجـب   -1

بـكـاريـخ املنعقد  الأحيد   الشريك 

 10 وغسطس2021 تم االت اق على 

ما يلي :

 حل مسبق للشرتة.

لطي ة  مالك  اد  السيدة  تعيين   

تمص ية  للشرتة  .

  تعيين مقر الشرتة مقر الكص ية

 2- وقد تم اإليداع القانأني بككابة 

الضبط لدى هيئة املحكمة الكجارية 

باكادير  تحت رقم 377)10    بكاريخ 

8 سبكمبر2021.
من وجل ا لنسخة والبيان

456 P

 STE. ID MOUCH ET FRERES

 PEINTURE
  SARL

تص ية الشرتة
  IF 26046849

RC 3699   

بمقك�شى عقد عرفي مؤرخ بتزنيت  

تم وضع    2021 سبكمبر   بكاريخ13 

االسكثنائي  العام   الجمع  محضر 

الخصائص  تحمل  والتي  لشرتة 

الكالية:

-تص ية الشرتة.
مأش  اد  محمد  السيد  -تعيين  

مص ي للشرتة. 
بككابة  تم   : القانأني  -اإليداع 
الضبط باملحكمة االبكدائية بكيزنيت  
تحت رقم 4)5 في 20 سبكمبر2021 .
457 P

 Société AHLAM SOUSS
 DE CONSTRUCTION ET

 BATIMENT
S.A.R.L

 Au capital de  :1.100.000,00 
DH

 SIEGE SOCIALE : APT N°2
 SITUE A LA MEZZANINE

 IMM. AMESKROUD LOT SIDI
 YOUSSEF AV. ABDERRAHIM

BOUAABID - AGADIR
للشركاء  عرفي  عقد  بمقك�شى 
بكاريخ 14 سبكمبر2021 ، تقرر مايلي:
وبشكل  للشرتة  املسبق  -الحل 
عيني  السيد  تعيين  مع  فأري، 
عبدالأاحد تمص ي للشرتة ومنحه 
قانأنا  املخألة  الصالحيات  جميع 

لذلك.
للشرتة  االجكماعي  املقر  -تعيين 

تمقر لكن يذ مسطرة الكص ية.
بككابة  القانأني  اإليداع  ثم  وقد 
الضبط لدى هيئة املحكمة الكجارية 
بكاريخ      10(47( بأكادير تحث رقم   

17 سبكمبر2021. 
املسير

458 P

 STE MUSTANG FISHING
            SARL
RC 39299 AGADIR

شرتة ذات املسؤولية املحدودة 
روسمالها : 100.000.00 درهم    

مقرها االجكماعي : بلأك 2 رقم 111 
سيدي محمد اكادير                        
العام  الجمع  محضر  بمقك�شى 
لشرتة    وغسطس2021   30 بكاريخ 

مأسكانغ فشينغ  .

في  وتص يتها  الشرتة  حل  قرر 
املقر الكائن بلأك 2 رقم 111 سيدي 

محمد اكادير.
هشام  اخرزي  السيد  وتعيين 

تمص ي لشرتة .
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 17 بكاريخ  باكادير  الكجارية 

سبكمبر2021  تحت رقم 497)10.
459 P

شركة انبعات كار
ش.م.م  بشريك  وحيد 

بروسمال قدره: 100.000.00 درهم
رقم 30 عمارة تزنيت شارع محمد 

الخامس ووالد تايمة تارودانت 
العام  الجمع  محضر  بمقك�شى   
 23  : بكاريخ  املنعقد  االسكثنائي 
املصادقة  تمت  وغسطس2021، 

باإلجماع على املقترحات اآلتية :
السيد  وتعيين   ، الشرتة  حل 
مص يا  الرحمان   عبد  املح أ�شي 

للشرتة.
تمكان  الشرتة  مقر  -تعيين 

الكص ية.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  ثم 
 17 بكاريخ  بكارودانت      االبكدائية  
 : رقم  عدد  تحت  سبكمبر2021  

.187(/2021
مقكطف قصد االشهار 

460 P

AZUL CONSULTANT

 Siège Social : Avenue Bir Anzarane N°1

Majmaa Lahbab Taroudant

   TEL : 05.28 85 33 74

GSM : 06.62.16.26.59

E-mail : naouar09@yahoo.fr

 M&B PRODUCTشركة
ش.م.م

سجلها الكجاري رقم 3251
 تص ية مسبقة للشرتة

1.بمقك�شى القرار الجماعي املعكبر 
بكاريخ  اسكثنائي  عام  جمع  بمثابة 
شرتة      قرر شركاء  ديسمبر2019   17
M&B PRODUCT ش.م.م روسمالها  
برقم  الكائنة  درهم،   100.000.00
األحباب   فرق  الخيرية  درب   13
الكجاري  السجل  رقم  بكارودانت, 

3251 بكارودانت ما يلي :
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تص ية مسبقة للشرتة.

انتهاء عقد التسيير للسيد وسامة 

اللة  وتثير  السيدة  تعيين  و  الحيان 

نزهة مأمأرة تص ية الشرتة.
13 درب الخيرية فرق  تحديد رقم 

األحباب  بكارودانت تمقر للكص ية. 

بككابة  تم  القانأني  2.اإليداع 

االبكدائية  باملحكمة  الضبط 

بكارودانت في 15 سبكمبر2021 تحت 
رقم 1871.

مخكصر لغاية النشر

461 P

   Société    LENS TRANSPORT
SARL

 à Associé Unique 

 Société à responsabilité limitée 

au capital de : 100.000,00 DHS

 Siège sociale : N°36 LOT

 ENNAKHIL – TIZNIT

إعالن عن حل الشرتة  وتعيين 
املسؤول عن الكص ية 

العادي  الغير  املحضر  بمقك�شى 

للشرتة املنعقد بكاريخ  30 وغسطس 

2021 واملسجل بكاريخ      )0 سبكمبر 
تقرر   ،7(54 عدد  تحت   ،2021 

ما يلي :

- اإلعالن عن حل مسبق للشرتة. 

رفيق   زينة  السيدة  -تعيين 

املسؤولة عن تص ية الشرتة.

بككابة  القانأني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبكدائية بتزنيت، 

تحت عدد   2021 10 سبكمبر  بكاريخ 

.557

462 P

STE. DECOR ELAJIAL SNC
اإلسكثنائي  املحضر  بمقك�شى 

لشرتة   2021 وغسطس   30 بكاريخ 

 DECOR ELAJIAL SNC تضامن 

الحسن  شارع  الرحمة  بحي  الكائنة 
الثاني بلأك ب رقم 700 كلميم تقرر 

ما يلي :

الكص ية النهائية للشرتة.

تعيين السيد صابر الشيخ الأالي 
مص ي للشرتة.

املسبق للشرتة هأ  مقر ال سخ  
رقم  ب  بلأك  الثاني  الحسن  شارع 

700 كلميم.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
سبمبر   17 اإلبكدائية بكلميم بكاريخ 

2021 تحت رقم 2021/325.
463 P

STE ASGM
SARL

AU CAPITAL DE 100.000 DH
 ADRESSE : RESIDENCE BEL AIR

 APPT 7 AVENUE  HASSAN II
AGADIR

حل مسبق للشرتة
الشركاء  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تقرر ما   ،2021 19 وغسطس  بكاريخ 

يلي :
الحل االني واملسبق  قرر الشركاء 

للشرتة.
 GIRARD MAXIME تعيين السيد
تمص ي   CHARLES EDOUARD
للشرتة والعنأان عمارة بيل اير رقم 
7، شارع الحسن الثاني وكادير تمقر 

للكص ية.
بككابة  القانأني  االيداع  تم  وقد 
الضبط لدى هيئة املحكمة الكجارية 
باكادير تحت رقم )45)10 بكاريخ 15 

سبكمبر 2021.
عن املسير

464 P

CENTRE ZOMOROUD
رقم 224 شارع الحاج احمد اخنأش 

زنقة مراتش اكادير
العادي  غير  العام  الجمع  خالل 
تم  وغسطس2021   24 يأم  املنعقد 
اتخاذ القرار بشان الكغييرات الكالية:  

  1   ت أيت الحصص:
تم ت أيت الحصص تما يلي:

 SALVET FRANCIS ت أيت السيد
يملكها  التي  حصة   HENRI 500
 PIERRE من الشرتة لصالح السيد 

. MARIE PAUL SALMON

تبعا لك أيت الحصص هذا يصبح 
الشكل  على  الشرتة  روسمال  تأزيع 

الكالي:
 PIERRE MARIE PAUL  السيد -

SALMON    1000  حصة.
2تعيين مسير جديد لشرتة:

 PIERRE MARIE السيد  -تعيين 
جديد  تمسير   PAUL SALMON

للشرتة وذلك ملدة غير محدودة.
 SALVET السيد   -اسكقالة 
الشرتة  من   FRANCIS HENRI

بص ة نهائية.
القانأني  اإليداع  تم 
بكاريخ  باكادير  الكجارية  باملحكمة 

7سبكمبر2021 تحت رقم 350)10.
465 P

 HOWARA شركـــة
  TECHNOLOGIE

ش.م.م
دوار اللأز الجماعة الترابية املهادي 

اقليم تارودانت
ICE  : 002577744000061
ت أيــت حصص اجكماعية

مداوالت  محضر  بمقك�شى 
املؤرخ   ، االسكثنائي  العام  الجمع  
 2021 سبكمبر   13 بكاريخ  باملهادي  
 HOWARA بشرتة  الشركاء  قرر 
TECHNOLOGIEش.م.م و باإلجماع 

مايلي :
قبـأل عملــتي ت ـــأيـت حصص   - و 

اجكماعيـــة .
1250 حصة  بيع   : العملية األولى 
اجكماعية من طرف السيد شأتري 
خالد ل ائدة السيد شأتري عمر .   

العملية الثانية : بيع 1250 حصة 
اجكماعية من طرف السيد شأتري 
هشام ل ائدة السيد شأتري جمال .   
تأزيـع  تعديل  ثم  ذلك  إثر  وعلى 

روس املال وفق ما يلي:
البند السابع: 

راس املال.
للشرتة   : االجكماعي  املال  روس 
درهم   500000.00 مبلغ  في  محدد 
اجكماعية   حصة   5000 إلى  مقسم 
درهم ومأزع على   100.00 فئة  من 

الشكل اآلتي :

السيد شأتري عمر2500 حصة 

اجكماعية.

 2500 جمال  شأتري  السيد 

حصة اجكماعية.

املجمـــأع: 5000 حصة إجكماعية.

لدى  القـانـأني  اإليـداع  -2ثـم 

االبـكـدائيـة  باملحكمـة  الضبـط  تكابـة 

 2021 سبكمبر   1( يأم  بكـارودانـت 
تحث  رقـم1875.

466 P

STE IMMOPROSUD
SARL 

بمأجب محضر الجمع العام غير 

وغسطس2021   31 بكاريخ  العادي 

تقرر ما يلي:

حصص من السيد   500 ت أيت 

بكأري عبد املجيد الى السيد لبرهيمي 

الحسين .
من القانأن  و7   ( تعديل املادة   -

األسا�شي .

للشرتة  القانأني  الشكل  تحأيل 

محدودة  مسؤولية  ذات  شرتة  إلى 

لشريك واحد .

-تحيين القانأن األسا�شي للشرتة. 

الحسين  لبرهيمي  السيد  -تعيين 

تمسير للشرتة ملدة غير محدودة .

-بالنسبة للكأقيع اإلداري والبنكي 

تلتزم الشرتة بالكأقيع الأحيد للسيد 

لبرهيمي الحسين .

بككابة  القانأني  اإليداع  تم  وقد 

ألكادير  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

21 سبكمبر528)10.

467 P

STE HAMZA TIMOULAY
االسكثنائي  العام  الجمع  قرر 

بكاريخ 30 وغسطس 2021  مايلي :

- بيع 500 حصة من طرف السيد 

حمزة اوخأش ل ائدة السيد حميد 
ر أح.

اوخأش  حمزة  السيد  تعين   -

املسيران  ر أح  حميد  والسيد 

القانأنيان  للشرتة.



عدد 84)5 - 28 ص ر 1443 )) وتكأ ر 2021)الجريدة الرسمية   19622

األسا�شي  القانأن  تحديث   -

للشرتة. 

- اإليداع القانأني تم اإليداع لدى 

بكاريخ بانزكان   االبكدائية   املحكمة 

 23 سبكمبر  2021 تحت رقم 1845.

468 P

STE MHDAWYA
SARL

تعديل
بمأجب محضر الجمع العام الغير 

سبكمبر2021،   14 بكاريخ  اسكثنائي 

تقرر مايلي :

بيع اميش  لحسن  السيد  قرر   - 

ال كاح  عبد  السيد  إلى  حصة   10  

ازوض.

بيع زويكة  عي�شى  قررالسيد   - 

ال كاح  عبد  السيد  إلى  حصة   10  

ازوض.

بيع  قرر السيد يأسف اللأاح    -

10 حصة إلى السيدعادل نقاز .

 - قرر السيد عبد اللطيف الرا�شي 

بيع 10 حصة إلى السيدعادل نقاز.

قرر السيد إبراهيم ملأحب بيع   -

10 حصة إلى السيدتأفيق نقاز.

- قرر السيد سليمان الرا�شي بيع 

10 حصة إلى السيد تأفيق نقاز.

  - قرر السيد إبراهيم القيش بيع 

10 حصة إلى السيد محمد نقاز.

بيع القيش  محمد  السيد  قرر   - 

 10 حصة إلى السيد محمد نقاز .

وصبح الكأزيع الجديد للحصص 

على النحأ الكالي :

ازوض ال كاح  عبد   السيد 

 20 حصة.

السيد عادل نقاز 20 حصة.

السيد تأفيق نقاز20 حصة.

السيد محمد نقاز20 حصة.

اللطيف  عبد  السيد  -اسكقالة 

من  زويكة  عي�شى  والسيد  الرا�شي 

التسيير املشترك للشرتة.

-تعيين السيد محمد نقاز مسيرا 

للشرتة.

للشرتة  القانأني  اإليداع  تم 
باملحكمة االبكدائية بكارودانت بكاريخ 

21 سبكمبر 2021 تحت رقم1880.
469 P

CABINET SAB CONSULTING

JNANE AL FERDAOUSS
SARL AU 

Au capital de : 600 000,00 DHS
 Siège social : IMMEUBLE AL
 FERDAOUSS AV HASSAN II

AGADIR
  ICE : 001654652000074

  RC : 17923 
IF : 76143283 

إعالن عن املساهمة بحصص 
الشرتة

للجمع  الضبط  ملحضر  طبقا 
بكاريخ  للشرتة  االسكثنائي  العام 

08/2021/)1 تقرر ما يلي :
 ESSOR الشرتة   قبأل 

HOLDING  تشريك جديد.
اإلعالن عن املساهمة بالحصص 
من طرف السيد محمد بشا، ل ائدة 

.  ESSOR HOLDING الشرتة
 تم االيداع القانأني لدى املحكمة 
 10(502 الكجارية باكادير تحت رقم 

بكاريخ 20 سبكمبر2021. 
470 P

 KARAM TOURNAGE
شرتة محدودة املسؤولية

روسمالها :100.000.00 درهم
بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
وغسطس2021   30 في  املؤرخ 

قررمساهمأا الشرتة ما يلي : 
1 – ت أيت 250 حصة على شكل 
الي  للسيد تمال وتصأي  هبة ملك 

السيد حسن وتصأي.
االسا�شي  القانأن  تعديل   2-

للشرتة.
بككابة  القانأني  اإليداع  ثم 
االبكدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
سبكمبر2021    10 بكاريخ  بانزكان 

تحت رقم 1892.   
471 P

 KOBEDA شركة 
 SARL AU

إعــــالن عن تعــــديــــل
بكاريخ  محرر  محضر   بمقك�شى 

25 وغسطس 2021 قرر الجمع العام 

 KOBEDA SARL ٲالسكثنائي لشرتة 

AU ما يلي :

السيد  حصص  جميع  ت أيت   -

احمد وحسن )500 حصة).

حبيب  رزوان  شأدري  والسيد 

)500 حصة).

ل ائدة السيد شابأ لؤي حبيب    

)1000 حصة). 

- تسمية السيد شابأ لؤي حبيب  

غير  ملدة  للشرتة  جديدا  مسيرا 

محدودة .
اعكماد تأقيع السيد شابأ لؤي   -

حبيب  للشرتة.

- تحأيل الشكل القانأني للشرتة 

محدودة  مسؤولية  ذات  شرتة  إلى 

بشريك وحيد.

-تعديل القانأن األسا�شي للشرتة.

تم اإليداع القانأني لدى تكابة   -

اكادير  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   2021 سبكمبر   13 بكاريخ 

.10(419

472 P

CABINET SAB CONSULTING

PESCASUD
SARL AU  

 Au capital de  : 9 500 000,00

DHS

 Siège social : N°605 QUARTIER

.INDUSTRIEL AIT MELLOUL

  ICE: 001579336000001

   RC : 14421 

IF : 18765413

إعالن عن املساهمة بحصص 
الشرتة

للجمع  الضبط  ملحضر  طبقا 

بكاريخ  للشرتة  االسكثنائي  العام 

08/2021/)1 تقرر و إجماع الشركاء 

ما يلي :

 ESSOR الشرتة   قبأل 
HOLDING  تشريك جديد.

اإلعالن عن املساهمة بالحصص 
من طرف السيد محمد بشا، ل ائدة 

.  ESSOR HOLDING الشرتة
 تم االيداع القانأني لدى املحكمة 
 1935 رقم  تحت  بازكان  اإلبكدائية 

بكاريخ 17 سبكمبر2021 .
473 P

 STE.PNEUMATIQUE
  ANAJAH

 SARL
 Siège Social : BOULVARD

 MOHAMED VI IMM DAMOU
AIT MELLOUL INEZGANE

ICE : 001527422000029
الغير  العام  الجمع  بمقكضـى 
العادي املؤرخ في 10   سبكمبر2021، 
 PNEUMATIQUE ANAJAH   لشرتة

SARL  تقرر مايلي:
سامي  للسيد  1255حصة  -بيع 
عبد  السيد  ل ائدة  العضراوي 

الرحيم بالعاليم.
-تغيير االمضاء: 

للمسير  حصري  الكأقيع  إدارًيا: 
السيد املأين عادل.

الكأقيع  املصرفية:  األعمال 
املشترك للمسير السيد املأين عادل 
عبد  بالعاليم  السيد  والشريك 

الرحيم.  
-تحيين القانأن األسا�شي للشرتة.
القانأني  اإليداع  -تم 
بالعيأن،  االبكدائية  باملحكمــة 
رقم  تحت  سبكمبر2021   21 في 

.2021/1950
474 P

  STE SIGNATURE PARA
 SARL

شرتة ذات مسؤولية محدودة 
املقر االجكماعي : تجزئة رقم 4)57 
املجمع 30  الحي املحمدي اكادير

تعديل
في املؤرخ  عرفي  عقد   بمقك�شى 

 8 سبكمبر2021 تقرر ما يلي : 
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ت أيت السيد ر يعي معاد جميع 
الشرتة  في  يملكها  التي  الحصص 
500 حصة فأصبحت  البالغ عددها 
الحصص مقسمة على الشكل الكالي: 
 1000 السيد العيساوي ابراهيم 

حصة.
معاد  ر يعي  السيد  تقديم 

اسكقالكه من تسيير الشرتة.
في معاد  ر يعي  السيد   تزتية 

 ما يخص تسييره السابق للشرتة.
إبراهيم  العيساوي  السيد  تعيين 

تمسير للشرتة.
العيساوي  السيد  تأقيع  اعكماد 
والأثائق  العقأد  جميع  في  إبراهيم 

اإلدارية والبنكية.
للشرتة  القانأني  الشكل  تحأيل 
من ش. م .م  إلى ش.م. م  ذات شريك 

وحيد.
 تحيين القانأن األسا�شي  للشرتة.
بككابة  القانأني  اإليداع  تم 
ألكادير  الكجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم  سبكمبر2021    1( بكاريخ 

.10(472
475 P

CABINET SAB CONSULTING

  NASSIM ISKANE
SARL AU

Au capital de  : 4 000 000 DHS
 Siège social : IMMEUBLE
 FOUZIA 4, AV HASSAN II

AGADIR
 ICE : 001590633000047

  RC : 14423  
IF : 6950313 

إعالن عن املساهمة بحصص 
الشرتة

للجمع  الضبط  ملحضر  طبقا 
بكاريخ للشرتة  االسكثنائي   العام 

 )1 وغسطس2021 تقرر ما يلي :
 ESSOR الشرتة   قبأل 

HOLDING  تشريك جديد.
اإلعالن عن املساهمة بالحصص 
من طرف السيد محمد بشا، ل ائدة 

.  ESSOR HOLDING الشرتة

 تم االيداع القانأني لدى املحكمة 
 10(503 الكجارية باكادير تحت رقم 

بكاريخ 20 سبكمبر2021. 
476 P

CABINET SAB CONSULTING

  BIMEX NEGOCE
 SARL AU

Au capital de : 3 000 000 DHS
 Siège social : IMM BICHA

 MAGASIN N° 1 ROUTE DE
.TAROUDANT AIT MELLOUL

 ICE : 001463869000030
 RC : 1691 
IF : 6949538 

إعالن عن املساهمة بحصص 
الشرتة

للجمع  الضبط  ملحضر  طبقا 
 1( العام االسكثنائي للشرتة بكاريخ 

وغسطس2021 تقرر ما يلي :
 ESSOR الشرتة   قبأل 

HOLDING  تشريك جديد.
اإلعالن عن املساهمة بالحصص 
من طرف السيد محمد بشا، ل ائدة 

.  ESSOR HOLDING الشرتة
 تم االيداع القانأني لدى املحكمة 
 193( رقم  تحت  بازكان  اإلبكدائية 

بكاريخ 17 سبكمبر2021 .
477 P

 SWE AUTOTECH 
 SARL

إعــــالن عن تعــــديــــل
بكاريخ  محرر  محضر  بمقك�شى 
الجمع  قرر   2021 سبكمبر   (
 SWE لشرتة   ٲالسكثنائي  العام 

AUTOTECH SARL ما يلي: 
السيد  حصص  جميع  ت أيت   -
حصة)   1000( شابأ  حبيب  إفان 
كلأاح  الرحمان  عبد  السيد  ل ائدة 
هللا  عبد  والسيد  حصة)   500(

مأمادي )500حصة) .
حبيب  إفان  السيد  اسكقالة   -

شابأ من منصبه تمسير للشرتة.
الرحمان  عبد  السيد  -تسمية 

كلأاح مسيرا جديدا للشرتة .

عبد  السيد  تأقيع  -اعكماد 
الرحمان كلأاح للشرتة.

- تحأيل الشكل القانأني للشرتة 
إلى شرتة ذات مسؤولية محدودة.

-تعديل القانأن األسا�شي للشرتة.
تم اإليداع القانأني لدى تكابة   -
اكادير  الكجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم:   2020 سبكمبر   1( بكاريخ 

.10(473
478 P

CABINET SAB CONSULTING

  IMIS EQUIPEMENT SOUSS
 SARL

 Siège social : N°04 Immeuble
 Adrar Bd 11 Janvier Cité Dakhla

AGADIR
IF : 45637680

 ICE : 002378813000017 
RC : 42927

إعالن زيادة روسمال الشرتة 
للجمع  الضبط  ملحضر  طبقا 
بكاريخ للشرتة  االسكثنائي   العام 

 ) سبكمبر2021 تقررمايلي : 
بمبلغ  الشرتة  روسمال  -زيادة 
 (900.000( درهم  ولف  تسعمائة 
حصة   9000 بإصدار  وذالك 
ليصل  للحصة  درهم   100 بقيمة 
درهم  مليأن  إلى  الشرتة  روسمال 

.(1.000.000(
الضبط  كاتب  لدى  اإليداع  ثم 
 17 للمحكمة الكجارية بأكادير بكاريخ 

سبكمبر2021 رقم 488)10.
479 P

C.A CONSEIL

 Siège social : 97, 1ER ETAGE, AVENUE

 ,MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA

 Tél/ 05 28 237 626

 Fax 05 28 22 81 55

E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

 L’AUBERGE DU LITTORAL 
 SARL

MODIFICATION
بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
ثم  وغسطس2021   31 في  املؤرخ 
بشرتة  تغييرات  احدات  بمأجبه 
 L’AUBERGE DU LITTORAL
روسمالها 2.000.000.00 درهم حيت 

قرر ما يالي :

بمبلغ  املال  روس  زيادة 

ليرت ع  درهم   1،268،800.00

إلى  درهم   2،000،000.00 من 

طريق  عن  درهم   3،268،800.00

تعأيض الحساب الجاري للشركاء .

تحين القانأن األسا�شي للشرتة .               

القانأني  يداع   وال  -ثم  

في بانزكان   االبكدائية   باملحكمة 
 15 سبكمبر2021  تحث   رقم 1919. 

480 P

STE. P F M
شرتة دات  مسؤولية محدودة
روسمالها :    100.000,00درهم

املقر االجكماعي :  شكأتة ويت 

باها،املنطقة املسقية ووخريب 

C.M.V. 806 طريق تزنيت وحد بل اع

الزيادة في الروسمال اإلجكماعي
تحيين  القانأن األسا�شي

العام   الجمع  محضر  بمقك�شى  

سبكمبر   13 املنعقد يأم  اإلسكثنائي  

 P F M شرتة  لشركاء      2021
 100.000,00 روسمالها  »ش.ذ.م.م«، 

بشكأتة  اإلجكماعي  مقرها   ، درهم 

ووخريب  املسقية  باها،املنطقة  ويت 

C.M.V. 806 طريق تزنيت وحد بل اع  

تقرر الكالي:
درهم    900.000,00 زيادة  

للشرتة   اإلجكماعي  الروسمال  في 

  100.000,00 من   برفعه  ودلك 

بإحداث    درهم   1.000.000,00 إلى  

فئة  من  جديدة  9.000حصة 

مككتبة  كلها  للحصة  درهم   100

اإلتككاب  وثناء  القيمة  ومدفأعة 

بأاسطة  املقاصة مع الديأن السائلة 

واملسكأجبة للشركاء بالشرتة، وتأزع 

هذه الحصص على الشركاء تما يلي: 

السيد إلياس بأزومة 4.500 حصة و 

السيد مراد جبري 4.500 حصة.

تعديل  تم  الكغيير  هدا  إثر  وعلى 

7 و) من القانأن األسا�شي  البندين  
القانأن  تحيين  تم  تما   ، للشرتة 

األسا�شي للشرتة. 
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تكابة  لدى  القانأني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبكدائية النزكان  

سبكمبر   21 بكاريخ   1954 تحت رقم 

.2021
من وجل اإلسكخالص والبيان

 املسير

481 P

مككب حسابات شحأدي

زنقة  7بلأك 1 رقم 98 شارع املقاومة

بايت ملأل،150)8 ، بايت ملأل املغرب

 SOCIETE  AYAOEN NEGOCE
SARL  AU

شرتة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الأحيد

وعنأان رقم 19/س مكرر حي السالم  

املغرب
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

30427

ت ـــــأيت حصص 
 ورفع  روسمال الشرتة

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

تمت  وغسطس2021    4 في  املؤرخ 

املصادقة على :

اياو  الحسين  السيد  1.ت أيت 

وصل  من  اجكماعية  حصة   1000

حصة ل ائدة السيد الحسن   1000

اياو بكاريخ 4 وغسطس2021.

العام  الجمع  2.بمقك�شى 

وغسطس2021   4 االسكثنائي بكاريخ 

تم رفع روسمال الشرتة بمبلغ قدره 

 100.000 من  وي  درهم   410.000

درهم عن طريق   510.000 درهم إلى 

الشرتة  ديأن  مع  مقاصة  إجراء 

املحددة املقدار واملسكحقة.

للشرتة  جديد  مسير  3.تعيين 

وحيد  تمسير  الحسن  اياو  السيد 

تبعا لقبأل اسكقالة املسير.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  4.تم 

من   14 بكاريخ  باكادير  الكجارية 

سبكمبر 2021 تحت رقم 422)10.

482 P

منكورطرونس 
 ش.م.م. 

MANACCOUR TRANS 

دوار ودوز اوسعأد جماعة واد 

الص اء اقليم شكأتة ايت باها

العام  الجمع  -1بمقك�شى محضر 

االسكثنائي   بكاريخ 10 سبكمبر2021 

تقررمايلي :

- تعيين السيد و يه محمد مساعد 

مسير للشرتة ملدة غير محددة. 

للسيد  ينسب  البنكي  -الكأقيع 

اولحاج حسن وو و يه محمد. 

 -2 وقد تم اإليداع القانأني بككابة 

االبكدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

 1( بكاريخ   1932 بإنزكان تحت رقم 

سبكمبر2021 .
للخالصة والبيان                                                                                                            

عن املسير

483 P

STE E.K.B LOGISTIC
SARL

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
قرر  سبكمبر2021   4 بكاريخ  املؤرخ 

مساهمأ شرتة E.K.B LOGISTIC ما 

يلي:

بنطالب مصط ى  السيد  -تعيين 

رقم  الأطنية  للبطاقة  الحامل 

.JB31358(

الحامل  دريس  قنديل  والسيد 

.JB193873 رقم  الأطنية  للبطاقة 

وتأقيع  املشارتين  الشرتة  مسيري 

جميع وثائق الشرتة باسمهما.

- تغيير النشاط الرئي�شي للشرتة: 

نقل  هأ  للشرتة  الرئي�شي  النشاط 

لحساب  مصحأ ة  الغير  األمكعة 

الغير.

والثالث  الثالث  البند  تعديل   -

عشر من القانأن األسا�شي للشرتة.

لدى  القانأني  اإليداع  تم 

 1( يأم  بأكادير  الكجارية  املحكمة 

سبكمبر2021 تحت الرقم 474)10، 

السجل الكجاري 48273.               

484 P

»SUNCROPS « شركة
شرتة ذات مسؤولية محدودة 
روسمالها 4.500.000,00 درهم

دوار تين عدي ويت عميرة شكأتة 
ويت باها 

رقم السجل الكجاري : 2529 
بمقك�شى العقد العرفي املؤرخ   .1
 ٬ بانزڭان   2021 وغسطس   31 يأم 

قد تقرر ما يلي : 
للسيد مأح  التسيير  مدة  تجديد 
مأح احمد، الحامل للبطاقة الأطنية 
زنقة  في  الساتن   ،A  250495 رقم 
وكادير  النجاح  حي   21 رقم  الصالح 
تمسير وحيد للشرتة ملدة محددة في 
خمس )5) سنأات وسبعة )7) وشهر 
في  وتنكهي  من01/09/2021  تبكدئ 

.31/03/2027
بككابة  القانأني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبكدائية بانزڭان 
رقم  تحت   2021 شتنبر   13 بكاريخ 

.1902
مقكطف من وجل اإلشهار

485 P

 STE VITRERIE GENERAL DU
 SUD
SARL

شرتة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات شريك وحيد
إعالن الكعديل

بكاريخ عرفي  عقد   I-بمقك�شى 
شركاء  قرر   2021 ماي   20  
  STE VITRERIE GENERAL الشرتة
املسؤولية  ذات  شرتة   DU SUD
اكادير٫  االجكماعي  مقرها  املحدودة 

حي السالم امل 1. 
الشرتة  بتسيير  يعهد   : التسيير 
غير  ملدة  الحافـظ  بأضـاض  السيد 
محددة، وما الكأقيع فينسب للسـادة 

امأشـى مبارك و أضـاض الحافـظ.
لدى  القانأني  اإليداع  تم   II-
الكجارية  باملحكمة  الضبط  تكابة 
تحت   2021  /0(/ بكاريخ14  باكادير 

رقم2024.
من وجل اإليداع و النشر

املسير،

486 P

 Société DROGUERIE ILLA
SERVICE

 Société à responsabilité limitée
à associé unique

القانأن  من  الرابع  لل صل  تبعا 
 DROGUERIE ILLA األسا�شي لشرتة

.SERVICE
للشرتة  املسير  قرار  و مقك�شى 
املؤرخ ب )1 وغسطس 2021 بأكادير 
تم تحأيل املقر االجكماعي للشرتة إلى 
العنأان الكالي : رقم 38 زنقة األوراس 

حي الخيام 2 وكادير.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 10(478 الكجارية بأكادير تحت رقم 

بكاريخ 17 شتنبر 2021
لالسكخراج و الذتر

املسير ووريك وحمد

487 P

» LA BELLE MAISON D’OR «
ش.َم.م ذات الشريك الأحيد 

 روسمالها 100000 درهم
مقرها االجكماعي  : رقم 03 الكائن 
بجأار مسجد 10 رمضان بمسدورة 

انزكان
العام  الجمع  محضر  بمقك�شى 
 2021 شتنبر   14 بكاريخ  اإلسثتنائي 

قرر مسير الشرتة مايلي : 
العنأان  إلى  الشرتة  مقر  تغيير 
الكالي  : رقم 03 الكائن بجأار مسجد 

10 رمضان بمسدورة انزكان.
االيداع  تم   : القانأني  االيداع 
القانأني باملحكمة االبكدائية بإنزكان 
رقم  تحت  شتنبر2021   21 بكاريخ 

.1955
488 P

شركة اوبين سبيكتروم
العام  الجمع  محضر  بمقك�شى 
بكاريخ م  سبيكترو  او ين   لشرتة 
 30 وغسطس 2021، وبعد االسكماع 

وقراءة املحضر, تقرر ما يلي :
 تم تغيير املقر االجكماعي للشرتة 
A-(- من العنأان القديم و هأ محل 
شارع  تي اوين  عمارة   A1 بلأك   1
املقاومة اكادير الى العنأان الجديد و 
هأ دوار باخير ايت عميرة شكأتة ايت 

باهة .
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بككابة  القانأني  اإليداع  تم 

االبكدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

  ،2021 سبكمبر   15 بكاريخ  النزكان 

تحت رقم 1924.
الخالصة و الكذتير

489 P

 STE CHEMI FERT

SARL

 Siege : N910 Rue 20 Zone

Industrielle Ait Melluol

الغير  الجمع  عقد  بمقك�شى 

 ،2021 يأليأ   3 بكاريخ  العادي 

تم   OR  11991 واملسجل تحت رقم 

بمقكضاه :

للشرتة  االجكماعي  املقر  تحأيل 

 20 زنقة   910 رقم  من  فير  شيمي 

الحي الصناعي آيت ملأل إلى رقم 920 

2 الحي الصناعي ويت  املحل الكجاري 

ملأل .

ت أيت 500 حصة اجكماعية التي 

كأثر  وبلعيد  السيدة  تملكها  كانت 

يأنس.وتذا  لعديدي  السيد  لصالح 

150 حصة حصة اجكماعية  تحأيل 

يملكها السيد لعديدي عمر... لصالح 

السيد لعديدي يأنس.

املعاينة الجديدة لكقسيم روسمال 

الشرتة هي :

حصة   (50  : يأنس  لعديدي 

اجكماعية بقيمة 100 درهم للحصة.

حصة   350  : عمر  لعديدي 

اجكماعية. بقيمة 100 درهم للحصة.

يأنس  لعديدي  السيد  تعيين 

تمسير للشرتة. 

 وسندت مهمة الكأقيع االجكماعي 

والبنكي إلى السيد لعديدي يأنس .

تحديث القانأن األسا�شي للشرتة. 

تم ايدا ع القانأن بككابة الضبط 

لدى املحكمة االبكدائية بإنزكان تحت 

رقم 1918 بكاريخ 15 سبكمبر 2021.

490 P

 AZOURFE TRANSPORT

Sarl

GARAGE A DERB ANJAR N°94

 SOUIKA LQDIMA TARRAST

INEZGANE

الجمع  محضر  بمقك�شى   -  1

بكاريخ  إنزكان  في  اإلسكتنائي  العام 

13/04/2021 تقرر مايلي : 

بإضافة  الكجاري  الهدف  تغير   *

األنشطة الكالية : 

والدولية  املحلية  البضائع  نقل 

لصالح الغير.

املصحأ ة  غير  األمكعة  نقل 

لصالح اآلخرين

* تحيين النظام االسا�شي للشرتة

لدى  القانأني  اإليداع  تم   -  2

بكاريخ  بإنزكان  االبكدائية  املحكمة 

30/04/2021 تحت رقم 1010. 
الخالصة لإلشهار 

491 P

  STE AGYAD AGRICULTURE 

إسكثنائي  محضر  بمقك�شى 

للجمعية العامة بكاريخ 23 وغسطس 

2021، تقررت الكعديالت الكالية : 

- تمديد لغرض الشرتة و ذلك   1

بإضافة : 

ال أاته  جميع  وتصدير  تسأيق 

والخضروات في الخارج

لزراعة  الالزمة  املأاد  اسكيراد 

وتعبئة املنكجات الزراعية.

الشيكات  إسناد مهام إمضاء   -  2

بص ة  البنكية  الأثائق  وسائر 

نيا سعيد  مزدوجة لكل من السادة 

نيا عبد  و  نيا سعيد  وو  نيا وحمد  و 

السالم وو نيا وحمد و نيا عبد السالم.

تم اإليداع القانأني لكل الأثائق   

الكجارية  باملحكمة  الضبط  بككابة 

17 /09 /2021 تحت  بإنزكان بكاريخ 

رقم 1939.

492 P

 STE ANNAKHIL FERME

إسكثنائي  محضر  بمقك�شى 

للجمعية العامة بكاريخ 23 وغسطس 

2021، تقررت الكعديالت الكالية : 

- تمديد لغرض الشرتة و ذلك   1

بإضافة : 

ال أاته  جميع  وتصدير  تسأيق 

والخضروات في الخارج

لزراعة  الالزمة  املأاد  اسكيراد 

وتعبئة املنكجات الزراعية.

الشيكات  إسناد مهام إمضاء   -  2

بص ة  البنكية  الأثائق  وسائر 

نيا سعيد  مزدوجة لكل من السادة 

نيا عبد  و  نيا سعيد  وو  نيا وحمد  و 

السالم وو نيا وحمد و نيا عبد السالم.

تم اإليداع القانأني لكل الأثائق   

الكجارية  باملحكمة  الضبط  بككابة 

17 /09 /2021 تحت  بإنزكان بكاريخ 

رقم 1940.

493 P

شركة »تي.إل ترانس«

ش.م.م ذات املساهم الأحيد

ذات الروسمال 100.000,00 درهم

بلأك 101 رقم 04 حي حسني وكادير

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

 27/05/2021 في  بأكادير  ومسجل 

قررت لبنى تاتيأ املساهمة الأحيدة 

في شرتة »TL TRANS« ما يلي : 

االجكماعي  املأضأع  تأسيع 

للشرتة بإضافة نقل البضائع للغير 

على الصعيد الأطني والدولي.

تغيير ال صل الثالث من القانأن 

األسا�شي للشرتة.

تكابة  لدى  القانأني  اإليداع  تم 

بأكادير  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   13/08/2021 بكاريخ 

.10(039

494 P

 CABINET IDEHLI D’EXPERTISE ET DE

CONSEIL

شارع مأالي اسماعيل عمارة

 دار ايليغ الطابق الثالث رقم 313-314 ح 

النهضة - اكادير

CERAME AGADIR شركة

ش.م.م

الروسمال : 2.400.000 درهم

املقر االجكماعي : رقم )11 شارع 

الحسن األول حي الداخلة وكادير

وفاة شريك

العام  الجمع  محضر  بمقك�شى 

يناير   18 بكاريخ  املنعقد  االسكثنائي 

2021، تمت املصادقة على ما يلي : 

وحمد  بناصر  السيد  وفاة  تأتيد 

بكاريخ 8 ديسمبر 2019.

االجكماعية  الحصص  تحأيل 

اململأتة للمكأفى الى ورثكه املذكأرين 

ديسمبر   31 في  املؤرخ  االراثة  برسم 

.2019

االجكماعي  املقر  تسمية  تأضيح 

الحسن األول حي  شارع   11( رقم   :

الداخلة وكادير.

الشرتة مسيرة من طرف السيد 

بناصر محمد ملدة غير محدودة.

املن رد  بالكأقيع  ملزمة  الشرتة 

للسيد بناصر محمد.

تعديل املأاد 4، )، 7، 13 , )1 من 

القانأن األسا�شي.

تحيين القانأن األسا�شي.

األسا�شي  القانأن  على  املصادقة 

الجديد.

تم اإليداع القانأني لدى املحكمة 

سبكمبر   15 بكاريخ  بأكادير  الكجارية 

2021 تحت رقم 453)10.
للخالصة والبيان

الحسين اد حلي

495 P
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ان ك
 PARCELLE N°H8 LOTISSEMENT FOUNTY

BENSEGAO AGADIR
TEL : 05.28.22.24.70
FAX : 05.28.22.24.66

 STE NOUVELLE DES
 ANCIENS ETABLISSEMENTS

F.FILIPPONE ET FILS
شرتة ذات مسؤولية محدودة

راسمالها : 520.000 درهم
مقرها االجكماعي :

عمارة فيليبأن شارع الحسن الثاني 
وكادير

العام  الجمع  محضر  بمقك�شى 
 17 بكاريخ  املنعقد  االسكثنائي 

وغسطس 2021 تقرر ما يلي :
تعديل القانأن االسا�شي للشرتة.

باالجراءات  القيام  صالحية 
القانأنية.

تم القيام بااليداع القانأني لدى 
الكجارية  باملحكمة  الضبط  تكابة 
 ،2021 سبكمبر   1( بكاريخ  باكادير 

تحت رقم 0)4)10.
مقكطف للنشر والبيان

496 P

 PALINE DU SOUSS PLAS
BUREAU

شرتة محدودة املسؤولية
مقرها االجكماعي : ملكقى شارع االمير 

عبد القادر و ابراهيم الروداني حي 
املسيرة‚ اكادير 

محضر الجمع العام االسكثنائي
بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
قرر   2021 شكننبر   0( في  املؤرخ 

مساهمأا الشرتة ما يلي : 
الكائن  الشرتة  فرع  –اغالق   1
حي   34 الدهبي رقم  بشارع املنصأر 

الداخلة اكادير 
2 - تحيين القانأن االسا�شي. 

بككابة  القانأني  اإليداع  ثم 
الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 2021 شكننبر   21 بكاريخ  باكادير 

تحت رقم 527)10  
للخالصة و الكذتير 

 قبال حسن

497 P

STE CASINO LE MIRAGE
SA -

شرتة مجهألة االسم

روسمالها : 22.000.000,00 درهــم

مقرها : وكادير املنطقة السياحية 

والشاطئية رقم 31 نادي فالأر

س.ت : 5183

العام  الجمع  ملحضر  طبقا 

بكاريخ  املنعقد  االسكثنائي 

21/05/2021، تم االت اق على مايلي : 

القرارات الذي سيكم اتخاذها في 

القانأن  من   357 املادة  إطاروحكام 

مجهألة  بالشركات  املكعلق   17-95

االسم )اسكمرارية نشاط الشرتة)

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

بكاريخ  بأكادير  الكجارية 

09/2021/)1 تحت رقم9)4)10.

498 P

 SIFG 
SARL AU

تأسيس شرتة
- بمقك�شى عقد عرفـي مؤرخ في   I

القانأن  إيداع  تم   ،09/09/2021

املسؤولية  ذات  لشرتة  الكأسي�شي 

املحدودة و ذات املميزات الكالية : 

.SIFG SARL AU : التسمية *

الشرتة  من  الغرض   : الهدف   *

هأ : 

- البناء والترويج والكجديد بهدف 

إعادة بيع جميع العقارات.

و يع وتأجير وإدارة تأجير  شراء   -

جميع العقارات ؛

- مقاول.

بتثمين  مكعلق  نشاط  وي   -

العقارات ؛

بأي وسيلة،  الشرتة،  مشارتة   -

جميع  في  األشكال  من  شكل  و أي 

التي  وو  إنشاؤها  تم  التي  الشركات 

مرتبط  بنشاط  إنشاؤها  سيكم 

بشكل مباشر وو غير مباشر بمأضأع 

مماثلة اهداف  وي  وو  الشرتة 

خالل  من  سيما  وال  صلة،  ذات  وو 

الشركات املساهمة الجديدة،  إنشاء 

االرتباط  وو  واالشتراك  االندماج،  و 

األوراق  بيع  وو  شراء  وو  باملشارتة، 

وو  ونقل  الشركات،  وحقأق  املالية 

من حقأق امللكية  تأجير كل وو جزء 

واملمكلكات و أي طريقة وخرى ؛

املعامالت  جميع  وعم،  وبشكل   -

وو  الصناعية  وو  املالية  وو  الكجارية 

املكعلقة بشكل  العقارية  وو  املنقألة 

باألهداف  مباشر  غير  وو  مباشر 

املذكأرة وعاله وو التي من املحكمل ون 

تعزز تنميتها.

شارع   ،12  : االجكماعي  املقر   *

صبري بأجمعة، الطابق األول، شقة 
رقم )، الدار البيضاء، املغرب

* املدة : 99 سنة ابكداء من تاريخ 

تأسيسها النهائي.

يساهم   : االجكماعي  الروسمال   *

 في الشرتة 
ً
السيد كاوزي هشام نقدا

مائتي ولف درهم )200.000 درهم) ؛

إجمالي مبلغ املساهمات النقدية 

مائكا ولف درهم )200000 درهم).

تم دفع األسهم بنسبة ٪100 عند 

االتككاب. 

تبكدئ   : االجكماعية  السنة   *

يناير  فاتح  من  االجكماعية  السنة 

وتنكهي في 31 ديسمبر.

* التسيير : 

تم تعيينه مسيًرا وحيًدا للشرتة 

بدون حد زمني : 

مغربي  هشام،  كاوزي  السيد   -

 02/11/1983 مأاليد  الجنسية، 

بمرس سلطان درب سلطان ال داء، 

ومقره في العنأان اقامة مرجانة عمارة 

2 شارع الضمام  الطابق   5 الشقة   1

حامل  البيضاء  الدار  كلي أرنيا 

BJ32(148 للبطاقة الأطنية رقم

بالسجل  القانأني  اإليداع  تم   -II

الكجارية  املحكمة  لدى  الكجاري 

سبكمبر   20 بكاريخ  البيضاء،  بالدار 

2021.، تحت رقم5)1)51.
ملخص قصد النشر

499 P

 STE MAROUJ

CONSTRUCTION

SARL

شرتة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شرتة
مقرها االجكماعي : )2 شارع مرس 

السلطان الطابق االول شقة رقم 3 

البيضاء

 2 في  بمقك�شى عقد عرفي مؤرخ 

القانأن  اعداد  تم   ،2021 سبكمبر 

مسؤولية   ذات  لشرتة  االسا�شي 

محدودة باملميزات الكالية :

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

مسؤولية محدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

ماروج   : بمخكصر تسميتها  االقكضاء 

بناء.

االنعاش   : غرض الشرتة بايجاز 

العقاري.

)2 شارع  عنأان املقر االجكماعي : 

مرس السلطان الطابق االول الشقة 

2 البيضاء.

وجلها  من  تاسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة.

 100.000  : مبلغ راسمال الشرتة 

درهم مقسم كالكالي :

 500  .. عجلي  الدين  نأر  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

السيد سعد مر�شي .. 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

طرف  من  يكأن  الشرتة  تسيير 

الحامل  عجلي  الدين  نأر  السيد 

 W208730 الكعريف  لبطاقة 

والسيد  سعد مر�شي الحامل لبطاقة 

.BW19319 الكعريف

باملحكمة  القانأني  االيداع  تم 

بكاريخ بالدارالبيضاء   الكجارية 

رقم  تحت   ،2021 سبكمبر   15  

.792773

500 P
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 BATIKNAR
SARL

تأسيس شرتة
بمقك�شى عقد عرفي مؤرخ بكاريخ 
شرتة  تأسيس  تم   17/09/2021

ذات املأاص ات الكالية : 
 BATIKNAR SARL : التسـمـيــــــــة

سلأى  مجمع   : والجكماعي   املقر 
الطابق الس لي   2 شقة رقم   1 رقم 

تيط مليل.
التسأيق   : والجكماعي   الهدف 

العقاري 
الشكل القانأني  : شرتة محدودة 

املسؤولية 
الــروســمــــــال : 100.000 درهم

التــســيـــــيــــر : عبد الرحيم الحريري
السنة االجكماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.
املـــــــــــــــــــــدة : 99 سنة

: باملرتز الجهأي  اإليداع القانأني 
لالستثمار بالدار البيضاء

 51(205 رقم   : السجل ولكجاري  
بكاريخ 17/09/2021

501 P

 VIZ’O CONSULTING -
V.O.C

 CONSTITUTION D’UNE
SARL

D’ASSOCIE UNIQUE 
شرتة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الأحيد
روسمالها 50.000,00 درهم  

بكاريخ عرفي،  عقد   بمقك�شى 
وضع  تم   ،2021 وغسطس   18
ذات  لشرتة  األسا�شي  القانأن 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 VIZ - O CONSULTING الأحيد 

V.O.C- باملميزات الكالية : 
السيد   : الأحيد  الشريك   -  1
لبطاقة  الحامل  القير  العزيز  عبد 

.FH7535 الكعريف الأطنية رقم
الشرتة  تكخذ   : املأضأع   -  2

تمأضأع لها اآلتي : 

والكدريب  والكعليم  الكدريب   -
جميع  وعلى  وشكاله  بجميع  املنهي 
لجميع  املخصصة  اإلعالم  وسائل 
والكدريب ودورات الدعم  الجماهير، 
وتنظيم  الجماهير،  جميع  لصالح 
وتقديم  واملؤتمرات،  املعارض 
وإدارة  بعد  عن  والكدريب  املشأرة 

املعلأمات وتن يذ ودوات الكعلم ؛
الحلأل  وتن يذ  تطأير   -
املكعلقة  املحأسبة  والكطبيقات 
تكنألأجية وو  صناعية  عملية   بأي 
قطاعية  عملية  وي  وو  تجارية  وو   

وخرى؛
- الكجارة الأطنية لجميع املنكجات 

والخدمات ؛
لجميع  الأطنية  الكجارة   -

املنكجات ؛
والشحن  والأساطة  الكمثيل   -
واالسكغالل  واالسكحأاذ  واإليداع 
للعالمات  املباشر  غير  وو  املباشر 
والحصرية  والأكاالت  الكجارية 
واالمكيازات  االختراع  و راءات 

والعمليات ؛
وي  من  تقديم خدمة  وي  وداء   -
الحر  التسيير  ذلك  في  بما  نأع، 
قد  مما  الغير،  لحساب  والتسيير 

يساهم في تطأير الشرتة ؛
- بشكل عام، جميع العمليات من 
وي نأع التي قد تكعلق بشكل مباشر 
املذكأرة  باألشياء  مباشر  غير  وو 
وعاله، وو من املحكمل ون تعزز نشاط 

الشرتة ؛
3 - التسمية : 

 VIZ’O CONSULTING - V.O.C.
-4 املقر االجكماعي : …تجزئة التشارك 
 13 االر�شي  الطابق   IHC1 قطعة 
ـ  البرنأ�شي  سيدي  ـ  مأمن  سيدي 

الدار البيضاء…
تسعة و تسعأن سنة   : املدة   -  5
من تاريخ تسجيل الشرتة في  ابكداء 

السجل الكجاري.
حدد   : الشرتة  - روسمال   (
 50.000,  00 ب  الشرتة  روسمال 
من  حصة   500 إلى  مقسمة  درهم 
فئة 100 درهم محررة كليا نقذا،من 

طرف : السيد عبد العزيز القير.

من  الشرتة  تسير   : التسيير   -  7
ملدة  القير  العزيز  عبد  السيد  طرف 
الصالحيات  كافة  مع  محددة،  غير 
النظامية والقانأنية للكصرف باسم 

و ل ائدة الشرتة
8 - السنة االجكماعية : تبكدئ من 
31 ديسمبر من  فاتح يناير و تنكهي في 

كل سنة.
9 - األر اح : بعد خصم اإلحكياطات 
يبقى فائض األر اح رهن  القانأنية، 

إشارة الشركاء لكخصيصه.
10 - اإليداع القانأني : تم اإليداع 
لدى  الضبط  بككابة  القانأني 
بالدارالبيضاء  الكجارية  املحكمة 
بكاريخ )1 من شتنبر 2021 تحت رقم 

السجل الكجاري 031)51 .
مسكخلص من وجل اإلشهار
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 STE ELBETTAH
 MULTISERVICE

SARL AU
مؤرخ  وسا�شي  قانأن  بمقك�شى 
قد  بش شاون.   23/0(/2021 في 
املسؤولية  ذات  شرتة  تأسيس  تم 
املحدودة بشريك وحيد والتي تحمل 

الخصائص الكالية : 
 STE »ELBETTAH  : التسمية 

MULTISERVICE « SARL AU
ذات  شرتة   : القانأنية  الص ة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد .
الهدف االجكماعي  : 

- وتيل العمألة.
- عمليات الدفع.
-تحأيل األمأال.

درهم   10.000.00  : املال  روس 
مقسمة إلى 100 حصة من فئة 100 

درهم للحصة.
السيد البطاح   : الشريك الأحيد 
الكعريف  لبطاقة  الحامل  احمد 
يمكلك   ,  30725 الأطنية رقم ل س 

100 حصة اجكماعية. 
من  ابكداء  سنة   99  : املدة 

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

األولى تبكدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجكماعي ترو�شي مرتز باب 

تازة ش شاون .

الشريك  ل ائدة  كلها   : األر اح 

املدخرات  نقص  بعد  الأحيد, 

القانأنية 5%

التسيير : تم تعيين السيد البطاح 

غير  ملدة  للشرتة  مسير  احمد 

محدودة.

بككابة  القانأني  اإليداع  تم 

االبكدائية  باملحكمة  الضبط 

 1(/09/2021 بكاريخ  بش شاون 

تحت رقم 120/2021
مقكطف للنشر واإلشهار
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 BROCA AGENCY

SARL AU

المؤرخ  عر ي  عقد  بمقك�شى 

بالبيضاء بكاريخ 20/07/2021 قررت 

شركة  إنشاء  وميمة  دحال  السيدة 

شريك  المحدأدة  املسؤولية  ذات 

وحادي ذات الخصائص اآلتية  : 

  BROCA AGENCY  : التسمية 

SARL AU

الغرض : وكالة اتصاالت

املقر االجكماعي : إقامة لغأز3، )4 

زنقة باطنيا ؛الطابق األر�شي ؛ مككب 

5 الدار البيضاء.

 روسمالها : 100.000 درهم مجزئة 

درهم   100 حصة بقيمة   1.000 إلى 

للحصة .

السيدة  الشرتة  يسير   : إدارتها 

دحال وميمة.

القانأني لدى تكابة  تم اال يداع 

الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالبيضاء يأم 01 شتنبر 2021 تحت 

بالسجل  واملقيدة   791339 الرقم 

الكجاري تحت رقم 25)514.
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FYRE EVENTS
تــــأ سـيـس

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
بكاريخ24/08/2021  البيضاء  الدار 
لشرتة  األسا�شي  القانأن  وضع  تم 
باملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الكالية : 
FYRE EVENTS : التسمية *

 ACTIVITE  : الهدف االجكماعي   *
 DE LOISIR

شارع عبد   5  : املقر االجكماعي   *
 5 هللا بن ياسين عمارة بليدون طابق 

رقم 5 الدار البيضاء. 
من تاريخ  99 سنة ابكداء   : املدة   

الكأسيس.
محدد  الروسمال   : الروسمال 
مقسمة  درهم   100.000,00 في 
 100 فئة  من  حصة   500 إلى 
الأاحدة محررة للحصة   درهم 
و مسندة إلى الشريك األول السيد:   
علي  ابراهيم  احمد  محمد  حسام 
درهم   100 فئة  من  حصة  و500 
للحصة الأاحدة محررة و مسندة إلي 

الشريك ولكاني السيد : حمزة بناني.
* األر اح : 5 % لالحكياط القانأني 
سأاء  و الباقي حسب تقدير الشركاء 

يأزع وو ينقل.
السيد  تعيين  تم   : التسيير   *
علي  ابراهيم  احمد  محمد  حسام 
والسيد حمزة بناني تمسير للشرتة 

ملدة غير محدودة.
بالسجل  الشرتة  تـم تسجيل   2-
رقم  تحت  بالدارالبيضاء  الكجاري 

309)51 بكاريخ 20/09/2021 .
بيان مخكصر
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االسكاذة سناء مهداوي

مأثقة بالدار الــبيـضاء

الــــــدار الــــبيــضــاء

  BESTACONSULTANT 
شرتة ذات املسؤولية املحدودة 

لشريك وحيد
 تأسيس شرتة

بكاريخ عرفي  عقد   بمقك�شى 
تأسيس  تم   ،2021 وغسطس   24
املحدودة  املسؤولية  ذات  شرتة 

لشريك وحيد بالخصائص الكالية : 

املسؤولية  ذات  شرتة   : الشكل 
املحدودة لشريك وحيد ؛

شرتة    : التسمية 
BESTACONSULTANT ؛ 

البناء  مشاريع  إدارة   : الهدف 
املباني  ونأاع  لجميع  والكجديد 
من جميع جأانبها ال نية  وال نادق، 
والقانأنية،  واالقكصادية  واإلدارية 
تقديم  ؛  املشروع  إدارة  ت أيض 
الهندسية  والخدمات  االستشارات 
وتأجيه  والكنسيق  املشروع  إدارة 

مأاقع البناء والكجديد ؛
البيضاء،  الدار   : املقر االجكماعي 
) زنقة سكين، إقامة سكينة، الطابق 

األر�شي، رقم 2، مرس السلطان ؛ 
من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املدة 

تأسيس الشرتة ؛
روس املال : حدد روس مال الشرتة 
ب 10.000,00 درهم مقسم إلى 100 
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 
الأاحدة حررت بأتملها للسيد خالد 
القاطن بالدار البيضاء،  البسطامي، 
 ،19 رقم   ،2 زنقة  امرود،  تجزئة 
اإلقامة  لبطاقة  الحامل  كال أرنيا، 

.BE38870E رقم
: تسير الشرتة من طرف  التسيير 
غير  ملدة  البسطامي  خالد  السيد 

محدودة ؛
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
بكاريخ  البيضاء،  بالدار   الكجارية 
22 شتنبر 2021 تحت رقم 793584.

لإليداع و النشر
األسكاذة سناء مهداوي
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123jSMILE
 تأســيس شرتة محدودة املسؤولية

في  مؤرخ  عرفي،  عقد  بمقكـــ�شى 
قانأن  خلق  ثم   ،2020 شتنبر   25
تأسي�شي لشرتة محدودة املسؤولية، 

دات املأاص ـــات الكـــالية  : 
التسميــــــــة  : 123 سمايل،

-الكصميم،   : اإلجكمــــاعي  الهدف 
الطباعة  على  الكدريب  الكصنيع، 

ثالثية األبعاد.

ساحة ابراهيم   : املقــر اإلجكمـــاعي 

الروداني زنقة السينا اقامة بيتهأفن 

2 الطابق الكالت رقم 82 بطنجة 

 10.000 في  محدد   : الروسمــــــــال 

درهم

عادل  السيد  عـــين   : التسييــــــــر 

ماركي  فرانسيس  والسيد  حمأمي 

تمسيران للشرتة،

بــادئ  مـــن   : اإلجكماعيـــة  السنـة 

ينــاير إلى آخر ديسمبر من كل سنة،

99 سنة إبكــداء وول يأم   : الـمــــــــدة 

من الكأسيس النهائي للشرتة، ماعدا 

حالتي ال ك املسبق وو الكمديـــــد،

اإليداع  ثم   : القانأنـي  اإليـــداع 

بـاملحكمة  الضبط،  بككابة  القانأني 

نأنبر   20 تـــاريخ  في  الكجارية بطنجة 

2020، تحت الرقم 235917.
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PRUDENS
 تأســيس شرتة محدودة املسؤولية 

دات الشريك الأحيد
خلق  ثم  عرفي،  عقد  بمقكـــ�شى 

محدودة  لشرتة  تأسي�شي  قانأن 

الأحيد،  الشريك  دات  املسؤولية 

دات املأاص ـــات الكـــالية  : 

التسميــــــــة  : بريدونس،

-ونشطة   : اإلجكمــــاعي  الهدف 

الشركات القابضة.

غير  وو  املباشر  االسكحأاذ   -

املباشر على حصة في جميع األعمال 

ذات الغرض املماثل.

ساحة ابراهيم   : املقــر اإلجكمـــاعي 

الروداني زنقة السينا اقامة بيتهأفن 2 

الطابق الكالت رقم 82 بطنجة.

 10.000 في  محدد   : الروسمــــــــال 

درهم.

: عـــين السيد اسماعيل  التسييــــــــر 

علأي تاج الدين تمسير للشرتة،

بــادئ  مـــن   : اإلجكماعيـــة  السنـة 

ينــاير إلى آخر ديسمبر من كل سنة،

99 سنة إبكــداء وول يأم   : الـمــــــــدة 

من الكأسيس النهائي للشرتة، ماعدا 

حالتي ال ك املسبق وو الكمديـــــد.

اإليداع  ثم   : القانأنـي  اإليـــداع 
الضبط،  بككابة  القانأني 
تـــاريخ في  الكجارية بطنجة   بـاملحكمة 
الرقم  تحت   ،2021 وغسطس   13

.245.24(
508 P

AL ADARISSA LILBINAA
شرتة محدودة املسؤولية

روسمالها : 100.000,00 درهم
مقرها االجكماعي : 13 زنقة وحمد 
املجاطي طابق 1 رقم 8 املعاريف 

الدار البيضاء
RC N°517011

محرر  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم   15/09/2021 بكاريخ  بالبيضاء 
املسؤولية  محدودة  شرتة  تأسيس 

بالخصائص الكالية : 
 AL ADARISSA  : التسمية 

.LILBINAA
ذات  شرتة   : الص ةالقانأنية 

املسؤولية املحدودة.
الهدف االجكماعي وشغال البناء.

زنقة وحمد   13  : املقر االجكماعي 
املعاريف   8 رقم   1 طابق  املجاطي 

الدار البيضاء.
املدة : 99 سنة.

درهم   100.000,00  : املال  روس 
اجكماعية  حصة   1000 ل  مقسمة 
مككتبة  للحصة،  درهم   100 بقيمة 
إلى   1 ومرقمة من  ومحررة بالكامل، 

1000 مأزعة تما يلي : 
السيد ويمن بأمروان 333 حصة.
السيد سعد بأمروان 333 حصة.
السيدة إبتسام شافي 334 حصة.

السنة االجكماعية : من فاتح يناير 
الى 31 ديسمبر من كل سنة.

بأزتريبأ  تعيين  تم   : التسيير 
مروان مسير وحيد للشرتة ملدة غير 

محددة.
باملحكمة  القانأني  االيداع  تم 
بكاريخ  البيضاء  للدار  الكجارية 

23/09/2021 تحت عدد 793713.
لإلشارة والبيان

املسير 

509 P
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شركة علمي ترادين
ش.م.م بشريك وحيد

املقر االجكماعي : مجمأعة الكقدم 
املجمأعة السكنية 02 رقم 17 
الطابق الثاني سيدي البرنأ�شي 

الدار البيضاء.
»تأسيس شرتة«

بمقك�شى عقد عرفي مؤرخ بكاريخ 
تم بمأجبه  يأليأز بالدار البيضاء   2
وضع القانأن األسا�شي لشرتة ذات 
وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

مميزاتها كالكالي : 
التسمية  : علمي ترادين. 

ذات  شرتة   : القانأني  الشكل 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد. 

املقر االجكماعي : مجمأعة الكقدم 
 17 رقم   02 السكنية  املجمأعة 
الطابق الثاني سيدي البرنأ�شي الدار 

البيضاء.
بيع األ تأاب واألقمشة   : الهدف 

بالجملة والكقسيط.
املدة : حددت مدة الشرتة في 99 
سنة، إبكداء من 30 وغسطس 2021. 
من  تبكدئ   : االجكماعية  السنة 
ديسمبر من   31 فاتح يناير وتنكهي في 

كل سنة. 
في  حدد   : االجكماعي  الروسمال 
درهم   (100.000,00( مبلغ مئة ولف 
حصة اجكماعية   1000 مقسم على 
100 درهم للحصة الأاحدة  من فئة 
منحت  إجماال،  ومحررة  مككتبة 
إجماال للشريك الأحيد السيد سعيد 

املنار ولعلمي.
سعيد  السيد  عين   : التسيير 
املنار ولعلمي مسير للشرتة ملدة غير 

محددة. 
ممثلة  الشرتة  تكأن   : اإلمضاء 
الأحيد  الشريك  بكأقيع  وملزمة 

السيد سعيد املنار ولعلمي.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
بكاريخ البيضاء  بالدار   ولكجارية 
 30 وغسطس 2021 تما ونها مسجلة 
املحكمة  لن س  الكجاري  بالسجل 

تحت رقم 1)5148
510 P

COMPRETEX
SARL

تحأيل مقر الشرتة
املقر الرئي�شي : تجزئة ) الطريق 

الكانأية والد امأر بأسكأرة الدار 
البيضاء.

الدار البيضاء  السجل الكجاري : 
 481(97

الشركاء  قرار  محضر  بمقك�شى 
 28/0(/2021 في  املؤرخ   للشرتة 
قرروا  االجكماعي  بمقره  املنعقد   و 

ما يلي :
- نقل مقر الشرتةالى : 

والد  الثانأية  الطريق   0( تجزئة 
 
ً
بدال البيضاء  الدار  بأسكأرة  ومأر 
الطريق الثانأية والد   05 من تجزئة 

ومأر الدار البيضاء.
األسا�شي  القانأن  تعديل   -

للشرتة.
بككابة  القانأني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة الكجارية بالدار 
بكاريخ           رقم 32915  تحت  البيضاء 

23 سبكمبر 2021.
مقكطف و بيان

511 P

STE CONTAGES
SARL

راسمالها : 20.000 درهم
مقرها االجكماعي : صألأمة 1 زنقة 8 

رقم 9) عين السبع البيضاء
سجل تجاري رقم : 50491

ت أيت حصص
العام  الجمع  محضر  بمقك�شى 
ت أيت  تم   ،2021 يأنيأ   7 بكاريخ 
وما  لها  بما  الشرتة  جميع حصص 
عليها من جميع الشركاء ل ائدة السيد 
الخلي ي عبد القادر بطاقة الكعريف 
الذي حأل   D457947 الأطنية رقم 
مقر الشرتة الى العنأان زنقة ميمأن 

لعرج رقم 19 بني امحمد،  مكناس.
بعد املصادقة على هذا الك أيت 
السيد  للشرتة  االول  املسير  قدم 
اسكقالكه  لحسن  مأالي  هيكل 
القادر  عبد  لخلي ي  السيد  ليصبح 

الشريك واملسير الأحيد للشرتة.

القانأن  ينأد  تغيرت  و ذلك 

الكاسي�شي للشرتة رقم 7، 4، 2 و 17.

بمككبة  القانأني  االيداع  تم 

الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

يأليأ   1( بكاريخ  بالدارالبيضاء 

2021، تحت رقم  )78724.
تحأيل الشرتة الى مكناس خأل 

مهنية  ضريبة  على  الحصأل  لها 

وسجل   17803409 رقم  جديدة 

تجاري جديد رقم 54175.
للخالصة والبيان

512 P

شركة »سوالر إكسبور ماروك«
شرتة ذات مسؤولية محدودة 

روسمال االجكماعي : 10.000 درهم

املقر االجكماعي: الحي الصناعي 

سيدي غانم رقم 178 - مراتش

العامة  الجمعية  بمقك�شى 

بكاريخ  املنعقدة  العادية  غير 

30/03/2021 قرر الشركاء ما يلي :

الزيادة في روسمال الشرتة بمبلغ 

990.000 درهم ليكحأل من 10.000 

درهم إلى 1.000.000 درهم، بأاسطة 

مقاصة مع ديأن الشرتة.

الكأزيع الجديد :

الحصص  بأاتأ  تيري  السيد 

املساهمات   3.200 االجكماعية 

النقدية 320.000 درهم.

السيد باتريس بأساري الحصص 

املساهمات   1.700 االجكماعية 

النقدية 170.000 درهم.

الحصص  جرونيي  جاك  السيد 

املساهمات   1.700 االجكماعية 

النقدية 170.000 درهم.

الحصص  ميار  تيبأ  السيد 

املساهمات   1.700 االجكماعية 

النقدية 170.000 درهم.

السيد هنري ستيأارت الحصص 

املساهمات   1.700 االجكماعية 

النقدية 170.000 درهم.

االجكماعية  الحصص   : املجمأع 

النقدية  املساهمات   10.000

1.000.000 درهم.

تحيين النظام األسا�شي للشرتة.

لدى  القانأني  اإليداع  تم 

الكجارية  باملحكمة  الضبط  تكابة 

 07/04/2021 بكاريخ  بمراتش 

122708السجل الكجاري  تحت رقم 

رقم111531.

513 P

SPORT PERFORMANCES
SARL

روس مال 5.000.000 درهم

إعالن تعديلي
 SPORT« شرتة  شركاء  قرر   

PERFORMANCES« ما يلي :

- بيع 500 سهم من السيدة وسماء 

رسا�شي إلى السيد ومين رسا�شي

- تحأيل الشكل القانأني للشرتة 

من شرتة ذات املسؤولية املحدودة  

إلى لشرتة ذات املسؤولية املحدودة  

بشريك وحيد

لروس  الجديد  الكأزيع  سيكأن 

املال على النحأ الكالي :

 50،000 ومين  رسا�شي  السيد   -

سهم.

- تمديد الغرض االجكماعي

تمديد  الشركاء  مجمأعة  تقرر   -

الغرض املؤس�شي للشرتة إلى :

وعمال البناء والكطأير.

على  املن ذة  األنشطة  سككأن 

النحأ الكالي:

- وعمال البناء والكطأير

- اسكيراد وتصدير 

البشرية  املأارد  خدمات   -

املكخصصة في حلأل الكأظيف.

في  القانأني  اإليداع  تم   :  
ً
ووال

البيضاء   بالدار  الكجارية  املحكمة 

17/08/2021 تحت رقم : 12)789

بإيداع  الشرتة  قامت   : ثانيا 

بالدار  الكجاري  السجل  في  تعديلها 

البيضاء : تحت رقم 73001.

514 P
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فيدما
الهاتف : 35.)022.40.4

fidma.info@gmail.com  البريد  االلكتروني : 
الدار البيضاء

شركة الهندسة املعمارية رباج  
ش.م.م 

 ذات الشريك الأحيد
ت أيت حصص - تعيين مسير جديد- 

مراجعة النظام األسا�شي
 بمقك�شى عقد عرفي  بكاريخ فاتح 
شرتة  شريك  قرر   2021 سبكمبر 
الهندسة املعمارية ر اج ش.م.م التي 
 (1 مقرها االجكماعي بالدار البيضاء 
مصط ي  زاوية  اليقأت  اللة  شارع 
الدار   2 الطابق   85 رقم  املعاني 

البيضاء.
قرر الشريك مايلي :

سهم بينه و ين السيد   500 نقل 
رّ اج ومين واملأافقة على الكحأيل

األسا�شي، النظام  صياغة   إعادة 
ذات  شرتة  شكل  الشرتة  تكخذ 

مسؤولية. 
غير  ل ترة  جديد  تمسير  تعيين 

محددة من الزمن السيد رّ اج ومين.
بالكأقيع  الشرتة  وسكلتزم 
املن صل للمسيرين املشارتين السيد 

رّ اج وحمد والسيد رّ اج ومين.
 وقد تم اإليداع القانأني باملحكمة 
بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

20/09/2021تحت رقم 793215.
515 P

MAITRE LEILA HOUSSAINI
 NOTAIRE

 SIEGE : RUE ABDERRAHMANE 
SERGHINI

RES RAWIYA A N°9 MOHAMMEDIA
TEL : 05.23.31.01.12

شركة نايس ايالند
ش.م.م.

تلقكه  تأثيقي  عقد  بمقك�شى 
مأثقة  حسيني  ليلى  االسكاذة 
 ،2019 وتكأ ر   10 باملحمدية بكاريخ 
جميع  بأزمان  يأنس  السيد  فأت 
يملكها  التي  االجكماعية  حصصه 
املسؤولية  املحدودة  الشرتة  في 
املسماة نايس ايالند، ش.م.م. مقرها

 االجكماعي  الدارالبيضاء تجزئة غيثة 
االجكماعي  راسمالها  كالي أرني،  حي 
املسجلة  درهم   4(.055.000
املحكمة  لدى  الكجاري  بالسجل 
رقم  تحت  بالدارالبيضاء  الكجارية 
السيد  طرف  من  مسيرة   410223
حصة   28.834 وهي  شعبان  محمد 

اجكماعية.
املحدودة  الشرتة  ل ائدة 
املسؤولية املسماة ساند هاوس ريل 
االجكماعي   مقرها  ش.م.م.،  اسكيت 
حي  غيثة  تجزئة  الدارالبيضاء 
االجكماعي  راسمالها  كالي أرني، 
االجمالي  بثمن  درهم،   4(.055.000

قدره 0)2.595.0 درهم.
من  و7   ( ال صل  تعديل  تم 

القانأن االجكماعي للشرتة.
516 P

MAITRE LEILA HOUSSAINI

 NOTAIRE

 SIEGE : RUE ABDERRAHMANE 

SERGHINI

RES RAWIYA A N°9 MOHAMMEDIA

TEL : 05.23.31.01.12

شركة نايس ايالند
ش.م.م.

تلقكه  تأثيقي  عقد  بمقك�شى 
مأثقة  حسيني  ليلى  االسكاذة 
 ،2019 وتكأ ر   10 باملحمدية بكاريخ 
جميع  بأزمان  محمد  السيد  فأت 
يملكها  التي  االجكماعية  حصصه 
املسؤولية  املحدودة  الشرتة  في 
املسماة نايس ايالند، ش.م.م. مقرها 
االجكماعي  الدارالبيضاء تجزئة غيثة 
االجكماعي  راسمالها  كالي أرني،  حي 
املسجلة  درهم   4(.055.000
املحكمة  لدى  الكجاري  بالسجل 
رقم  تحت  بالدارالبيضاء  الكجارية 
السيد  طرف  من  مسيرة   410223
حصة   28.834 وهي  شعبان  محمد 

اجكماعية.
املحدودة  الشرتة  ل ائدة 
املسؤولية املسماة ساند هاوس ريل 
االجكماعي   مقرها  ش.م.م.،  اسكيت 
حي  غيثة  تجزئة  الدارالبيضاء 
االجكماعي  كالي أرني،راسمالها 
االجمالي  بثمن  درهم،   4(.055.000

قدره 0)2.595.0 درهم.

من  و7   ( ال صل  تعديل  تم 

القانأن االجكماعي للشرتة.
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MAITRE LEILA HOUSSAINI

 NOTAIRE

 SIEGE : RUE ABDERRAHMANE 

SERGHINI

RES RAWIYA A N°9 MOHAMMEDIA

TEL : 05.23.31.01.12

شركة نايس ايالند

ش.م.م.

راسمالها : 055.000.)4 درهم

مقرها االجكماعي : الدارالبيضاء 

تجزئة غيثة حي كالي أرني 

تلقكه  تأثيقي  عقد  بمقك�شى 

مأثقة  حسيني  ليلى  االسكاذة 

 ،2019 وتكأ ر   10 باملحمدية بكاريخ 

جميع  بأزمان  رشيد  السيد  فأت 

يملكها  التي  االجكماعية  حصصه 

املسؤولية  املحدودة  الشرتة  في 

املسماة نايس ايالند، ش.م.م. مقرها 

االجكماعي  الدارالبيضاء تجزئة غيثة 

االجكماعي  راسمالها  كالي أرني،  حي 

املسجلة  درهم   4(.055.000

املحكمة  لدى  الكجاري  بالسجل 

رقم  تحت  بالدارالبيضاء  الكجارية 

السيد  طرف  من  مسيرة   410223

حصة   28.834 وهي  شعبان  محمد 

اجكماعية.

املحدودة  الشرتة  ل ائدة 

املسؤولية املسماة ساند هاوس ريل 

االجكماعي   مقرها  ش.م.م.،  اسكيت 

حي  غيثة  تجزئة  الدارالبيضاء 

االجكماعي  كالي أرني،راسمالها 

االجمالي  بثمن  درهم،   4(.055.000

قدره 0)2.595.0 درهم.

من  و7   ( ال صل  تعديل  تم 

القانأن االجكماعي للشرتة.

518 P

MAITRE LEILA HOUSSAINI

 NOTAIRE

 SIEGE : RUE ABDERRAHMANE 

SERGHINI

RES RAWIYA A N°9 MOHAMMEDIA

TEL : 05.23.31.01.12

شركة نايس ايالند
ش.م.م.

تلقكه  تأثيقي  عقد  بمقك�شى 

مأثقة  حسيني  ليلى  االسكاذة 

 ،2019 وتكأ ر   10 باملحمدية بكاريخ 

فأت السيدة سكينة بأزمان جميع 

يملكها  التي  االجكماعية  حصصه 

املسؤولية  املحدودة  الشرتة  في 

املسماة نايس ايالند، ش.م.م. مقرها 

االجكماعي  الدارالبيضاء تجزئة غيثة 
االجكماعي  راسمالها  كالي أرني،  حي 

املسجلة  درهم   4(.055.000

املحكمة  لدى  الكجاري  بالسجل 

رقم  تحت  بالدارالبيضاء  الكجارية 

السيد  طرف  من  مسيرة   410223

حصة   28.834 وهي  شعبان  محمد 

اجكماعية.

املحدودة  الشرتة  ل ائدة 

املسؤولية املسماة ساند هاوس ريل 

االجكماعي   مقرها  ش.م.م.،  اسكيت 

حي  غيثة  تجزئة  الدارالبيضاء 

االجكماعي  كالي أرني،راسمالها 

االجمالي  بثمن  درهم،   4(.055.000

قدره 0)2.595.0 درهم.

من  و7   ( ال صل  تعديل  تم 

القانأن االجكماعي للشرتة.

519 P

ديأان االسكاذ بن جلأن زهر عبد املجيد

مأثق بالدارالبيضاء

شركة سيكوطيل موبيل
شرتة ذات مسؤولية محدودة

تعيين مسير جديد
الجماعي  القرار  بمقك�شى 

يأليأ  فاتح  بكاريخ  للمساهمين 

2021، تم ايداع املحضر بمح أظات 

االسكاذ بن جلأن زهر عبد املجيد، 

فاتح  بكاريخ  بالدارالبيضاء،  مأثق 

مساهمأا قرر   ،2021 سبكمبر 
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 الشرتة املسماة »سيكأطيل مأ يل« 
 30.000.000 روسمالها  ش.م.م. 

االجكماعي  مقرها  الكائن  درهم، 

بالدارالبيضاء 382، طريق الجديدة، 

املسجلة بالسجل الكجاري باملحكمة 

رقم  تحت  بالدارالبيضاء  الكجارية 

0507)1 ما يلي :

للشرتة  جديدة  تمسيرة  تعيين 

مأ يل«   »سيكأطيل  املذكأرة 
الحجأل  ابأ  هند  السيدة  ش.م.م.، 

االدري�شي، ملدة غير محددة مع امضاء 

من صل من طرف املسيرين.

لدى  القانأني  االيداع_  تم 

الكجارية  باملحكمة  الضبط  تكابة 

سبكمبر   21 بكاريخ  بالدارالبيضاء، 

2021، تحت رقم 793303.
لالسكخالص والنشر

520 P

STE SEW EURODRIVE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
راسمالها : 11.870.500 درهم

مقرها االجكماعي : املجمع الصناعي 

في بأسكأرة تجزئة 55 الطابق 59 

الدارالبيضاء

الكعريف الضريبي : 40429284

السجل الكجاري ر قم :  243449 

الدارالبيضاء

الكعريف الضريبي املأحد : 

224117000089

العام  الجمع  ملحضر  تبعا 
االسكثنائي بكاريخ 4 ماي 2021، تقرر 

ما يلي :

 SEW تغيير السنة املالية للشرتة 

 ،EURODRIVE

يناير  فاتح  في  املالية  السنة  بدو 

عام  كل  من  ديسمبر   31 في  وتنكهي 

بدال من ون تبدو في فاتح مارس وتنكهي 

اسكثناء  عام،  كل  من  فبراير   28 في 

بدوت في فاتح   ،2021 السنة املالية 

مارس وسكنكهي في 31 ديسمبر 2021.

تغيير النشاط االجكماعي للشرتة 

sew eurodrive تما يلي :

املغرب  في  الشرتة  من  الهدف 

والخارج، بشكل مباشر وو غير مباشر، 

سأاء  اخر،  لحساب  وو  لحسابها 

بم ردها وو مع اطراف وخرى :

ترتيب  تجميع،  انكاج،  تصميم، 

وتصدير  صيانة  تسأيق،  تكليف، 

القيادة  ونظمة  ملخكلف  املعدات 

املنكجات  ونأاع  لجميع  عام  وبشكل 

وقطع  االلكترونية،  امليكانيكية، 

الغيار الكهر ائية.

الكجارة  وتصدير،  اسكيراد 

ملخكلف  ولشراء  بيع  الثالثية، 

بانكاج  املكصلة  الصناعية  املكأنات 

االنظمة الدفع وعمأما جميع االنأاع.

ونأاع  تسأيق جميع  وتذا  تن يذ 

وتذلك  العلمي  الكقني  الكدريب 

النظري.

تن يذ، تقديم املساعدة، الكطبيق 

والكن يذ العمال الصيانة املعالجكية 

ونأاع  لجميع  والكأقيعة  والأقائية 

الكطبيقات والبيانات.

تنظيم االعمال بمخكلف انأاعها 

في جميع انأاع محيطها.

دراسة جميع العالمات الكجارية، 

ذات  والعمليات  الكصميم  اندماج، 

مباشرة  الغير  وو  املباشرة  الصلة 

اقكناءها،  اعاله،  املذكأر  بالنشاط 

نقلها  بيعها،  اسكغاللها،  تطأيرها، 

واالسترداد، باي شكل من االشكال.

املباشرة  املشاركات  جميع 

وسيلة،  باي  املباشرة  غير  او 

والشركات  املقاوالت  جميع  في 

االجنبية،  وو  املغر ية  والعمليات 

جديدة،  شركات  انشاء  طريق   عن 

وو املساهمات في التسجيل في االسهم 
الحقأق  وو  سندات  االقكناء   وو 

وو االندماجات،   وو وصأل الشركات، 

املشارتة الجمعيات  وو   ووالك االت، 

 او غير ذلك.

العمليات جميع  عام،   بشكل 

اي  من  املشاريع  وو  االعمال  وو   

صناعية  وو  مالية  كانت  سأاء   نأع، 

عقارية،  وو  منقألة  وو  تجارية  وو 

املكعلقة  تلك  تحديدا،  وتثر  وبشكل 
بشكل مباشر او غير مباشر بالشياء 
املذكأرة وعاله وو التي قد تكأن من 
املحكمل ون تسهل او تعزز وو تطأر 

ونشطة الشرتة.
والكأقيع  الك أيض  ترخيص 

البنكي املزدوج.
االنشطة  احكياجات  لكلبية 
وجل  ومن  اليأمية،  املصرفية 
الشريك  يخأل  املالية،  الش افية 
ت أض  ون  الشرتة  ملسير  الأحيد 
الكأقيع الخاص به الى مأظف واحد 
لقأاعد  وفقا  الشرتة  في  وتثر  او 
الكأقيع املزدوج التي يكأن قد ونشاها 
يمكنه  تما  البنأك  مع  وشارتها 

نغييرها وتعديلها.
تحيين النظام االسا�شي للشرتة.

السجل  في  القانأني  االيداع  تم 
الكجارية  باملحكمة  الكجاري 
سبكمبر   1( بكاريخ  بالدارالبيضاء 

2021، تحت الرقم 792829.
ملخص قصد النشر

521 P

شركة دار شاشة
شرتة ذات املسؤولية املحدودة 

شريك وحيد.
مالكة االصل الكجاري رقم 90333.

الكائن برقم 4 درب اللة شاشة دوار 
تراوة مراتش.

عقد التسيير الحر.
الحر  التسيير  عقد  بمقك�شى  
تمت    09/09/2021 املسجل بكاريخ 
املصادقة على التسيير الحر للسجل 
مالككه شرتة   90333 الكجاري رقم 
دار شاشة و الكائن برقم 4 درب اللة 

شاشة دوار تراوة مراتش.
حيث تم منحه من طرف شرتة 
املسؤولية  ذات  شرتة  شاشة  دار 

املحدودة شريك وحيد
ون يست  وو  و  ب  شرتة  ل ائدة 
  P § E INVEST MAROC ماروك  
شرتة ذات املسؤولية املحدودة ممثلة 
السيد  القانأني  مسيرها  طرف  من 
حامل  ترسكأف  جأن  بيير  جيرود 

.15AA59585 لجأاز الس ر رقم

و ذلك في إطار التسيير الحر لألصل 
نشاط  ممارسة  في  املثمكل  الكجاري 
دار للضيافة برقم 4 درب اللة شاشة 

دوار تراوة مراتش. 
ست  الحر  التسيير  عقد  مدة 
الى   05/09/2021 من  سنأات 

.31/12/2027
الحر مضمنة  التسيير  اثاوة عقد 
املشار  الكأثيقي  الحر  التسيير  بعقد 
إليه وعاله تما ورد باملادة رقم 7 منه. 
522 P

ENGIE NORTH AFRICA   
SARL AU

روس املال : 2.000)3.2 درهم
املقر الرئي�شي : تقاطع شارع الحسن 
1 زنقة غأرود - الطابق 4 - 20.000-  

الدار البيضاء
RC : 243525

نقل املقر الرئي�شي 
اسكثنائي  قرار  محضر  بمأجب 
نقل املساهم   ،2021 ماي   10 بكاريخ 
املقر   ،2021 يناير   1 من  الأحيد 
تقاطع  في  الأاقع  للشرتة  الرئي�شي 
– غأرود  زنقة   1 الحسن  شارع 
البيضاء   الدار   20.000  -  4 الطابق 
إلى العنأان الكالي : برج CFC - حي كازا 
ون ا - الطابق 4 - حي الحساني - الدار 

البيضاء.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

07/)2021/0 برقم 785713.
523 P

 COFELY CONTRACTING
MAROC
    SARL

روس املال : 000 70 درهم
املقر الرئي�شي : 20 شارع الراشيدي 

الدار البيضاء.
RC: 264121

بعد محضر اجكماع الجمع العام 
االسكثنائي بكاريخ 30 وبريل 2021 :

املغادرة  على  ويأافق  يقر   -
شرتة  بين  للشرتة  االجكماعية 
 Engie وشرتة   cofely Espana

Services Maroc ؛
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السيد  باسكقالة  علما  يحيط   -
منصب  من  حراجأا  الحميد  عبد 

املدير املساعد.
السيد  باسكقالة  علما  يحيط   -
 Fidel فيدل ونطأنيأ فأينكيس كأزو 
Antonio Fuentes Coso من منصب 

املدير ؛
- يقرر تعيين السيد يأسف بنعلي 

.
ً
 جديدا

ً
مديرا

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

30/8/2021 برقم 790944.
524 P

 COFELY CONTRACTING
MAROC

SARL
روس املال : 000 70 درهم

املقر الرئي�شي : 20 شارع الراشيدي 
الدار البيضاء.
RC : 264121

بعد محضر اجكماع الجمع العام 
االسكثنائي بكاريخ 1 يأنيأ 2021 : 

شكل  في  بالكغيير  علما  يحيط   -
من اعكباًرا  وصبح  والذي   الشرتة، 
 ، الكحأيل  تاريخ   2021 وبريل   30  
مع  محدودة  مسؤولية  ذات  شرتة 
مساهم وحيد، و يقرر تعديل املادة 2 

)االسم) من النظام األسا�شي.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

30/8/2021 برقم 790945.
525 P

ENGIE SUN MOROCCO
SA

روس املال : 25.000).2 درهم
املقر الرئي�شي : طريق الجديدة ب 

ك، 374 تم 13، 5 بلدية قروية ووالد 
عزوز والية النأاصر - 20190 الدار 

البيضاء.
ور�شي : 484133.

 ،2021 وبريل   30 محضر  بعد 
يحيط مجلس اإلدارة علما بما يلي :

تغيير املندوب الدائم لشرتة   -  1
مساهًما   ENGIE AFRIQUE SAS

ومديًرا للشرتة :
فان  إي ان  السيد  استبدال   -
 Ivan Van Niekerk نيكيرتيست 
 Julien غيرينأ  جأليان  بالسيد 

Guérineau  ؛
فان  إي ان  السيد  اسكقالة   -  2
من   Ivan Van Niekerk نيكيرك 
مهامه تمدير ورئيس مجلس اإلدارة.

املجلس  يقرر  عليه  و ناء   -  3
باإلجماع:

 Julien السيد  اخكيار   -
الجنسية  ال رن�شي   Guérineau
رقم  الأطنية  للبطاقة  حامل  و 
ضاية  زنقة   3 في  واملقيم   79203H
تمدير  البيضاء  بالدار  سيل  ه ار 

جديد ؛ 
 Julien Guérineau تعيين السيد -
ال رن�شي الجنسية و حامل للبطاقة 
 3 واملقيم في   79203H الأطنية رقم 
زنقة ضاية ه ار سيل بالدار البيضاء 

رئيسا ملجلس االدارة.
اإليداع  تم   : القانأني  اإليداع 
في  باملحكمة الكجارية بالدار البيضاء 

)2 يأليأ 2021 برقم 787978.
526 P

SOCIETE HOLBEN
شرتة مساهمة روس مالها 0.000)3 

درهم
مقرها االجكماعي : 7)3 - طريق 

الجديدة
اسكقالة مكصرفين

العادية  العامة  الجمعية  ان   -
 2021 وغسطس   3 بكاريخ  املنعقدة 
قد عاينت اسكقالة مكصرفين اثنين 

و هما :
-  السيد محمد بالل بنعمأر

- السيدة رجاء بنعمأر
تم االيداع القانأني لدى تكابة   -
بالدار  الكجارية  املحكمة  ضبط 
 2021 سبكمبر   21 بكاريخ  البيضاء 

تحت رقم 793425.
527 P

 SOCIETE IMMOBILIERE

TALBI X
شرتة ذات املسؤولية املحدودة 

روسمالها 200.000 درهم 

مقرها االجكماعي بالدارالبيضاء- 

عين السبع

 Angle Chemins des Glaïeuls et

 des Orchidées

هبة حصص اجكماعيــــة
الجماعي  القرار  ملحضر  تبعا 

 ،2021 وغسطس   3 بكاريخ  للشركاء 

فان الشركاء وافقأا على :

حصة اجكماعية من   787 هبة   -
بنعمأر بالل  محمد  السيد   طرف 

ل ائدة  بنعمأر  رجاء  السيدة  و 

 199 بعدد  العمراني  جليلة  السيدة 

حصة 

و السيدات وميمة وسأمية وتنزة 

)19 حصة لكل واحدة  بنعمأربعدد 

 7 ) و  تما عدلأا مقكضيات ال صل 

من القانأن األسا�شي.

لدى  القانأني  االيداع  تم   -

الكجارية  املحكمة  ضبط  تكابة 

سبكمبر   21 بكاريخ  بالدارالبيضاء 

2021 تحت رقم )79342.

528 P

WIZZ EXPRESS
ق ل الكص ية

املقر الرئي�شي : 54 الزنقة تنسي ت 

الشقة 1 اتدال الر اط  

   السجل الكجاري : 141405

الر اط

الشركاء  قرار  محضر  بمقك�شى 

19/04/2021 في  املؤرخ   للشرتة 
تقرر  االجكماعي  بمقرها  املنعقد   و 

ما يلي :                                    

مسبقة بص ة  الشرتة  ق ل   - 

ألوانها.                                                                                            

محسن  وزة  السيد  تعيين   -  

الر اط   2 حي النهضة  القاطن ب71 

الأطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم VA114630 تمص ي للشرتة.

تعيين املقر :   54 الزنقة تنسي ت 
تمقر  الر اط  اتدال   1 الشقة 

لكص ية الشرتة.  
القانأني  اإليداع  تم   -
بالر اط  الكجارية  باملحكمة 

بكاريخ11/08/2021.            
مقكطف و بيان

529 P

ELECBA
SARL AU

شرتة محدودة املسؤولية ذات 
الشريك الأاحد

روسمالها     50.000,00        درهم
املقر االجكماعي : 15 شارع 

الزرقطأني رقم 2 الدار البيضاء.
IF : 14406531-RC : 275129

تص ية الشرتة
بمأجب عقد عرفي مؤرخ بالبيضاء 
قرر الشريك   ،.12/07/2021 بكاريخ 
 ELECBA SARL لشرتة،    الأاحد 
AU   شرتة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الأاحد ما يلي :
- تص ية الشرتة.

- قرر الشركاء تعيين السيد سعيد 
بابا للقيام بالكص ية.

املسجل  الشرتة  مقر  تحديد   -
تمقر للكص ية.

بككابة  القانأني  اإليداع  تم 
الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت    ،08/09/2021 في  بالبيضاء 

عدد 791974.
530 P

 EXPERIENCE MOROCCO
INSIGHTS

SARL
شرتة محدودة املسؤولية 

روسمالها 90.000 درهم
املقر االجكماعي : 15 شارع 

الزرقطأني رقم 2 الدار البيضاء.
IF: 15189944 RC : 310855

تص ية الشرتة
بمأجب عقد عرفي مؤرخ بالبيضاء 
الشريك قرر   ،15/07/2021 بكاريخ 
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 EXPERIENCE لشرتة،    الأاحد   

 MOROCCO INSIGHTS SARL

ذات  املسؤولية  محدودة  شرتة 

الشريك الأاحد ما يلي :

- تص ية الشرتة.

- قرر الشركاء تعيين السيد غسان 

رشيد للقيام بالكص ية.

املسجل  الشرتة  مقر  تحديد   -

تمقر للكص ية.

بككابة  القانأني  اإليداع  تم 

الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   ،0(/09/2021 في  بالبيضاء 

عدد 23)791.

531 P

BUGGY EVENT MAROC
SARL AU

شرتة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الأاحد

روسمالها 10.000 درهم

املقر االجكماعي : 15 شارع 

الزرقطأني رقم 2 الدار البيضاء.

IF: 40429301 RC : 243445

تص ية الشرتة
بمأجب عقد عرفي مؤرخ بالبيضاء 

الشريك  قرر   ،02/07/2021 بكاريخ 

 BUGGY EVENT  ، لشرتة  الأاحد 

MAROC SARL AUشرتة محدودة 

الأاحد الشريك  ذات   املسؤولية 

 ما يلي :

- تص ية الشرتة.

السيد  تعيين  الشركاء  قرر   -

للقيام     Christophe DEMOND

بالكص ية.

املسجل  الشرتة  مقر  تحديد   -

تمقر للكص ية.

بككابة  القانأني  اإليداع  تم 

الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   0(/09/2021 في  بالبيضاء 

عدد 22)791.

532 P

 STE CAFE MODA DINO
SARL

الحل املسبق للشرتة
الجمع  قرارات  محضر  بمأجب 
املنعقد  للشركاء  االسكثنائي  العام 

بكاريخ 2021-07-01 تقرر ما يلي:
ابكداءا  للشرتة  املسبق  الحل   -

من تاريخ الجمع.
رقم  في:  الكص ية  مقر  تحديد   -
عالل  شارع  زاوية   2 بنين  عمارة   5
ال ا�شي وزنقة املشعر الحرام مراتش.
اإلدري�شي  مظ ر  السيد  تعيين   -
تخأيله  مع  للشرتة  مص يا  إدريس 
املساطر إلتمام  الصالحيات   جميع 

و اإلجراءات.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
بكاريخ  ملراتش  الكجارية 

08/2021/)0 تحت رقم 40))12.
لإلشارة و البيان

533 P

CAFE MODA DINO
SARL

تص ية الشرتة
الجمع  قرارات  محضر  بمأجب 
املنعقد  للشركاء  االسكثنائي  العام 

بكاريخ 2021-07-01 تقرر ما يلي :
- تص ية الشرتة من هذا اليأم.

املص ي  تقرير  على  املأافقة   -
اإلدري�شي  السيد مظ ر  ونشأه  الذي 
الصالحيات  جميع  ومنحه  إدريس، 
وصأل  جميع  تحقيق  وجل  من 

الشرتة وسداد التزاماتها.
الكجاري  السجل  من  الشطب   -

 من هذا اليأم.
ً
للشرتة اعكبارا

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
بكاريخ  ملراتش  الكجارية 

27/08/2021 تحت رقم 127023.
لإلشارة و البيان

534 P

BLUE STAR APPAREL
ال ك املسبق للشرتة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمأجب 
 2021 ماي   31 يأم   بالبيضاء 
يأم  املدينة  بن س  مسجل  و 

مساهمأ  قرر   08/07/2021
 BLUE STAR APPAREL شرتة  
املقر   ذات   املهام   محدودة  شرتة 
: البيضاء  الدار  في    الرئي�شي  
97 شارع محمد الخامس  و روسمالها  

7.825.400 درهم  ما يلي : 
للشرتة  املسبق  الحل  و  ال ك 

املذكأرة وعاله.
سناني  هشام   : السيد  تعيين 
للقيام بمهمة ال ك و الحل املسبق 

للشرتة.
للشرتة  االجكماعي  املقر  تعيين 
بالدار  املسبق  للحل  و  لل ك 

البيضاء97 : شارع محمد الخامس  

اإليداع : تم اإليداع القانأني لدى 
الكجارية  باملحكمة  الضبط  تكابة 
 1(/09/2021 يأم  البيضاء  بالدار 

تحت رقم  792838.
للنشر و البيان.

535 P

EURO JEANS & WASH
ال ك املسبق للشرتة

بمأجب عقد عرفي مؤرخ بالبيضاء 
و مسجل بن س   2021 ماي   31 يأم 
قرر   08/07/2021 يأم  املدينة 
 EURO JEANS & شرتة  مساهمأ 
ذات   شرتة محدودة املهام    WASH
 97  : املقر الرئي�شي في الدار البيضاء 
روسمالها   و  الخامس  محمد  شارع 

00).1.012 درهم  ما يلي : 
للشرتة  املسبق  الحل  و  ال ك 

املذكأرة وعاله.
سناني  هشام   : السيد  تعيين 
للقيام بمهمة ال ك و الحل املسبق 

للشرتة.
للشرتة  االجكماعي  املقر  تعيين 
بالدار  املسبق  للحل  و  لل ك 

البيضاء97 : شارع محمد الخامس  
اإليداع : تم اإليداع القانأني لدى 
الكجارية  باملحكمة  الضبط  تكابة 
 1(/09/2021 يأم  البيضاء  بالدار 

تحت رقم  792837.
للنشر و البيان.

536 P

HK TANGO
SARL AU

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE D’ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE 100.000 DHS
202 BD ABDELMOUMEN N 5 

RDC  - CASABLANCA
تص ية

شركة   اشكا طونكو
املقر الرئي�شي 202 شارع عبد املأمن 

 رقم 5 الطابق األر�شي، 

الدار البيضاء                                                                                                
السجل الكجاري 5)3911

العام  الجمع  محضر  بمقك�شى 
لشرتة     31/05/2021 االسكثنائي  
املسؤولية  ذات  اشكا طأنكأ شرتة 
الأحيد  الشريك  ذات   املحدودة 
 202 االجكماعي  بمقرها  املنعقد  و 
الطابق   5 رقم  املأمن  عبد  شارع   
االر�شي الدار البيضاء تمت املصادقة 
وتقرير  الأحيد  الشريك  طرف  من 

مايلي :                                            
 HK TANGO الشرتة  تص ية 

SARL AU
تعيين الحسن الكمبأش  تمصف 
و اتخاذ مقر الشرتة تمقر للكص ية 

الكائن ب :
 شارع عبد املأمن، رقم 5 الطابق 

األر�شي، الدار البيضاء.      
تم اإليداع القانأني بالـمحكمة   -
تحت   30/0(/2021 الكجارية بكاريخ 

رقم 784859.
الكجاري  السجل  ب  واملسجل 

.3911(5
مقكطف و بيان

537P

DREAMS MASSAGE
 SARL AU

 BD DE LA RESISTANCE N 78
 RESID EL MARZOUKI N 50

ETAGE 4. Casablanca
بكاريخ عرفي  عقد   بمقك�شى 
الشريك  قام   2021 وغسطس   25  

الأحيد لشرتة :
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 DREAMS MASSAGE SARL

رقم املقاومة  بشارع  املكأاجدة   .AU 

50  الطابق  78  إقامة املرزوقي رقم  

4 الدار البيضاء بأضع محضر للجمع 

العام.                      

 االسكثنائي بالقرارات الكالية :                                                                                  

الكص ية النهائية و طلب الشطب 

للشرتة.  

بككابة  تم  القانأني  اإليداع   -

بالدار  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء يأم 22 سبكمبر 2021  تحت 
رقم 30)793.

538 P

 STE SOLERINE
PARTICIPATIONS

راسمالها : 10.000 درهم

مقرها االجكماعي : فضاء باب ان ا 3 
زنقة باب منصأر الطابق االول رقم 

3 الدارالبيضاء

للجمع  العرفي  العقد  بمأجب 

يأليأ   19 بكاريخ  االسكثنائي  العام 

2021، تم االت اق على ما يلي :

نتيجة  للشرتة  مبكر  انحالل 

املقر  وتحديد  النشاط  لكأقف 

االجكماعي مقرا للكص ية.

ماجدة  واديني  السيدة  تعيين 

مص ي للشرتة.

باملحكمة  القانأني  االيداع  تم 

الكجارية بالدارالبيضاء في 13 سبكمبر 

2021، تحت رقم 792382.

539 P

ديأان األسكاذ سيدي احمد ومين التهامي 

الأزاني

بالر اط مأثق

 AVENIR PATRIMOINE
SECURITE

 السجل الكجاري بالر اط

 رقم 154927

تأسيــس شرتة
محرر  رسمي  عقد  بمقك�شى 

فقد   ،2021 و20 سبكمبر   17 بكاريخ 
عقاري استثمار  شرتة  إنشاء  تم 

مخ  ة تشغيلية  قأاعد  ذات    
على شكل شرتة مجهألة   SPI-RFA  
تكمكع  مكغير،  مال  راس  ذات 

بالخصائص الكالية :
 AVENIR  : التسمية 

.PATRIMOINE SECURITE
هدف  يكمثل   : فهرس   : الغرض 
األصأل  وإدارة  ملكية  في  الشرتة 

العقارية املؤجرة.
زنقة البرتقال   : مقرها االجكماعي 
مرتب سان سيتي الر اط  عمارة د، 

حي الر اط.
املدة : 99 سنة.

 3.305.000  : األولى   : املال  روس 
درهم.

اإليداع  صندوق   : الشركاء 
والكدبير.

لكعأيضات  الجماعي  النظام 
الكقاعد.

الصندوق املنهي املغربي للكقاعد.
اإلدارة : AJARINVEST SA ممثلة 
الدين  نأر  السيد  العام  بمديرها 

طهري.
السنة املدنية : 2021.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
سبكمبر   28 الكجارية بالر اط بكاريخ 

2021، تحت رقم 9210.
540 P

استدراك خطإ
وقع بالجريدة الرسمية عدد 82)5 

 بكاريخ
22 سبكمبر 2021 باإلعالن الذي 
يحمل رقم 832I ص حة 18993

Z&R INVEST
بدال من :

 YOUSSEF JAIDI السيد  ت أيت 
وصل  من  اجكماعية  33 حصة 
 ZIAD السيد  ل ائدة  حصة   33

MERZAK بكاريخ 19 ماي 2021.
يقرو :

ZIAD MERZAK السيد   ت أيت 
 33 وصل  من  اجكماعية  حصة   33
 YOUSSEF السيد  ل ائدة  حصة 

JAIDI بكاريخ 19 ماي 2021.
)الباقي ال تغيير فيه.)

541 P

STE SOBELTRAD
SARL

تأسيس شرتة
شرتة ذات مسؤولية محدودة 
وعنأان مقرها االجكماعي شارع 

شأقي 0 رقم 49 الطابق االول  بني 
مالل.

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
11883

بمقك�شى عقد عرفي املؤرخ في 03 
تم إعداد القانأن   2021 من غشت 
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
املحدودة  تحمل  الخصائص الكالية:

  STE SOBELTRAD  : التسمية 
.SARL

 0 شارع شأقي   : االجكماعي  املقر 
رقم 49 الطابق االول بني مالل

املخكل ة  االشغال   : الغرض   
والبناء.

روس املــال  100.000  درهم.
مقسم إلى1000 حصة اجكماعية 

قيمتها 100 درهم.
 500 بلكبير  وشرف  السيد    -

حصة.
- السيد سعيد بلكبير 500 حصة.

السنة املـالية : السنة امليالدية.
مدة الشرتة: 99 سنة.

وشرف بلكبير   السيد    -  : املسير 
والسيد سعيد بلكبير .  

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 951 االبكدائية بني مالل تحت رقم 

بكاريخ 15  شتنبر 2021.
1 C

 GROUPE SCOLAIRE AL
MAOUADDA PRIVE
شرتـة محدودة املسؤولية
 روسمالها 100.000 درهم

 املقر االجكماعي : كلم 4، طريق 
مراتش محأر مأالي عبد هللا، 

24024، الجديدة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري :

11997
تص ية شرتة

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
في )1 غشت 2021،  تقرر حل شرتة 
مجمأعة   ، دات مسؤولية محدودة 

روسمالها  مبلغ  املأدة  مدارس 
االجكماعي  مقرها  درهم،   100.000
 ،20 تجزئة وسط الجديدة ، فيال ب 
الجديدة   العلأيين،  شارع   ،1 رقم 

24024، بطريقة ودية.
بالعنأان  الكص ية  مقر  وحدد 
الكالي: تجزئة وسط الجديدة، فيال ب 
20، رقم 1، شارع العلأيين، الجديدة 

.24024
ماجدي  كلثأم  السيدة   تعيين 
غانم  اوالد  الحأزية  بدوار  الساتنة 
 M4180(9 رقم  الأطنية  بطاقتها 
االقكضاء وعند  للشرتة،  مص ية 
على  امل روضة  الحدود   
محل  لهم  املخألة  الصالحيات 
العقأد  تبليغ  ومحل  املخابرة 
: بالكص ية  املكعلقة  الأثائق  و 
فيال  الجديدة،  وسط  تجزئة 
العلأيين،  شارع   ،1 رقم   ،20 ب 

الجديدة.24024
اإليداع  تم  القانأني:  اإليداع 
لدى  الضبط  بككابة  القانأني 
البيضاء  بالدار  الكجارية  املحكمة 
رقم  تحت   2021 شتنبر   09 بكاريخ 

2(920
خالصة و يان

2 C

  THE GLOW AGENCY
تأسيس شرتـة

شرتـة محدودة املسؤولية ذات 
شريك وحيد 

روسمالها 100.000  درهم
املقر االجكماعي: إقامة تيسير، رقم 
4، الشقة 13، سيدي بأزيد، إقليم 

الجديدة. 
 رقم الكقييد في السجل الكجاري:

18499
بمقك�شى عقد عرفي محرر بكاريخ 
بكاريخ   مسجل   ،2021 يأليأز   15
تم إعداد القانأن   ،2021 )1يأليأز 
األسا�شي لشرتة محدودة املسؤولية 

باملميزات الكالية :
محدودة  شرتـة  الشرتة   شكل 

املسؤولية ذات شريك وحيد. 
 THE GLOW « : تسمية الشرتة 

.» AGENCY
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غـرض الشرتة:
الرقمنة،  االستشارة،  اإلشهار، 

اإلنكاج السمعي البصري. 
عنأان املقر االجكماعي :

إقامة تيسير، رقم 4، الشقة 13، 
سيدي بأزيد، إقليم الجديدة.

املبلغ محدد في  روسمال الشرتة: 
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000
 100.00 بقيمة  اجكماعية  حصة 
اسم  في  الأاحدة  للحصة  درهم 

الشريك الأحيد : 
 1000 تغزري:  ص اء  السيدة   -

حصة اجكماعية.
وتسيرها  الشرتة  تدير  التسيير: 
ص اء  السيدة  محدودة  غير  ملدة 
الأطنية  للبطاقة  الحاملة  تغزري 

.BL999(7 للكعريف رقم
اإليداع  تم   : القانأني  اإليداع 
لدى  الضبط  بككابة  القانأني 
املحكمة االبكدائية بالجديدة بكاريخ 

03 غشت 2021 تحت رقم 810)2.
خالصة و يان

3 C

  MARISS SERVICES 
شرتـة محدودة املسؤولية

 ذات شريك وحيد 
روسمالها 10.000  درهم

املقر االجكماعي : شارع محمد 
الخامس، عمارة سقيف، الطابق 

الثالث، الجديدة.
 رقم الكقييد في السجل الكجاري:

13(97
تعديالت 

العام  الجمع  محضر  بمقك�شى 
 ،2021 يأليأز   27 االسكثنائي بكاريخ 
للشرتة  الأحيد  الشريك  قرر 

املذكأرة وعاله ما يلي :
- رفع روسمال الشرتة من 10.000 

درهم إلى 50.000 درهم.
ليشمل  الشرتة  تأسيع نشاط   -

اإلنعاش العقاري.
ت أيت  عقد  على  املصادقة   -
التي  االجكماعية  الحصص  مجمأع 
في  بنرحالي  مريم  السيدة  تمكلكها 
روسمال الشرتة ل ائدة السيد فؤاد 

نأة.

 MARISS تغيير اسم الشرتة من -
 MARISS SAKAN. إلى SERVICES

بنرحالي  مريم  السيدة  اسكقالة   -
السيد  وتسمية  تمسيرة  مهمتها  من 

فؤاد نأة تمسير جديد.
- املصادقة على الصيغة الجديدة 

للقانأن األسا�شي.
اإليداع  تم  القانأني:  اإليداع 
لدى  الضبط  بككابة  القانأني 
املحكمة االبكدائية بالجديدة بكاريخ 

30 غشت 2021 تحت رقم 878)2.
خالصة و يان

4 C

»  JAWHARI«
شرتـة محدودة املسؤولية
روسمالها 40.000  درهم

املقر االجكماعي: ملكية حي ال رح، 
29، الطابق االر�شي، تراج رقم 2، 

الجديدة.
رقم الكقييد في السجل الكجاري:

1(283
تأسيس شرتـة

من  محرر  عرفي  عقد  بمقك�شى 
بكاريخ 24 يناير 2020، مسجل بكاريخ  
تم إعداد القانأن   ،2020 يناير   29
األسا�شي لشرتة محدودة املسؤولية 

باملميزات الكالية:
محدودة  شرتـة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية.
 JAWHARI : تسمية الشرتة

غـرض الشرتة: 
اصالح ميكانيكي وتهر ائي لجميع 

انأاع املرتبات.
عنأان املقر االجكماعي:

الطابق   ،29 ال رح،  حي  ملكية 
االر�شي، تراج رقم 2، الجديدة.

املبلغ محدد في  روسمال الشرتة: 
40.000 درهم مقسم إلى 400  حصة 
درهم   100.00 بقيمة  اجكماعية 
للحصة الأاحدة  في اسمي الشريكين: 
 200 جأهري:  رفيق  السيد   -

حصة اجكماعية.
200 حصة  - السيد مرابط داود: 

اجكماعية.
التسيير: يدير الشرتة يسيرها  ملدة 

غير محدودة السيد رفيق جأهري .

اإليداع  تم  القانأني:  اإليداع 
لدى  الضبط  بككابة  القانأني 
املحكمة االبكدائية بالجديدة بكاريخ   

12 فبراير 2020 تحت رقم 24800.
خالصة و يان

5 C

  HDIDA TRANS 
شرتـة محدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد 
روسمالها 100.000.00  درهم

املقر االجكماعي: حي الأئام 85، 
الطابق األول، والد فرج، إقليم 

الجديدة.
 رقم الكقييد في السجل الكجاري:

18505
تأسيس شرتـة

بمقك�شى عقد عرفي محرر بكاريخ 
بكاريخ  مسجل   ،2021 يأليأز   12
2021، تم إعداد القانأن  02 غشت 
األسا�شي لشرتة محدودة املسؤولية 

باملميزات الكالية:
محدودة  شرتـة  الشرتة:  شكل 

املسؤولية ذات شريك وحيد. 
  HDIDA TRANS : تسمية الشرتة

غـرض الشرتة: 
- نقل البضائع ل ائدة الغير.

... -
- خدمات مخكل ة.

عنأان املقر االجكماعي:
حي الأئام 85، الطابق األول، والد 

فرج، إقليم الجديدة.
املبلغ محدد في  روسمال الشرتة: 
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000
درهم   100 بقيمة  اجكماعية  حصة 
الشريك  اسم  في  الأاحدة  للحصة 

الأحيد: 
 1000 زفراني:  السيد عبد هللا   -

حصة اجكماعية.
ويسيرها  الشرتة  يدير  التسيير: 
هللا  عبد  السيد  محدودة  غير  ملدة 
الأطنية  للبطاقة  الحامل  زفراني 

.MA50323 للكعريف رقم
اإليداع  تم  القانأني:  اإليداع 
لدى  الضبط  بككابة  القانأني 
املحكمة االبكدائية بالجديدة بكاريخ 

09 غشت 2021 تحت رقم 824)2.
خالصة و يان

6 C

  EDIL FABRICO 

شرتـة محدودة املسؤولية 

روسمالها 90.000.00  درهم

املقر االجكماعي: مكجر، نجمة 

الجنأب، عمارة F، رقم 5، الجديدة.

 رقم الكقييد في السجل الكجاري :

18589

تأسيس شرتـة

بمقك�شى عقد عرفي محرر بكاريخ 

 25 2021، مسجل بكاريخ  24 غشت 

القانأن  إعداد  تم   ،2021 غشت 

األسا�شي لشرتة محدودة املسؤولية 

باملميزات الكالية:

محدودة  شرتـة  الشرتة:  شكل 

املسؤولية دات شريك وحيد. 

 EDIL FABRICO : تسمية الشرتة 

مقاولة لإلنعاش  الشرتة:  غـرض 

العقاري ووشغال البناء.

عنأان املقر االجكماعي:

 ،F عمارة  نجمة الجنأب،  مكجر، 

رقم 5، الجديدة.

املبلغ محدد في  روسمال الشرتة: 

90.000 درهم مقسم إلى 900 حصة 

100 درهم للحصة  اجكماعية بقيمة 

الأاحدة في اسم  الشريك الأحيد: 

 900 السعيدي:  السيد عدنان   -

حصة اجكماعية.

ويسيرها  الشرتة  يدير  التسيير: 

عدنان  السيد  محدودة  غير  ملدة 

السعيدي الحامل للبطاقة الأطنية 

.IP8004(1  للكعريف رقم

اإليداع  تم  القانأني:  اإليداع 

لدى  الضبط  بككابة  القانأني 

املحكمة االبكدائية بالجديدة بكاريخ 

08 شتنبر 2021 تحت رقم 920)2.
خالصة و يان

7 C



عدد 84)5 - 28 ص ر 1443 )) وتكأ ر 2021)الجريدة الرسمية   19636

 STE ELECTRICITE AL
MOUNIAH SARL AU

شرتـــة ذات املسؤوليـــة املحـــدودة 
بشريـــك واحـــد

روسمالهــــا 10.000 درهــــم
مقرها االجكماعي: شـارع عيـن حرودة 
رقـم 39 تجزئة مأنيـا املحنـش الثانـي- 

تطـــأان  
رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

14589
حــــــــــل الشرتــــــــــة

بمقكضــى الجمــع العــام االسكثنائي 
تقــرر   2015 وغسطس   5 في  املــؤرخ 
 STE ELECTRICITE AL حـــل شرتــــة 
مالها  روس   MOUNIAH SARL AU
درهـم مقرها االجكماعي   10.000,00
تجزئة   39 رقـم  حرودة  عيـن  شـارع 

مأنيـا املحنـش الثانـي- تطـــأان.  
تص ية  صالحية  وسندت  وقــد 
الشرتة املذكأرة وعاله للسيد ياســـر 

البكـــأري.
وقد تم انعقـاد الجمعيـة الخكاميـة 
قامـت  إذ  وعاله،  املذكأر  بالعنأان 
املصـــــــ ي  حسابات  علــى  باملصــادقة 

بكـــاريخ 08/2015/)0.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
بكاريخ  بكطأان  االبكدائية 

08/2015/)0 تحت رقم 1985.   
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 STE FAJRE AIT BOUAKHSAS
 SARL AU

املقر االجكماعي: ويت فلحا زنقة 14 
رقم 1 بني مالل

رقم الكقييد بالسجل الكجاري 
11821

بمقك�شى عقد عرفي بكاريخ
18/08/2021

املسؤولية  ذات  شرتة  إنشاء  تم 
املحدودة \ات الشريك الأحيد تحمل 

الخصائص الكالية:
التسمية:  

 STE FAJRE AIT BOUAKHSAS
. SARL AU

14 رقم  : ويت فلحا زنقة  العنأان 

1 بني مالل.

الغــرض : وشغال عامة و البناء.
درهم   100.000  : املــال  روس 

: محمد ايت  1000 سهم  املقسم الى 

بأخساس.
: تبدو في االول  السنة االجكماعية 

31 دجنبر من كل  من يناير وتنكهي في 

سنة. 

السنة املالية : السنة امليالدية.

مدة الشرتة : 99 سنة.

املسير: 

القاطن  بأخساس  ايت  محمد   -
بحي املسيرة 2 بلأك 48 رقم 104

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 893 االبكدائية بني مالل تحت رقم 

بكاريخ  2021/08/18 
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 VOITURE TOURISTIQUE

 SARL
A ASSOCIE UNIQUE

شـرتـة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد
روسمالها 100.000 درهم

مقرها : حي االمل 02 بلأك )1 
رقم 05

- الداخلة -

تأسيـــس
بكاريخ   عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إحداث القانأن   ،  10/12/2020

مسؤولية  ذات  لشـرتـة  األسا�شي 

محدودة لشريك وحيد.

التسميــة:

 VOITURE TOURISTIQUE

SARL A ASSOCIE UNIQUE

محدودة  مسؤولية  ذات  شـرتـة 

لشريك وحيد

الهــدف :

داخل  سأاء  الشرتة  تهدف 

املغرب وو خارجه لحسابها الخاص وو 

لحساب الغير إلى : 

• النقل السياحي الطرقي.

العمليات  جميع  تذلك 

املالية التي لها  الكجارية،  الصناعية، 

عالقة مباشرة وو غير مباشرة بالهدف 

اإلجكماعي. 

 02 االمل  حي  االجكماعي:   املقر 
بلأك )1 رقم 05 - الداخلة.

تاريخ  من  ابكداء  سنة   99 املــدة: 

الكأسيس النهائـي.
روس املـال : حدد روس املال في مبلغ 

 1000 على  مقسم  درهم   100.000

للأاحـد  درهم،    100 حصة من فئة 

الشيخ    : الأحيد  الشريك  ل ائدة 

محمد االغظف وهل بابا.

الشرتـة  تسييـر  عهـد   : التسييـر 

محمد  الشيخ   : الأحيد  السيد  إلى 

االغظف وهل بابا.

فاتـح  من  تبكـدئ   : املاليـة  السنـة 

كل  من  دجنبـر   31 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

األر ــاح :  %5 لالحكياط القانـــأنـي.

اإليــداع القانـأنـي :

باملحكمـة  القانـأنـي  اإليـداع  تـم 

 - الداخلة  جهـة  لأاليـة  االبكدائية 

الداخلـة  بمدينـة   ، الذهب  وادي 

عـدد  تحـت     29/12/2020 يـأم 

رقم  الكجاري  السجل   1280/2020

  .17015
للنشر والبيان
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  STOCK LAYAARBI SARL   
شـرتـة ذات مسؤولية محدودة 

روسمالها  100.000.00درهم

مقرها : رقم 7 شارع الشيخ ماء 

لعينين حي املسيرة 3

- الداخلة -

تأسيـــس
بكاريخ   عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إحداث القانأن   ،  01/0(/2021

مسؤولية  ذات  لشـرتـة  األسا�شي 

محدودة.

التسميــة:

 STOCK LAYAARBI SARL

شـرتـة ذات مسؤولية محدودة.

سأاء  الشرتة  تهدف   : الهــدف   

لحسابها  خارجه  وو  املغرب  داخل 

الخاص وو لحساب الغير إلى : 

تصدير و يع   ، اسكيراد   ، شراء   •

والكقسيط  بالجملة  الغذائية  املأاد 

والخضر وال أاته.

البضائع  نقل  عامة،  تجارة   •

لحساب الغير ولحساب الشرتة.

والصيد  ال الحي  االسكغالل   •

البحري.

العمليات  جميع  تذلك 

املالية التي لها  الكجارية،  الصناعية، 

عالقة مباشرة وو غير مباشرة بالهدف 

اإلجكماعي. 

شارع   7 رقم  االجكماعي:   املقر 

 -  3 املسيرة  حي  لعينين  ماء  الشيخ 

الداخلة.

تاريخ  من  ابكداء  سنة   99 املــدة: 

الكأسيس النهائـي

روس املـال : حدد روس املال في مبلغ 

 1000 على  مقسم  درهم   100.000

للأاحـد  درهم،    100 حصة من فئة 

ل ائدة الشركاء : 

• يحيا اسباع   500  حصة

• الحسن اسباع   500 حصة

الشرتـة  تسييـر  عهـد   : التسييـر 

بالكأقيع املزدوج إلى السيدان: 

• يحيا اسباع 

• الحسن اسباع

فاتـح  من  تبكـدئ   : املاليـة  السنـة 

كل  من  دجنبـر   31 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

األر ــاح :  %5 لالحكياط القانـــأنـي.

اإليــداع القانـأنـي :

باملحكمـة  القانـأنـي  اإليـداع  تـم 

 - الداخلة  جهـة  لأاليـة  االبكدائية 

الداخلـة  بمدينـة  الذهب،  وادي 

عـدد  تحـت   24/0(/2021 يـأم 

رقم  الكجاري  السجل   1124/2021

   .18713
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 SOCIETE NTTAMO

  TRAVAUX SARL
شـرتـة ذات مسؤولية محدودة 

روسمالها  100.000 درهم

مقرها : حي السالم زنقة 41 رقم 

 1877

- الداخلة -

تأسيـــس
بكاريخ   عرفي  عقد  بمقك�شى 

تم إحداث القانأن   ،  14/04/2021

مسؤولية  ذات  لشـرتـة  األسا�شي 

محدودة.

 SOCIETE NTTAMO  : التسميــة 

 TRAVAUX SARL

شـرتـة ذات مسؤولية محدودة 

الهــدف :

داخل  سأاء  الشرتة  تهدف 

املغرب وو خارجه لحسابها الخاص وو 

لحساب الغير إلى : 

تنقيب  عامة،  البناء  وشغال   •

وح ر اآلبار، اشغال الهندسة املدنية 

، وشغال البناء السكني والصناعي.

باألملنيأم،  النجارة  اشغال   •

املعادن والخشب.

 ،... الصباغة  الطالء،  وشغال   •

جميع  تسأيق   ، وتصدير  اسكيراد 

مأاد ومعدات الطالء ، الصباغة...

نقل  البناء،  واالت  مأاد  نقل   •

البضائع ومخكلف املنكأجات، نقل ، 

تراء السيارات واالت البناء.

العمليات  جميع  تذلك 

املالية التي لها  الكجارية،  الصناعية، 

عالقة مباشرة وو غير مباشرة بالهدف 

اإلجكماعي. 

املقر االجكماعي:  حي السالم زنقة 

41 رقم 1877 - الداخلة.

تاريخ  من  ابكداء  سنة   99 املــدة: 

الكأسيس النهائـي

روس املـال : حدد روس املال في مبلغ 

 1000 على  مقسم  درهم   100.000

للأاحـد  درهم،    100 حصة من فئة 

ل ائدة الشركاء : 

• إسماعيل ايت عال 500  حصة
• محمد الداودي 500 حصة

الشرتـة  تسييـر  عهـد   : التسييـر 
بالكأقيع املن صل إلى السيدان: 

• إسماعيل ايت عال
• محمد الداودي

فاتـح  من  تبكـدئ   : املاليـة  السنـة 
كل  من  دجنبـر   31 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.
األر ــاح :  %5 لالحكياط القانـــأنـي.

اإليــداع القانـأنـي :
باملحكمـة  القانـأنـي  اإليـداع  تـم 
 - الداخلة  جهـة  لأاليـة  االبكدائية 
الداخلـة  بمدينـة  الذهب،  وادي 
عـدد  تحـت   12/05/2021 يـأم 
رقم  الكجاري  السجل   789/2021

.18193
للنشر والبيان
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SOCIETE AIMAD
 limitée SARL A ASSOCIE

UNIQUE
شـرتـة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد
روسمالها 10.000 درهم

مقرها : حي الحسني رقم 1188
- الداخلة -

تأسيس
بكاريخ   عرفي  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إحداث  تم   ،2(/05/2021
األسا�شي لشـرتـة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد.
التسميــة :

 société aimad limitée SARL A
ASSOCIE UNIQUE

محدودة  مسؤولية  ذات  شـرتـة 
لشريك وحيد.

الهــدف :
داخل  سأاء  الشرتة  تهدف 
املغرب وو خارجه لحسابها الخاص وو 

لحساب الغير إلى : 
نقل االمأال.

على  الضريبة  فأاتير  تسديد 
السيارات.

اعداد وتحليل الأثائق اإلدارية.

العمليات  جميع  تذلك 

املالية التي لها  الكجارية،  الصناعية، 

عالقة مباشرة وو غير مباشرة بالهدف 

اإلجكماعي. 

املقر االجكماعي : حي الحسني رقم 

1188 - الداخلة.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املــدة 

الكأسيس النهائـي.

روس املـال : حدد روس املال في مبلغ 

 1000 على  مقسم  درهم   10.000

للأاحـد  درهم،   100 حصة من فئة 

ل ائدة الشريك الأحيد عماد االشتر.

التسييـر : عهـد تسييـر الشرتـة إلى 

السيد الأحيد : عماد االشتر.

فاتـح  من  تبكـدئ   : املاليـة  السنـة 

كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

األر ــاح :  %5 لالحكياط القانـــأنـي.

اإليـداع  تـم   : القانـأنـي  اإليــداع 

القانـأنـي باملحكمـة االبكدائية لأاليـة 

جهـة الداخلة - وادي الذهب، بمدينـة 

تحـت   14/0(/2021 يـأم  الداخلـة 
الكجاري  السجل   1037/2021 رقم 

رقم 18571.
للنشر والبيان
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SALINAS RIO DE ORO
  SARL

شـرتـة ذات مسؤولية محدودة 

روسمالها 100.000 درهم

مقرها زنقة نكجير حي لبريشات

- الداخلة -

تأسيـــس
بكاريخ   عرفي  عقد  بمقك�شى 

القانأن  إحداث  تم   ،17/05/2021

مسؤولية  ذات  لشـرتـة  األسا�شي 

محدودة.

التسميــة :

 SALINAS RIO DE ORO SARL

شـرتـة ذات مسؤولية محدودة .

الهــدف :

داخل  سأاء  الشرتة  تهدف 

املغرب وو خارجه لحسابها الخاص وو 

لحساب الغير إلى : 

املأاقع  على  امللح  و يع  انكاج 

الطبيعية للملح.

انكاج و يع الطحلب،

تغليف  معالجة،  تجدوير،  انكاج، 

و يع امللح.

ومنكأجات  انكاج و يع منكأجات  

اململح  الطين  امللح،  من  الكجميل 

والطحلب.

العمليات  جميع  تذلك 

املالية التي لها  الكجارية،  الصناعية، 

عالقة مباشرة وو غير مباشرة بالهدف 

اإلجكماعي. 

زنقة نكجير حي   : املقر االجكماعي 

لبريشات - الداخلة.

تاريخ  من  ابكداء  سنة   99 املــدة: 

الكأسيس النهائـي.

روس املـال : حدد روس املال في مبلغ 

 1000 على  مقسم  درهم   100.000

للأاحـد  درهم،   100 حصة من فئة 

ل ائدة الشركاء : 

 400 لأ يز  دجسيس  باسكال 

حصة.

داهي الز ير 300 حصة.

سيد الحافظ مسيدة 300 حصة.

التسييـر : عهـد تسييـر الشرتـة إلى 

السيد باسكال دجسيس لأ يز

فاتـح  من  تبكـدئ   : املاليـة  السنـة 

كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

األر ــاح : 5 % لالحكياط القانـــأنـي.

اإليـداع  تـم   : القانـأنـي  اإليــداع 

القانـأنـي باملحكمـة االبكدائية لأاليـة 

جهـة الداخلة - وادي الذهب، بمدينـة 

تحـت   17/0(/2021 يـأم  الداخلـة 
الكجاري  السجل   10(5/2021 رقم 

رقم 23)18.
للنشر والبيان
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 REBEL CONSTRUCTION

SUD
SARL A ASSOCIE UNIQUE

شـرتـة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد
روسمالها 100.000 درهم

مقرها : تجزئة الرحمة 2 رقم 7)

- الداخلة -

تأسيـــس
بكاريخ   عرفي  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إحداث  تم   ،21/04/2021

األسا�شي لشـرتـة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد.

التسميــة :

 REBEL CONSTRUCTION

SUD SARL A ASSOCIE UNIQUE

محدودة  مسؤولية  ذات  شـرتـة 

لشريك وحيد.

الهــدف :

داخل  سأاء  الشرتة  تهدف 

املغرب وو خارجه لحسابها الخاص وو 

لحساب الغير إلى : 

اشغال البناء عامة.

املدنية  املباني  بناء  اشغال  

والصناعية.

العمليات  جميع  تذلك 

املالية التي لها  الكجارية،  الصناعية، 

عالقة مباشرة وو غير مباشرة بالهدف 

اإلجكماعي. 

املقر االجكماعي :  تجزئة الرحمة 2 
رقم 7) - الداخلة.

تاريخ  من  ابكداء  سنة   99 املــدة: 

الكأسيس النهائـي
روس املـال : حدد روس املال في مبلغ 

 1000 على  مقسم  درهم   100.000

للأاحـد  درهم،   100 حصة من فئة 

ل ائدة الشريك الأحيد : صالح الدين 

الأثيق.

التسييـر : عهـد تسييـر الشرتـة إلى 

السيد الأحيد صالح الدين الأثيق.

فاتـح  من  تبكـدئ   : املاليـة  السنـة 

كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

األر ــاح : 5 % لالحكياط القانـــأنـي.
اإليـداع  تـم   : القانـأنـي  اإليــداع 
القانـأنـي باملحكمـة االبكدائية لأاليـة 
جهـة الداخلة - وادي الذهب، بمدينـة 
تحـت   28/04/2021 يـأم  الداخلـة 
الكجاري  السجل   925/2021 رقم 

رقم 18407.
للنشر والبيان
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PESCA TAHAR DAK
SARL A ASSOCIE UNIQUE

شـرتـة ذات مسؤولية محدودة 
لشريك وحيد

روسمالها 100.000 درهم
مقرها : حي السالم رقم 598

- الداخلة -
تأسيـــس

بكاريخ   عرفي  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إحداث  تم   ،05/04/2021
األسا�شي لشـرتـة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد.
التسميــة :

 PESCA TAHAR DAK SARL A
ASSOCIE UNIQUE

محدودة  مسؤولية  ذات  شـرتـة 
لشريك وحيد.

الهــدف :
داخل  سأاء  الشرتة  تهدف 
املغرب وو خارجه لحسابها الخاص وو 

لحساب الغير إلى : 
جميع  و يع  شراء  مسمكة، 
اسكيراد وتصدير،  منكأجات البحر، 
بالصيد  املرتبطة  الخدمات  جميع 

البحري.
شراء و يع املرتبات و املعدات التي 

تسكخدم في انشطة الصيد البحري.
العمليات  جميع  تذلك 
املالية التي لها  الكجارية،  الصناعية، 
عالقة مباشرة وو غير مباشرة بالهدف 

اإلجكماعي. 
حي السالم رقم   : املقر االجكماعي 

598 - الداخلة.
من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املــدة 

الكأسيس النهائـي.

روس املـال : حدد روس املال في مبلغ 

 1000 على  مقسم  درهم   100.000

للأاحـد  درهم،   100 حصة من فئة 

الطاهر  الأحيد  الشريك  ل ائدة 

نظيف.

التسييـر : عهـد تسييـر الشرتـة إلى 

السيد الأحيد الطاهر نظيف.

فاتـح  من  تبكـدئ   : املاليـة  السنـة 

كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

األر ــاح : 5 % لالحكياط القانـــأنـي.

اإليـداع  تـم   : القانـأنـي  اإليــداع 

القانـأنـي باملحكمـة االبكدائية لأاليـة 

جهـة الداخلة - وادي الذهب، بمدينـة 

تحـت   22/04/2021 يـأم  الداخلـة 
الكجاري  السجل   ((2/2021 رقم 

رقم 17997.
للنشر والبيان

16 C

LAJIAR GLOBAL
SARL

شـرتـة ذات مسؤولية محدودة 
روسمالها 100.000 درهم

مقرها : حي السالم شارع األمم 

املكحدة رقم 1015

- الداخلة -

تأسيس
بكاريخ   عرفي  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إحداث  تم   ،28/04/2021

مسؤولية  ذات  لشـرتـة  األسا�شي 

محدودة.

التسميــة :

LAJIAR GLOBAL SARL

شـرتـة ذات مسؤولية محدودة.

الهــدف :

داخل  سأاء  الشرتة  تهدف 

املغرب وو خارجه لحسابها الخاص وو 

لحساب الغير إلى : 

للصدو،  املقاوم  ال أالذ  نجارة 

األملنيأم، املعادن و الخشب.

اشغال  عامة،  البناء  وشغال 

البناء  وشغال  املدنية،  الهندسة 

السكني والصناعي.

العمليات  جميع  تذلك 
املالية التي لها  الكجارية،  الصناعية، 
عالقة مباشرة وو غير مباشرة بالهدف 

اإلجكماعي. 
املقر االجكماعي : حي السالم شارع 

األمم املكحدة رقم 1015 - الداخلة.
من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املــدة 

الكأسيس النهائـي.
روس املـال : حدد روس املال في مبلغ 
 1000 على  مقسم  درهم   100.000
للأاحـد  درهم،   100 حصة من فئة 

ل ائدة الشركاء : 
عبد الأاحد هاوس 500 حصة.

ويأب املسام 500 حصة.
الشرتـة  تسييـر  عهـد   : التسييـر 

بالكأقيع املكناوب إلى السيدان : 
عبد الأاحد هاوس. 

ويأب املسام.
فاتـح  من  تبكـدئ   : املاليـة  السنـة 
كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.
األر ــاح : 5 % لالحكياط القانـــأنـي.

اإليـداع  تـم   : القانـأنـي  اإليــداع 
القانـأنـي باملحكمـة االبكدائية لأاليـة 
جهـة الداخلة - وادي الذهب، بمدينـة 
تحـت   25/05/2021 يـأم  الداخلـة 
الكجاري  السجل   901/2021 رقم 

رقم 18379.
للنشر والبيان

17 C

KOUTARI TRAVAUX
SARL

شـرتـة ذات مسؤولية محدودة 
روسمالها 100.000 درهم

مقرها حي املسيرة 2 شارع باحنيني 
رقم )14

- الداخلة -
تأسيس

بكاريخ   عرفي  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إحداث  تم   ،22/0(/2021
مسؤولية  ذات  لشـرتـة  األسا�شي 

محدودة.
التسميــة :

KOUTARI TRAVAUX SARL
شـرتـة ذات مسؤولية محدودة .
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الهــدف :
داخل  سأاء  الشرتة  تهدف 
املغرب وو خارجه لحسابها الخاص وو 

لحساب الغير إلى : 
اشغال البناء عامة.

العمليات  جميع  تذلك 
املالية التي لها  الكجارية،  الصناعية، 
عالقة مباشرة وو غير مباشرة بالهدف 

اإلجكماعي. 
 2 املسيرة  حي   : االجكماعي  املقر 

شارع باحنيني رقم )14 - الداخلة.
من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املــدة 

الكأسيس النهائـي.
روس املـال : حدد روس املال في مبلغ 
 1000 على  مقسم  درهم   100.000
للأاحـد  درهم،   100 حصة من فئة 

ل ائدة الشركاء : 
سعيد كأتاري 500 حصة.
ويأب الزيكأني 500 حصة.

التسييـر : عهـد تسييـر الشرتـة إلى 
السيد سعيد كأتاري.

فاتـح  من  تبكـدئ   : املاليـة  السنـة 
كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.
األر ــاح : 5 % لالحكياط القانـــأنـي.

اإليـداع  تـم   : القانـأنـي  اإليــداع 
القانـأنـي باملحكمـة االبكدائية لأاليـة 
جهـة الداخلة - وادي الذهب، بمدينـة 
تحـت   30/0(/2021 يـأم  الداخلـة 
الكجاري  السجل   11(9/2021 رقم 

رقم 18783.
للنشر والبيان

18 C

HOUSE STEEL   
  SARL

شـرتـة ذات مسؤولية محدودة 
روسمالها  100.000درهم

مقرها : حي السالم شارع األمم 
املكحدة رقم 1015 - الداخلة

تأسيـــس
بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�شى   -  I 
28 وبريل 2021، تم إحداث القانأن 
مسؤولية  ذات  لشـرتـة  األسا�شي 

محدودة.

 HOUSE STEEL  : التسميــة   -  1

SARL شـرتـة ذات مسؤولية محدودة. 

2 - الهــدف : تهدف الشرتة سأاء 

لحسابها  خارجه  وو  املغرب  داخل 

الخاص وو لحساب الغير إلى : 

للصدو،  املقاوم  ال أالذ  نجارة 

األملنيأم، املعادن والخشب ؛

اشغال  عامة،  البناء  وشغال 

البناء  وشغال  املدنية،  الهندسة 

السكني والصناعي ؛

العمليات  جميع  تذلك 

املالية التي لها  الكجارية،  الصناعية، 

عالقة مباشرة وو غير مباشرة بالهدف 

اإلجكماعي. 

:  حي السالم  3 -  املقر االجكماعي 

 -  1015 رقم  املكحدة  األمم  شارع 

الداخلة.

من  ابكداء  سنة   99  : املــدة   -  4

تاريخ الكأسيس النهائـي.

حدد روس املال   : روس املـال   -  5

درهم مقسم على   100.000 في مبلغ 

درهم،    100 فئة  من  حصة   1000

للأاحـد ل ائدة الشركاء : 

عبد الأاحد هاوس 500  حصة ؛

ويأب املسام 500 حصة.

) - التسييـر : عهـد تسييـر الشرتـة 

بالكأقيع املن صل إلى السيدان: 

عبد الأاحد هاوس ؛

ويأب املسام.

من  تبكـدئ   : املاليـة  السنـة   -  7

فاتـح ينايـر وتنتهـي في 31 دجنبـر من كل 

سنـة.

8 - األر ــاح : 5% لالحكياط القانـــأنـي.

II - اإليــداع القانـأنـي : تـم اإليـداع 

القانـأنـي باملحكمـة االبكدائية لأاليـة 

جهـة الداخلة - وادي الذهب، بمدينـة 

تحـت   2021 ماي   25 يـأم  الداخلـة 

الكجاري  السجل   901/2021 رقم 

رقم 18379.   

للنشر والبيان

19 C

HIGH TIDE LODGES
SARL A ASSOCIE UNIQUE

شـرتـة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد
روسمالها 10.000 درهم

مقرها : شارع املقاومة رقم 11 - 

الداخلة

تأسيـــس
بكاريخ   عرفي  عقد  بمقك�شى   -  I
تم إحداث القانأن   ،2021 ماي   27

األسا�شي لشـرتـة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد.

 HIGH TIDE  : التسميــة   -  1

 LODGES SARL A ASSOCIE

مسؤولية  ذات  شـرتـة   UNIQUE

محدودة لشريك وحيد.

2 - الهــدف : تهدف الشرتة سأاء 

لحسابها  خارجه  وو  املغرب  داخل 

الخاص وو لحساب الغير إلى : 
جميع  السمك،  صيد  رياضة 

الكنشيطية  الرياضية،  األنشطة 

والسياحية املطبقة فأق املاء ووسط 

املاء ؛

اسكغالل، خلق وتسيير مخيمات، 

مرافق وفنادق سياحية.

العمليات  جميع  تذلك 

املالية التي لها  الكجارية،  الصناعية، 

عالقة مباشرة وو غير مباشرة بالهدف 

اإلجكماعي. 

3 - املقر االجكماعي : شارع املقاومة 
رقم 11 - الداخلة.

من  ابكداء  سنة   99  : املــدة   -  4

تاريخ الكأسيس النهائـي.
5 - روس املـال : حدد روس املال في 

مبلغ 10.000 درهم مقسم على 100 

للأاحـد  درهم،    100 حصة من فئة 
ل ائدة الشريك الأحيد : رشيد تندي.

) - التسييـر : عهـد تسييـر الشرتـة 
إلى السيد الأحيد : رشيد تندي.

من  تبكـدئ   : املاليـة  السنـة   -  7

فاتـح ينايـر وتنتهـي في 31 دجنبـر من كل 

سنـة.

8 - األر ــاح :  5% لالحكياط القانـــأنـي.

II - اإليــداع القانـأنـي : تـم اإليـداع 

القانـأنـي باملحكمـة االبكدائية لأاليـة 

جهـة الداخلة - وادي الذهب، بمدينـة 

تحـت   2021 يأنيأ   28 الداخلـة يـأم 
الكجاري  السجل   1138/2021 رقم 

رقم 18733.  
للنشر والبيان

20 C

 GOLDEN GLOBAL    

SERVICES
  SARL

شـرتـة ذات مسؤولية محدودة 
روسمالها  100.000درهم

مقرها : حي العأدة زنقة 12 رقم )2 

الطابق االول - الداخلة -

تأسيـــس
بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�شى   -  I
تم إحداث القانأن   ،2021 ماي   24

مسؤولية  ذات  لشـرتـة  األسا�شي 

محدودة.

 GOLDEN  : التسميــة   -  1

GLOBAL SERVICES SARL  شـرتـة 

ذات مسؤولية محدودة. 

2 - الهــدف : تهدف الشرتة سأاء 

لحسابها  خارجه  وو  املغرب  داخل 

الخاص وو لحساب الغير إلى : 

في  الشركات  وتتبع  تأسيس  

مخكلف مراحل تأسيسها ؛

مل ات  إعداد  الجدوى،  دراسة 
الكنسيق والكتبع اإلداري  الكصنيف، 

والكقني ؛

الكهر اء،  ترتيب وصيانة  دراسة، 

الشبكات الهات ية واملعلأميات، التهيئة 

الداخلية والخارجية والديكأر ؛

وشغال مخكل ة ؛

تذلك جميع العمليات الصناعية، 

الكجارية، املالية التي لها عالقة مباشرة 

وو غير مباشرة بالهدف اإلجكماعي. 

حي العأدة  املقر االجكماعي:    -  3
 - االول  الطابق   2( رقم   12 زنقة 

الداخلة.

4 - املــدة: 99 سنة ابكداء من تاريخ 

الكأسيس النهائـي.
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حدد روس املال   : روس املـال   -  5

درهم مقسم على   100.000 في مبلغ 

درهم،    100 فئة  من  حصة   1000

للأاحـد ل ائدة الشركاء : 

ادريس املغاري 500  حصة ؛

نزهة املغاري 500 حصة.

) - التسييـر : عهـد تسييـر الشرتـة 

إلى السادة بالكأقيع املكناوب بينهما : 

 ادريس املغاري ؛

 نزهة املغاري.

من  تبكـدئ   : املاليـة  السنـة   -  7

فاتـح ينايـر وتنتهـي في 31 دجنبـر من كل 

سنـة.

8 - األر ــاح :  5% لالحكياط القانـــأنـي.

II - اإليــداع القانـأنـي : تـم اإليـداع 

القانـأنـي باملحكمـة االبكدائية لأاليـة 

جهـة الداخلة - وادي الذهب، بمدينـة 

تحـت   2021 يأنيأ   28 الداخلـة يـأم 
الكجاري  السجل   1135/2021 رقم 

رقم 18727.
للنشر والبيان

21 C

EL BOUGHAZ SAHARA
SARL A ASSOCIE UNIQUE

شـرتـة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد

روسمالها 100.000 درهم

مقرها : حي املسيرة 2 شارع عبد 

الرحيم بن جلأن رقم )2 - الداخلة -

تأسيـــس
بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�شى   -  I 

11 مارس 2021، تم إحداث القانأن 

األسا�شي لشـرتـة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد.

 EL BOUGHAZ  : التسميــة   -  1

 SAHARA SARL A ASSOCIE

مسؤولية  ذات  شـرتـة   UNIQUE

محدودة لشريك وحيد.

2 - الهــدف : تهدف الشرتة سأاء 

لحسابها  خارجه  وو  املغرب  داخل 

الخاص وو لحساب الغير إلى : 

تسأيق،  بالكقسيط،  الكجارة 

اسكيراد وتصدير، تأزيع قطع الغيار، 
السيارات،  التشحيم لعجالت  زيأت 

املرتبات ومخكلف اآلالت املكحرتة، 

الكجارة الخارجية ؛

تذلك جميع العمليات الصناعية، 

الكجارية، املالية التي لها عالقة مباشرة 

وو غير مباشرة بالهدف اإلجكماعي. 

3 - املقر االجكماعي:  حي املسيرة 2 

شارع عبدالرحيم بن جلأن رقم )2 - 

الداخلة.

من  ابكداء  سنة   99  : املــدة   -  4

تاريخ الكأسيس النهائـي.
حدد روس املال   : روس املـال   -  5

درهم مقسم على   100.000 في مبلغ 

درهم،    100 فئة  من  حصة   1000

 : الأحيد  الشريك  ل ائدة  للأاحـد 

عالل نجم

) - التسييـر : عهـد تسييـر الشرتـة 

إلى السيد الأحيد : عالل نجم.

من  تبكـدئ   : املاليـة  السنـة   -  7

فاتـح ينايـر وتنتهـي في 31 دجنبـر من كل 

سنـة.

8 - األر ــاح :  5% لالحكياط القانـــأنـي.

II - اإليــداع القانـأنـي : تـم اإليـداع 

القانـأنـي باملحكمـة االبكدائية لأاليـة 

جهـة الداخلة - وادي الذهب، بمدينـة 

تحـت   2021 مارس   25 الداخلـة يـأم 
الكجاري  السجل   483/2021 رقم 

رقم 17743.  

للنشر والبيان

22 C

EL AJLAOUI SUD
  SARL

شـرتـة ذات مسؤولية محدودة 
روسمالها  100.000درهم

مقرها : حي الأحدة 3 شارع االمام 

مالك رقم 3340 - الداخلة -

تأسيـــس
بكاريخ   عرفي  عقد  بمقك�شى   -  I
14 وبريل 2021، تم إحداث القانأن 

مسؤولية  ذات  لشـرتـة  األسا�شي 

محدودة.

 EL AJLAOUI  : التسميــة   -  1

مسؤولية  ذات  شـرتـة   SUD SARL

محدودة. 

2 - الهــدف : تهدف الشرتة سأاء 

لحسابها  خارجه  وو  املغرب  داخل 

الخاص وو لحساب الغير إلى : 

اشغال الطالء، الصباغة ؛

تسأيق جميع  اسكيراد وتصدير، 

مأاد ومعدات الطالء، الصباغة ؛

جميع  نقل  عامة،  البناء  اشغال 

معدات ومأاد البناء ؛

تذلك جميع العمليات الصناعية، 

الكجارية، املالية التي لها عالقة مباشرة 

وو غير مباشرة بالهدف اإلجكماعي. 

:  حي الأحدة  - املقر االجكماعي   3

 -  3340 رقم  مالك  االمام  شارع   3

الداخلة.

من  ابكداء  سنة   99  : املــدة   -  4

تاريخ الكأسيس النهائـي.

حدد روس املال   : روس املـال   -  5

درهم مقسم على   100.000 في مبلغ 

درهم،    100 فئة  من  حصة   1000

للأاحـد ل ائدة الشركاء : 

محمد العجالوي 500  حصة ؛

وسامة العجالوي 500 حصة.

) - التسييـر : عهـد تسييـر الشرتـة 

بالكأقيع املن صل إلى السيدان : 

محمد العجالوي ؛

وسامة العجالوي.

من  تبكـدئ   : املاليـة  السنـة   -  7

فاتـح ينايـر وتنتهـي في 31 دجنبـر من كل 

سنـة.

8 - األر ــاح :  5% لالحكياط القانـــأنـي.

II - اإليــداع القانـأنـي : تـم اإليـداع 

القانـأنـي باملحكمـة االبكدائية لأاليـة 

جهـة الداخلة - وادي الذهب، بمدينـة 

تحـت   2021 ماي   12 يـأم  الداخلـة 

الكجاري  السجل   790/2021 رقم 

رقم 18195.   
للنشر والبيان

23 C

BIG SAHARA
 SARL

شـرتـة ذات مسؤولية محدودة 
روسمالها 3.000.000 درهم

مقرها : حي النهضة 1 شارع عبد 
الرحمان بن عأف رقم )153 - 

الداخلة
تأسيـــس

بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�شى   -  I
تم إحداث القانأن   ،2021 ماي   10
مسؤولية  ذات  لشـرتـة  األسا�شي 

محدودة.
 BIG SAHARA  : التسميــة   -  1
SARL شـرتـة ذات مسؤولية محدودة. 
2 - الهــدف : تهدف الشرتة سأاء 
لحسابها  خارجه  وو  املغرب  داخل 

الخاص وو لحساب الغير إلى : 
اسكيراد  عامة،  البناء  وشغال 

وتصدير ؛
املدنية  املباني  بناء  وشغال 

والصناعية ؛
العمليات  جميع  تذلك 
املالية التي لها  الكجارية،  الصناعية، 
عالقة مباشرة وو غير مباشرة بالهدف 

اإلجكماعي. 
3 - املقر االجكماعي :  حي النهضة 1 
رقم  عأف  بن  الرحمان  عبد  شارع 

)153 - الداخلة.
من  ابكداء  سنة   99  : املــدة   -  4

تاريخ الكأسيس النهائـي.
5 - روس املـال : حدد روس املال في 
درهم مقسم على   3.000.000 مبلغ 
درهم،    100 30.000 حصة من فئة 

للأاحـد ل ائدة السيدان :  
داود ايت لحسن 15000 حصة ؛

علي ايت لحسن 15000 حصة.
) - التسييـر :عهـد تسييـر الشرتـة 
االمضاء  طريق  عن  السيدان  إلى 

املكناوب بينهما: 
داود ايت لحسن ؛

علي ايت لحسن.
من  تبكـدئ   : املاليـة  السنـة   -  7
فاتـح ينايـر وتنتهـي في 31 دجنبـر من كل 

سنـة.
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8 - األر ــاح :  5% لالحكياط القانـــأنـي.
II - اإليــداع القانـأنـي : تـم اإليـداع 
القانـأنـي باملحكمـة االبكدائية لأاليـة 
جهـة الداخلة - وادي الذهب، بمدينـة 
تحـت   2021 يأنيأ   7 يـأم  الداخلـة 
الكجاري  السجل   992/2021 رقم 

رقم 18497.  
للنشر والبيان

24 C

 AMAZONE PNEUMATIQUE
SERVICE
  SARL

شـرتـة ذات مسؤولية محدودة 
روسمالها  100.000.00درهم

مقرها : حي النهضة 1 رقم 1580
- الداخلة -

  I - تأسيـــس :
بكاريخ   عرفي  عقد  بمقك�شى   
القانأن  إحداث  تم   ،1(/02/2021
مسؤولية  ذات  لشـرتـة  األسا�شي 

محدودة.
التسميــة :

 AMAZONE PNEUMATIQUE
ذات  شـرتـة   SERVICE SARL

مسؤولية محدودة.
الهــدف :

داخل  سأاء  الشرتة  تهدف 
املغرب وو خارجه لحسابها الخاص وو 

لحساب الغير إلى : 
بيع العجالت وصيانة السيارات.

اسكيراد وتصدير.
النقل الداخلي والخارجي.

العمليات  جميع  تذلك 
املالية التي لها  الكجارية،  الصناعية، 
عالقة مباشرة وو غير مباشرة بالهدف 

اإلجكماعي. 
 1 النهضة  حي    : املقر االجكماعي 

رقم 1580 - الداخلة.
من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املــدة 

الكأسيس النهائـي
روس املـال : حدد روس املال في مبلغ 
 1000 على  مقسم  درهم   100.000
للأاحـد  درهم،    100 حصة من فئة 

ل ائدة الشركاء : 

رشيد بأمليك : 700  حصة.
لبنى منصأر : 300 حصة.

التسييـر : عهـد تسييـر الشرتـة إلى 
السيد رشيد بأمليك.

فاتـح  من  تبكـدئ   : املاليـة  السنـة 
كل  من  دجنبـر   31 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.
األر ــاح :  %5 لالحكياط القانـــأنـي.

II - اإليــداع القانـأنـي :
باملحكمـة  القانـأنـي  اإليـداع  تـم   
 - الداخلة  جهـة  لأاليـة  االبكدائية 
الداخلـة  بمدينـة  الذهب،  وادي 
عـدد  تحـت   15/03/2021 يـأم 
رقم  الكجاري  السجل   392/2021

   .17(01
للنشر والبيان

25 C

AMARIGHNI
 SARL

شـرتـة ذات مسؤولية محدودة 
روسمالها 1.000.000 درهم

مقرها : حي الأحدة 03 شارع النخيل 
رقم 4385
- الداخلة -
I - تأسيـــس :

بكاريخ  عرفي  عقد  بمقك�شى   
تم إحداث القانأن   ،  29/04/2021
مسؤولية  ذات  لشـرتـة  األسا�شي 

محدودة.
التسميــة :

AMARIGHNI SARL شـرتـة ذات 
مسؤولية محدودة.

الهــدف :
داخل  سأاء  الشرتة  تهدف 
املغرب وو خارجه لحسابها الخاص وو 

لحساب الغير إلى : 
اسكيراد  عامة،  البناء  اشغال 

وتصدير.
املدنية  املباني  بناء  اشغال  

والصناعية.
العمليات  جميع  تذلك 
املالية التي لها  الكجارية،  الصناعية، 
عالقة مباشرة وو غير مباشرة بالهدف 

اإلجكماعي. 

 03 :  حي الأحدة  املقر االجكماعي 

شارع النخيل رقم -4385 الداخلة.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املــدة 

الكأسيس النهائـي
في  املال  روس  حدد   : املـال  روس 

درهم مقسم على   1.000.000 مبلغ 

درهم،    100 حصة من فئة   10000

للأاحـد ل ائدة السادة :  

لحسن وعقا : 2500 حصة.

احمد وعقا : 2500 حصة.
 PB35435( رقم  وعقا   محمد 

2500. حصة.

  PB4((9((( رقم  وعقا  محمد 

2500 حصة.

الشرتـة  تسييـر  عهـد   : التسييـر 
رقم بطاقة  محمد وعقا،  إلى السيد: 

.PB4((9( الكعريف الأطنية

فاتـح  من  تبكـدئ   : املاليـة  السنـة 

كل  من  دجنبـر   31 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

األر ــاح :  %5 لالحكياط القانـــأنـي.

II - اإليــداع القانـأنـي :

باملحكمـة  القانـأنـي  اإليـداع  تـم   

 - الداخلة  جهـة  لأاليـة  االبكدائية 

الداخلـة  بمدينـة  الذهب،  وادي 

عـدد  تحـت     03/0(/2021 يـأم 

رقم  الكجاري  السجل   948/2021

  .18439
للنشر والبيان

26 C

ALICAS SUD
SARL A ASSOCIE UNIQUE

شـرتـة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد
روسمالها 100.000 درهم

مقرها : حي واد الشياف شارع امام 

مالك رقم 01

- الداخلة -

 I - تأسيـــس :

بكاريخ   عرفي  عقد  بمقك�شى   
القانأن  إحداث  تم   ،10/05/2021

األسا�شي لشـرتـة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد.

التسميــة :

 ALICAS SUD SARL A ASSOCIE

مسؤولية  ذات  شـرتـة   UNIQUE

محدودة لشريك وحيد.

الهــدف :

داخل  سأاء  الشرتة  تهدف 

املغرب وو خارجه لحسابها الخاص وو 

لحساب الغير إلى : 

املقاوم  ال أالذ  نجارة  اشغال 

للصدو، األملنيأم، املعادن و الخشب.

اسكيراد  عامة،  البناء  اشغال 

وتصدير.

العمليات  جميع  تذلك 

املالية التي لها  الكجارية،  الصناعية، 

عالقة مباشرة وو غير مباشرة بالهدف 

اإلجكماعي. 

املقر االجكماعي :  حي واد الشياف 

شارع امام مالك رقم 01 - الداخلة.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املــدة 

الكأسيس النهائـي

روس املـال : حدد روس املال في مبلغ 

 1000 على  مقسم  درهم   100.000

للأاحـد  درهم،    100 حصة من فئة 

ل ائدة الشريك الأحيد : عزيز اكليد.

التسييـر : عهـد تسييـر الشرتـة إلى 

السيد الأحيد   : عزيز اكليد

فاتـح  من  تبكـدئ   : املاليـة  السنـة 

كل  من  دجنبـر   31 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

األر ــاح :  %5 لالحكياط القانـــأنـي.

II - اإليــداع القانـأنـي :

باملحكمـة  القانـأنـي  اإليـداع  تـم   

 - الداخلة  جهـة  لأاليـة  االبكدائية 

الداخلـة  بمدينـة  الذهب،  وادي 

عـدد  تحـت     08/0(/2021 يـأم 

رقم  الكجاري  السجل   1005/2021

  .18521
للنشر والبيان

27 C
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 CENTRE DE CALCUL

MENTAL DAKHLA PRIVE
SARL A ASSOCIE UNIQUE

شـرتـة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد

روسمالها 10.000 درهم

مقرها : حي الحسني شارع الجامعة 

العر ية زنقة 2 رقم 2

الداخلة

I - تأسيـــس :
بكاريخ   عرفي  عقد  بمقك�شى   

تم إحداث القانأن   ،  17/08/2021

األسا�شي لشـرتـة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد.

التسميــة :

 CENTRE DE CALCUL

 MENTAL DAKHLA PRIVE SARL

.A ASSOCIE UNIQUE

محدودة  مسؤولية  ذات  شـرتـة 

لشريك وحيد.

الهــدف :

داخل  سأاء  الشرتة  تهدف 

املغرب وو خارجه لحسابها الخاص وو 

لحساب الغير إلى : 

الحساب الذهني.

ونشطة الدعم.

الكعليم األولي

ونشطة ترفيهية .

العمليات  جميع  تذلك 

املالية التي لها  الكجارية،  الصناعية، 

عالقة مباشرة وو غير مباشرة بالهدف 

اإلجكماعي. 

الحسني  حي    : االجكماعي  املقر 

رقم   2 زنقة  العر ية  الجامعة  شارع 

2 - الداخلة.

من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املــدة 

الكأسيس النهائـي.

في  املال  روس  حدد   : املـال  روس 

مبلغ 10.000 درهم مقسم على 100 

للأاحـد  درهم،    100 حصة من فئة 

حسناء   : الأحيدة  الشريكة  ل ائدة 

جرجأب.

التسييـر : عهـد تسييـر الشرتـة إلى 
السيدة الأحيدة   : حسناء جرجأب.

فاتـح  من  تبكـدئ   : املاليـة  السنـة 
كل  من  دجنبـر   31 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.
األر ــاح :  %5 لالحكياط القانـــأنـي.

II - اإليــداع القانـأنـي :
باملحكمـة  القانـأنـي  اإليـداع  تـم   
 - الداخلة  جهـة  لأاليـة  االبكدائية 
الداخلـة  بمدينـة  الذهب،  وادي 
عـدد  تحـت   03/09/2021 يـأم 
رقم  الكجاري  السجل   148(/2021

  .19285
للنشر والبيان

28 C

FAZ3 SPECIAL PAPER BAGS
»FSPB« 

SARL A ASSOCIE UNIQUE 
شـرتـة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد
روسمالها 10.000 درهم

مقرها : حي الأحدة رقم 42)1
الداخلة

I - تأسيـــس :
بكاريخ   عرفي  عقد  بمقك�شى   
القانأن  إحداث  تم   ،24/08/2021
األسا�شي لشـرتـة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد.
التسميــة :

 FAZ3 SPECIAL PAPER BAGS
 »FSPB« SARL A ASSOCIE
مسؤولية  ذات  شـرتـة   UNIQUE

محدودة لشريك وحيد.
الهــدف :

داخل  سأاء  الشرتة  تهدف 
املغرب وو خارجه لحسابها الخاص وو 

لحساب الغير إلى : 
صناعة وتياس ورقية للكغليف.

شراء و يع وتياس ورقية للكغليف 
وطنيا ودوليا.

إنكاج الأرق املطبأع ومسكلزماته.
الالزمة  األولية  املأاد  شراء 

لصناعة االتياس .
صناعة األكأاب الأرقية ووغطيتها 

من البالستيك.

العمليات  جميع  تذلك 
املالية التي لها  الكجارية،  الصناعية، 
عالقة مباشرة وو غير مباشرة بالهدف 

اإلجكماعي. 
املقر االجكماعي :  حي الأحدة رقم 

42)1 - الداخلة.
من تاريخ  سنة ابكداء   99  : املــدة 

الكأسيس النهائـي.
في  املال  روس  حدد   : املـال  روس 
مبلغ 10.000 درهم مقسم على 100 
للأاحـد  درهم،    100 حصة من فئة 
امل ايت   : ل ائدة الشريكة الأحيدة 

حميد.
التسييـر : عهـد تسييـر الشرتـة إلى 

السيدة الأحيدة   : امل ايت حميد
فاتـح  من  تبكـدئ   : املاليـة  السنـة 
كل  من  دجنبـر   31 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.
األر ــاح :  %5 لالحكياط القانـــأنـي.

II - اإليــداع القانـأنـي :
باملحكمـة  القانـأنـي  اإليـداع  تـم   
 - الداخلة  جهـة  لأاليـة  االبكدائية 
الداخلـة  بمدينـة   ، الذهب  وادي 
عـدد  تحـت     0(/09/2021 يـأم 
رقم  الكجاري  السجل   1494/2021

  .19297
للنشر والبيان

29 C

MADI FISC  
SARL AU

شارع الحسن الكاني فضاء اطلس   
رقم 43 الطابق 4 بني مالل

العام   الجمع  محضر  بمقك�شى 
 21/(/2021 بكاريخ    االسكثنائي  

ما يلي :
رفع روسمال الشرتة من 100.000 
درهم عن طريق   500.000 درهم إلى 
ومسكحقة  راهنة  ديأن  ادماج 
للشريك الأحيد مما ترتب عنه  خلق  
محررة بنسبة  4000 حصة جديدة. 

 .25%
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
بكاريخ       مالل  ببني  االبكدائية 

15/7/2021 عدد 792.
30 C

KAMAR BENOUNA

 INTERNATIONAL SCHOOL

OF MOROCCO Privé
إعالن مكعدد القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC

 INTERNATIONAL SCHOOL OF

MOROCCO Privé »شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنأان مقرها االجكماعي: 3 ممر 

جيل تروس الأازيس - 20103 

الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن مكعدد القرارات«
رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.23(925

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 27 يأليأز 2021

تم اتخاذ القرارات الكالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

 (.031 باع  اشليم  مصط ى  السيد 
حصة الى السيدة مرية الحمري

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

 27 بمزجب العقد العرفي املؤرخ في 

يأنس  محمد  السيد   2021 يأليأز 
قادري  رضا  محمد  السيد  ملأكي 

والسيد مصط ى اشليم باعأا 7.500 
حصة الى السيدة مرية الحمري 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

يأليأز   28 في  املؤرخ  العام  الجمع 

واملأافقة  املصادقة  قرر   2021

ل ائدة  حصة   13.531 بيع  عاى 
السيدةمرية الحمري 

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تغيير البند السابع من القأانين 

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
راسمال 

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 23 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2021 تحت رقم 790481.

1I
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CSN MAROC

ITRI CALL
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

CSN MAROC
 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،
MARRAKECH MAROC

ITRI CALL شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي شقة ب 4 
عمارة 52 شارع مأالي رشيد جيليز - 

40000 مراتش املغرب.
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.110783

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
املؤرخ في 12 يأليأز 2021 تم تحأيل 
من  للشرتة  الحالي  االجكماعي  املقر 
شارع مأالي   52 عمارة   4 »شقة ب 
مراتش   40000  - جيليز  رشيد 
الطابق   5 رقم  »مككب  إلى  املغرب« 
 - فأنتي  هأت  ليلأ  عمارة  الثاني 

80015 وكادير املغرب ».
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   13 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 7)4)10.
2I

INFOPLUME

MKGO TRANS
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشرتة

INFOPLUME
149 شارع محمد الخامس اقامة 

ميمأزا 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 
املغرب

MKGO TRANS شرتة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع عين 
شقف اقامة رياض ياسمين قطعة 
رقم املحل 15 ا الطابق االر�شي - 
فاس فاس 30000 فاس املغرب.

إنشاء فرع تابع للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.120055

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تقرر   2021 يأليأز   15 في  املؤرخ 
تحت  للشرتة  تابع  فرع  إنشاء 
والكائن   MKGO TRANS التسمية 
بالعنأان 41 شارع محمد بن عبد هللا 
اقامة الأحدة الطابق ار�شي - طنجة 
طنجة 90000 طنجة املغرب واملسير 
الخلي ي محمد  من طرف السيد)ة) 

املهدي.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   15 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 038-8112)24.

3I

CABINET LAAFOU CONSEIL

LCI AFRICA HOLDING
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

LCI AFRICA HOLDING
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
وعنأان مقرها االجكماعي 745، 
شارع القدس، حي كالي أرنيا - 
20100 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري: 
51(045

ثم في تاريخ 29 يأنيأ 2021, اعداد 
باملميزات  للشرتة  االسا�شي  النظام 

الكالية:
ذات  شرتة  الشرتة:  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 LCI تسميتها:  بمخكصر  االقكضاء 

.AFRICA HOLDING
غرض الشرتة بإيجاز: 

- االسكحأاذ باملشارتة املباشرة وو 
غير املباشرة في جميع الشركات التي 
سيكم إنشاؤها وو القائمة بال عل عن 
طريق االتككاب في روس املال وو عن 
طريق االسكحأاذ على األوراق املالية 

، تمساهم وو شريك ؛

- وخذ املصالح مهما كان شكلها في 
جميع العمليات وو الشركات مهما كان 

مأضأعها ؛
- إدارة و يع املمكلكات ؛

جميع  تبادل  وو  بيع  وو  شراء   -
األوراق املالية والحقأق االجكماعية 

ووسهم ال أائد ؛
 ،745  : االجكماعي  املقر  عنأان 
 - كالي أرنيا  حي  القدس،  شارع 

20100 الدار البيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
الشرتة:  روسمال  مبلغ 
000.)19.)22 درهم، مقسم كالكالي:

 LCI  2.2(1.9(0 الشرتة 
 100 بقيمة  حصة   EDUCATION

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
الشرتة LCI EDUCATION شرتة 
 8(5.000 املساهمة بروس مال قدره 
دوالر ومريكي ، ويقع مككبها املسجل في 
رقم 7 ، شارع Bitbourg لأتسمبأرغ 
مسجلة في   ،  1273 الرمز البريدي   ،
تحت  الكجاري  لأتسمبأرغ  سجل 

B177714 رقم
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
 (( عنأانه  مارشان  كلأد  السيد 
 QC Westmout Aberdeen شارع   ,

تندا
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 1( بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 792842.
4I

INFOPLUME

AYBEL RESTO
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

INFOPLUME
149 شارع محمد الخامس اقامة 

ميمأزا 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 
املغرب

AYBEL RESTO شرتة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي 20 شارع 
عبد هللا تنأن اقامة ليأنأر 2 محل 

2 - طنجة طنجة 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
120149

 17 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 شتنبر 
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 AYBEL : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.RESTO
غرض الشرتة بإيجاز : مطعم.

20 شارع  عنأان املقر االجكماعي : 
عبد هللا تنأن اقامة ليأنأر 2 محل 2 
- طنجة طنجة 90000 طنجة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة سنة .
الشرتة:  روسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالكالي:
السيد س يان بلحاج : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد احمد الهأاري : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
عنأانه)ا)  بلحاج  س يان  السيد 
1 طابق  شارع ابن اجروم اقامة جاد 
 90000 54 - طنجة  الرابع شقة رقم 

طنجة املغرب.
عنأانه)ا)  الهأاري  احمد  السيد 
 C ANGEL GUIMERA 85 P04
 SALT GIRONA-ESPAGNE 17000

.GIRONA ESPAGNE
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  بلحاج  س يان  السيد 
1 طابق  شارع ابن اجروم اقامة جاد 
 90000 54 - طنجة  الرابع شقة رقم 

طنجة املغرب.
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عنأانه)ا)  الهأاري  احمد  السيد 

 C ANGEL GUIMERA 85 P04

 SALT GIRONA-ESPAGNE 17000

GIRONA ESPAGNE

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   17 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 133-8207)24.

5I

PME CONSULTING GROUP

ZEROUALI FRUITS SECS
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
ق ل الكص ية

PME CONSULTING GROUP

13 إقامة املأحدين شارع مصر م ج 

فاس ، 30000، فاس املغرب

ZEROUALI FRUITS SECS شرتة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي : دوار 

الكريعة عين الشكاك - 31000 

ص رو املغرب.

ق ل الكص ية
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.2487

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

2021 تقرر حل  09 شتنبر  املؤرخ في 

شرتة   ZEROUALI FRUITS SECS

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

 100.000 روسمالها  مبلغ  الأحيد 

درهم وعنأان مقرها اإلجكماعي دوار 

 31000  - الشكاك  عين  الكريعة 

النعدام  نتيجة  املغرب  ص رو 

النشاط.

و عين:

الزروالي  محمد  السيد)ة) 

 18 الشقة  مصر  شارع  وعنأانه)ا) 

إقامة املأحدين 30000 فاس املغرب 

تمص ي )ة) للشرتة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 

دوار  وفي   2021 شتنبر   09 بكاريخ 

 31000  - الشكاك  عين  الكريعة 

ص رو املغرب.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   17 بكاريخ  االبكدائية بص رو 

2021 تحت رقم 2021/395.
(I

 AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM sarl

HND CONFECCION
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

 AAFIR AUDIT & CONSULTING
MOROCCO sigle A2CM sarl

شارع فاس ، رتن ابن ط يل ، إقامة 
ديامأند، الطابق األول ، مككب رقم 

3 ، 90000، طنجة املغرب
Hnd confeccion شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي ساحة 
ابراهيم الروداني شارع السينا إقامة 
بتهأفن 2 الطابق 3 رقم 82 طنجة - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
120121

 13 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 شتنبر 
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 Hnd  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.confeccion
 : بإيجاز  الشرتة  غرض 

.Confection – import-Export
ساحة   : االجكماعي  املقر  عنأان 
ابراهيم الروداني شارع السينا إقامة 
 - 82 طنجة  3 رقم  الطابق   2 بتهأفن 

90000 طنجة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 
درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : الحنأدي  حمزة  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد حمزة الحنأدي عنأانه)ا) 
 3 زنقة ال نيقيين اقامة كأمياس ط 

رقم 50 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد حمزة الحنأدي عنأانه)ا) 
 3 زنقة ال نيقيين اقامة كأمياس ط 

رقم 50 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   17 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 110)24.
7I

OUR EXPERT

PTP SERVICE
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

OUR EXPERT
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
PTP SERVICE شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد
 DR AIT وعنأان مقرها اإلجكماعي

 BAZZI COMMUNE AIT IMOUR
MARRAKECH - 40000 مراتش 

املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
118505

 1( في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 غشت 
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 PTP  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 
.SERVICE

 TRAVAUX : غرض الشرتة بإيجاز
. DIVERS OU CONSTRUCTION

 DR AIT  : عنأان املقر االجكماعي 
 BAZZI COMMUNE AIT IMOUR
مراتش   MARRAKECH - 40000

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : محمد  والغازي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
والغازي محمد عنأانه)ا)  السيد 
طاطا   84000 طاطا   1 النصر  حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
والغازي محمد عنأانه)ا)  السيد 
طاطا   84000 طاطا   1 النصر  حي 

املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   15 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 127541.

8I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

 PULSE بولس بارتنرز
PARTNERS

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
حل شرتة

CABINET SEDDIK & ASSOCIES
185 شارع زرقطأني اقامة 

الزرقطأني الطابق السادس ، 
20100، الدار البيضاء املغرب

 PULSE PARTNERS بألس بارتنرز
شرتة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طأر الكص ية)
وعنأان مقرها اإلجكماعي باب عبد 
العزيز ، رقم 2)، شارع ون ا، الطابق 

) - 20000 الدار البيضاء املغرب.
حل شرتة
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رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.31079

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تقرر حل   2021 ماي   12 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شرتة 

 PULSE PARTNERS بارتنرز  بألس 

درهم   100.000 روسمالها  مبلغ 

عبد  باب  اإلجكماعي  مقرها  وعنأان 

العزيز ، رقم 2)، شارع ون ا، الطابق 

املغرب  البيضاء  الدار   20000  -  (

نتيجة ل : صعأ ات مالية.

و حدد مقر الكص ية ب باب عبد 

العزيز ، رقم 2)، شارع ون ا، الطابق 

) - 20000 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

جان  بيير  سيل ان  السيد)ة) 

 ALLANOوالنأ Sylvain Pierre Jean
مأنتهيري  البرج  زقاق   2 وعنأانه)ا) 

فرنسا  الدارالبيضاء   91310 فرنسا 

تمص ي )ة) للشرتة.

 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 07 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 791913.

9I

STE FIDMEK

32CS
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

STE FIDMEK

Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae et Hajar n°23 Appt14 ،

50050، Meknes Maroc

32CS شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي ) زنقة 

ضاية عأا الطابق الرابع رقم )1 

اتدال الر اط - 10000 الر اط 

اململكة املغر ية

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

154545

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 يأليأز   27

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

.32CS : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

غرض الشرتة بإيجاز : -وساطة في 

تقديم الخدمات

-خدمة املعلأمات الكجارية.
زنقة   (  : االجكماعي  املقر  عنأان 

 1( رقم  الرابع  الطابق  عأا  ضاية 

الر اط   10000  - الر اط  اتدال 

اململكة املغر ية.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

00) حصة   : السيد صبري ايدير 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 400  : احميتي  شعيب  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

 38 السيد صبري ايدير عنأانه)ا) 
حسان  شقة13  املأمن  عبد  زنقة 

اململكة  الر اط   10000 الر اط 

املغر ية.

السيد شعيب احميتي عنأانه)ا) 
رقم 11 عمارة 1458 تجزئة اوالد زعير 

عين العأدة 12100 الصخيرات تمارة 

اململكة املغر ية.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

 38 السيد صبري ايدير عنأانه)ا) 
حسان  شقة13  املأمن  عبد  زنقة 

اململكة  الر اط   10000 الر اط 

املغر ية.

السيد شعيب احميتي عنأانه)ا) 
رقم 11 عمارة 1458 تجزئة اوالد زعير 
عين العأدة 12100 الصخيرات تمارة 

اململكة املغر ية
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   13 بكاريخ  بالر اط  الكجارية 

2021 تحت رقم )11735.
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BRIGHTIN CONSULTING

 NETSTAR TECHNOLOGY
MOROCCO

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

BRIGHTIN CONSULTING
99 بيير بارنت الطابق 05 رقم 10 ، 

20000، الدار البيضاء املغرب
 NETSTAR TECHNOLOGY

MOROCCO شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي )4 شارع 
الزرقطأني الطابق الثاني الشقة 
رقم ) - 20000 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
515329

في  مؤرخ  مأثق  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   27
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 
 NETSTAR TECHNOLOGY

.MOROCCO
 -  : بإيجاز  الشرتة  غرض 
والخدمات  واألعمال  االستشارات 
املكعلقة بالذكاء االصطناعي، والكعلم 
البيانات  وهندسة  وتطبيقاته  اآللي 
وتدفق  البيانات،  وتصأر  الضخمة 

والبث  الشاشات،  مكعدد  ال يديأ 
املباشر  والبث  للترفيه،  املباشر 
عبر  الدفع  وتكنألأجيا  لأللعاب، 
الهاتف  ومحافظ  املحمأل،  الهاتف 

املحمأل
ـ تطأير، تسأيق، صيانة وتشغيل 
خدمات  مع  الرقمية  الكطبيقات 

الكدريب املرتبطة بها
وخدمات  وعمال  استشارة،  ـ 

املكعلقة بالتسأيق الرقمي
ـ خدمات الكجارة اإللكترونية

ـ املشارتة املباشرة وو غير املباشرة 
في جميع العمليات التي يمكن ر طها 

ألي مأضأع املذكأر وعاله
املساهمة،  طريق  عن  الترويج  ـ 
حصص ال ائدة،  االشتراك وو شراء 

اندماج، تحالف، جمعية وو غيرها
ـ تقديم العروض املباشرة لألسأاق 
العامة والخاصة إما بالتزامها الخاص 
الشركات  مع  املشترك  بالكضامن  وو 

األخرى..
)4 شارع  عنأان املقر االجكماعي : 
الزرقطأني الطابق الثاني الشقة رقم 

) - 20000 الدار البيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 10.000 الشرتة:  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي:
NETSTAR (SG( PTE. الشرتة 
100 درهم  LTD : 100 حصة بقيمة 

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
NETSTAR (SG( PTE. السيد 
طريق باسير بانجانج  عنأانه)ا)   LTD
سنغافأرة  سيتي  بيزنس  مابليتي 

117440 سنغافأرة سنغافأرة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد LE TIAN عنأانه)ا) الصين 

510000 قأانغدونغ الصين 
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
الكجارية بالدار البيضاء بكاريخ - تحت 

رقم -.

11I



عدد 84)5 - 28 ص ر 1443 )) وتكأ ر 2021)الجريدة الرسمية   19646

BRIGHTIN CONSULTING

 ZEMAM INTERNATIONAL
TRADE

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

BRIGHTIN CONSULTING
99 بيير بارنت الطابق 05 رقم 10 ، 

20000، الدار البيضاء املغرب
 ZEMAM INTERNATIONAL
TRADE شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي تقاطع 
شارع لال ياقأت وزنقة العرعار 9 

إقامة غاليس الطابق 4شقة رقم 17 
- 20000 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
5150(3

في  مؤرخ  مأثق  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   30
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 
 ZEMAM INTERNATIONAL

.TRADE
ذعار بن   : غرض الشرتة بإيجاز 

مقعد بن منير الحضبي
إدارة  بيع،  شراء،  الك اوض،  ـ 
السكنية،  العقارات  جميع  وتأجير 
الصناعية  الزراعية؛  املباني، 

والكجارية 
جميع  وشراء  بيع  عمليات،  ـ 
ال نادق،  املقاهي،  البيع،  نقط 
ال روع  الأكاالت،  الضيافة،  دور 

واملسكأدعات الكجارية
العقارات،  جميع  اسكغالل  ـ 
الصناعية  الزراعية،  الكجارية، 

والسكنية.

مساعدة من  دراسة،  استشارة،  ـ 
وجل اقكناء وي نأع من العقارات

ـ االستشارة في الديكأر، الكصميم 
الداخلي، تقييم العقارات ،الأساطة 
 ، الديكأر  وصناف  بيع  الكجارية، 

إنجاز وتن يذ األشغال
تأزيع جميع  تصدير،  اسكيراد،  ـ 
بقطاع  املكعلقة  األدوات  ونأاع 

الزراعة وو األغذية الزراعية
جميع  تصدير  اسكيراد،  تجارة،  ـ 

املنكجات في قطاع األغذية الزراعية
اسكيراد،  بيع،  شراء،  تجارة،  ـ 
تصدير وتأزيع جميع وصناف اآلالت 

واملعدات 
الجملة  وشبه  بالجملة  تجارة  ـ 
وفي  اإلنترنت  على  بالكقسيط  وو 
معدات  الغذائية،  املنكجات  مكاجر 
املعلأماتية  األجهزة  ومسكلزمات 

واإللكترونية 
وتشغيل جميع الأكاالت،  إنشاء  ـ 

ال روع، املسكأدعات الكجارية
اإلنكاج  عمليات  جميع  تن يذ  ـ 
نيابة عن الشرتة نيابة عن وطراف 

وخرى وطنية وو وجنبية
املأاد  املنكجات،  جميع  تأزيع  ـ 

الخام املصنعة ونصف املصنعة 
الكمثيل الكجاري ألي رخصة وو  ـ 
عالمة تجارية صنعت باملغرب وو في 

الخارج 
تقاطع   : االجكماعي  املقر  عنأان 
 9 العرعار  وزنقة  ياقأت  لال  شارع 
إقامة غاليس الطابق 4شقة رقم 17 

- 20000 الدارالبيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
منير  بن  مقعد  بن  ذعار  السيد 
 100 1.000 حصة بقيمة   : الحضبي 

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
منير  بن  مقعد  بن  ذعار  السيد 
السعأدية  عنأانه)ا)  الحضبي 
العر ية  اململكة  السعأدية   3(291

السعأدية.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومأاطن مسيري الشرتة:

منير  بن  مقعد  بن  ذعار  السيد 
السعأدية  عنأانه)ا)  الحضبي 
العر ية  اململكة  السعأدية   3(291

السعأدية
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
الكجارية بالدار البيضاء بكاريخ - تحت 

رقم -.
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BRIGHTIN CONSULTING

THEMAM CAR RENTAL
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

BRIGHTIN CONSULTING
99 بيير بارنت الطابق 05 رقم 10 ، 

20000، الدار البيضاء املغرب
THEMAM CAR RENTAL شرتة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي اإلجكماعي 
رقم 01 عمارة 04 إقامة املدينة رقم 
03 دروة برشيد - 29100 برشيد 

املغرب
تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

15(23
في  مؤرخ  مأثق  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   01
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.THEMAM CAR RENTAL
إبراهيم   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

بن عبد هللا بن إبراهيم آل طالب
ـ سلطان بن منير بن سعد السبيعي

ـ ذعار بن مقعد بن منير الحضبي
تأجير السيارات دون سائق على  ـ 

املدى القصير وو الطأيل. 
الكجاري  النشاط  ممارسة  ـ 
املكمثل في تأجير جميع ونأاع املرتبات 
في  مندمج  وو  مسكقال  بشكل  سأاء 

الأطنية  الكجارية  الحجأزات  نظام 

والدولية

املرتبات  وتأجير  البضائع  نقل  ـ 

الصناعية

ـ ونشطة اإليجار، معدات األشغال 

البحرية،  القأارب  وتأجير  العامة، 

وجل  من  والهأائية  النارية  درجات 

وو  اآلخرين  لحساب  البضائع  نقل 

املرتبات  سحب  مع  األشخاص 

الخ ي ة والثقيلة

للمرتبات  بالكقسيط  الكجارة  ـ 

الخ ي ة الجديدة وو املسكعملة 

واملرتبات  السيارات  تأجير  ـ 

الخ ي ة وغيرها ل ترات قصيرة

الجديدة  السيارات  و يع  شراء  ـ 

واملسكعملة

املرتبات  إدارة  في  االستشارة  ـ 

الخ ي ة والثقيلة

ـ تأجير و يع العجالت ومسكلزماتها

مراقبة،  إعداد،  تصميم،  ـ 

ولأازم  املن صلة  القطع  و يع  شراء 

ات لجميع املرتبات ِعدَّ
ُ
السيارات وامل

الطأيل  املدى  على  تأجير  ـ 

للسيارات واملرتبات الخ ي ة

عنأان املقر االجكماعي : اإلجكماعي 
04 إقامة املدينة رقم  01 عمارة  رقم 

برشيد   29100  - برشيد  دروة   03

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

مبلغ روسمال الشرتة: 2.000.000 

درهم، مقسم كالكالي:

بن  هللا  عبد  بن  إبراهيم  السيد 

حصة   10.000  : طالب  آل  إبراهيم 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد سلطان بن منير بن سعد 

 100 5.000 حصة بقيمة   : السبيعي 

درهم للحصة .

منير  بن  مقعد  بن  ذعار  السيد 

 100 5.000 حصة بقيمة   : الحضبي 

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
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هللا  عبد  بن  إبراهيم  السيد 
عنأانه)ا)  طالب  آل  إبراهيم  بن 
السعأدية 12211 السعأدية اململكة 

العر ية السعأدية.
السيد سلطان بن منير بن سعد 
السعأدية  عنأانه)ا)  السبيعي 
العر ية  اململكة  السعأدية   12211

السعأدية.
منير  بن  مقعد  بن  ذعار  السيد 
السعأدية  عنأانه)ا)  الحضبي 
العر ية  اململكة  السعأدية   3(291

السعأدية.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
هللا  عبد  بن  إبراهيم  السيد 
عنأانه)ا)  طالب  آل  إبراهيم  بن 
السعأدية 12211 السعأدية اململكة 

العر ية السعأدية
السيد سلطان بن منير بن سعد 
السعأدية  عنأانه)ا)  السبيعي 
العر ية  اململكة  السعأدية   12211

السعأدية
منير  بن  مقعد  بن  ذعار  السيد 
السعأدية  عنأانه)ا)  الحضبي 
العر ية  اململكة  السعأدية   3(291

السعأدية
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
االبكدائية ببرشيد بكاريخ - تحت رقم 

.-
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BRIGHTIN CONSULTING

TAKAMOL TRADE
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

BRIGHTIN CONSULTING
99 بيير بارنت الطابق 05 رقم 10 ، 

20000، الدار البيضاء املغرب
TAKAMOL TRADE شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي تقاطع 
شارع لال ياقأت وزنقة العرعار 9 

إقامة غاليس الطابق 4شقة رقم 17 
- 20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
515089

في  مؤرخ  مأثق  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   30
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.TAKAMOL TRADE
اسكيراد،   : غرض الشرتة بإيجاز 
تصدير، شراء، بيع؛ تأزيع باإلضافة 
ونأاع  لجميع  الكجارية  الأساطة  إلى 
واملضخات  واملرتبات  املنكجات 
الكهر ائية  وو  امليكانيكية  واملحركات 
وجميع ونأاع اآلالت املكعلقة بالزراعة 

والطاقة الشمسية 
بيع،  شراء،  تصدير،  اسكيراد،  ـ 
الأساطة  إلى  باإلضافة  تأزيع، 
األسمدة  ونأاع  لجميع  الكجارية 

والحبأب واملبيدات الزراعية 
واسكيراد،  الكجارية  الأساطة  ـ 
وتأزيع  تجارة  بيع،  شراء،  تصدير، 

لجميع ونأاع معدات الري 
جميع  وتأزيع  تصدير  ـاسكيراد، 
بالقطاع  املكعلقة  األدوات  ونأاع 

الزراعي
جميع  وتصدير  اسكيراد  تجارة،  ـ 

ونأاع املنكجات الغذائية العامة
،اسكيراد  ،بيع  ،شراء  تجارة  ـ 
واملعدات  اآلالت  وتأزيع  ،تصدير 
وخرى  ألطراف  بخدمات  ووالقيام 

وطنية وووجنبية
بيع جميع املنكجات الكجميلية،  ـ 

العطأر
الجملة  وشبه  بالجملة  تجارة  ـ 
وفي  اإلنترنت  على  بالكقسيط  وو 
معدات   ، الغذائية  املنكجات  مكاجر 
املعلأماتية  األجهزة  ومسكلزمات 

واإللكترونية
اإلنكاج  عمليات  جميع  تن يذ  ـ 

نيابة عن الشرتة وونيابة عن وطراف 
وخرى وطنية وووجنبية

املأاد  املنكجات،  جميع  تأزيع  ـ 
الخام املصنعة ونصف املصنعة

وتشغيل جميع الأكاالت،  إنشاء  ـ 
ال روع، املسكأدعات الكجارية

الكمثيل الكجاري ألي رخصة وو  ـ 
عالمة تجارية ُصنعت في املغرب وو في 

الخارج
تقاطع   : االجكماعي  املقر  عنأان 
 9 العرعار  وزنقة  ياقأت  لال  شارع 
إقامة غاليس الطابق 4شقة رقم 17 

- 20000 الدار البيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
مبلغ روسمال الشرتة: 5.000.000 

درهم، مقسم كالكالي:
بن  هللا  عبد  بن  إبراهيم  السيد 
حصة   50.000  : طالب  آل  إبراهيم 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
هللا  عبد  بن  إبراهيم  السيد 
عنأانه)ا)  طالب  آل  إبراهيم  بن 
السعأدية 12211 السعأدية اململكة 

العر ية السعأدية.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
هللا  عبد  بن  إبراهيم  السيد 
عنأانه)ا)  طالب  آل  إبراهيم  بن 
السعأدية 12211 السعأدية اململكة 

العر ية السعأدية
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
الكجارية بالدار البيضاء بكاريخ - تحت 

رقم -.
14I

Cabinet Comptable Marzofid

STE SOULATRAV SARL AU
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
رفع روسمال الشرتة

Cabinet Comptable Marzofid
 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme Etage Appt.n°51
 Guéliz MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA

 STE SOULATRAV SARL AU

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي زنقة 

بن عائشة إقامة ثمانية النخالت 

الطابق الخامس رقم51 جليز - 

40000 مراتش املغرب.

رفع روسمال الشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.103153

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تم   2021 غشت   2( في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشرتة  روسمال  رفع 

من  وي  درهم«   1.000.000«

 1.100.000« إلى  درهم«   100.000«

تقديم حصص   : عن طريق  درهم« 

نقدية وو عينية.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   1( بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 10373.

15I

TARRAS IMAD

STE NIHA INGENERIE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

TARRAS IMAD

 DOUAR LAAZIB ZOUMI ،

16200، OUAZZANE MAROC

STE NIHA INGENERIE شرتة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي دوار 

الدحاحنة بني كلة وزان - 200)1 

وزان املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

1833

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 ماي   11

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
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ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.NIHA INGENERIE
: مقاول في  غرض الشرتة بإيجاز 
االشغال املخكل ة والبناء - مقاول في 
اشغال السقي وتصريف املاء الصالح 

للشرب .
دوار   : االجكماعي  املقر  عنأان 
 1(200  - وزان  كلة  بني  الدحاحنة 

وزان املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 500  : الأردي  احسان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : حمزة  السنأ�شي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد احسان الأردي عنأانه)ا) 
رقم   02 حي العدير اقامة نأر عمارة 

12 200)1 وزان املغرب.
السيد السنأ�شي حمزة عنأانه)ا) 
حي العدير 2 شارع ابن رشد رقم 04 

200)1 وزان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد احسان الأردي عنأانه)ا) 
رقم   02 حي العدير اقامة نأر عمارة 

12 200)1 وزان املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
غشت   11 بكاريخ  بأزان  االبكدائية 

2021 تحت رقم 1)33.
1(I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»MRK CONSTRUCTION«
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

»MRK CONSTRUCTION« شرتة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي 10، زنقة 
الحرية، الطابق الثالث، الشقة 
5، الدار البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

51(015
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   2(
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 MRK« : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.»CONSTRUCTION
غرض الشرتة بإيجاز : - العمارات 
واإلنعاش العقاري. - وشغال مخكل ة 
العمارات  وشراء  بيع   - والبناء. 

والعمليات العقارية..
عنأان املقر االجكماعي : 10، زنقة 
 ،5 الشقة  الثالث،  الطابق  الحرية، 
الدار البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
500 حصة   : السيدة ليلى الباجي 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : السيد مصط ى اشأيطي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيدة ليلى الباجي عنأانه)ا) 44، 
الطابق  السجيلما�شي،  محمد  شارع 
 20000 بأركأن   ،10 الشقة  الرابع، 

الدار البيضاء املغرب.
اشأيطي  مصط ى  السيد 
محمد  شارع   ،44 عنأانه)ا) 
السجيلما�شي، الطابق الرابع، الشقة 
الدار البيضاء   20000 بأركأن   ،10

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

السيدة ليلى الباجي عنأانه)ا) 44، 

الطابق  السجيلما�شي،  محمد  شارع 

 20000 بأركأن   ،10 الشقة  الرابع، 

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 1( بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 792812.

17I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»STR HOUSSE«
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El

Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

»STR HOUSSE« شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي 10، زنقة 

الحرية، الطابق الثالث، الشقة 

5، الدار البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

51(013

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   10

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 STR«  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

. »HOUSSE

غرض الشرتة بإيجاز : - العمارات 
- بيع مأاد البناء  واإلنعاش العقاري. 

بالكقسيط. - ممثل تجاري..
عنأان املقر االجكماعي : 10، زنقة 
 ،5 الشقة  الثالث،  الطابق  الحرية، 
الدار البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : السيد الكباري اسميميح 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
اسميميح  الكباري  السيد 
تجزئة  الرقم)2،   ،T بلأك  عنأانه)ا) 

النجد2، 24000 الجديدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
اسميميح  الكباري  السيد 
تجزئة  الرقم)2،   ،T بلأك  عنأانه)ا) 

النجد2، 24000 الجديدة املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 1( بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 792811.

18I

BEST COMPTA SARL

 CENTRE ALHAMRAE PRIVE
SARL

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
حل شرتة

BEST COMPTA SARL
 AV DES FAR RESIDENCE

 IMANE 4° ETAGE N° 7 ، 93000،
TETOUAN MAROC

 CENTRE ALHAMRAE PRIVE
SARL شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طأر الكص ية)

وعنأان مقرها اإلجكماعي تطأان 
تطأان 93000 تطأان املغرب.

حل شرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.24109
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بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تقرر   2021 يأليأز   15 في  املؤرخ 
حل شرتة ذات املسؤولية املحدودة 
 CENTRE ALHAMRAE PRIVE
درهم   30.000 مبلغ روسمالها   SARL
تطأان  اإلجكماعي  مقرها  وعنأان 
تطأان 93000 تطأان املغرب نتيجة 
 19- كأفيد   - الجائجة  ظروف   : ل 

مأقع غير مالئم.
و حدد مقر الكص ية ب جماعة 
تطأان   93000  - -تطأان  الحمراء 

املغرب. 
و عين:

خرش ي  حارت  محمد  السيد)ة) 
سعيد  بن  تاسي ت  دار  وعنأانه)ا) 
)ة)  تطأان املغرب تمص ي   93000

للشرتة.
 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
يأليأز   28 االبكدائية بكطأان بكاريخ 

2021 تحت رقم 3135.
19I

مككب وخيار خديجة

 STE PARA MEDICAL
TAMOUDA

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شرتة

مككب وخيار خديجة
شارع الجيش امللكي اقامة ايمان 
طابق 4 رقم 7 تطأان ، 93000، 

تطأان املغرب
 STE PARA MEDICAL TAMOUDA

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي حي القدس 

شارع واد دجلة رقم 12 مرتيل 
93150 تطأان املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
30033

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 يأنيأ   28

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.PARA MEDICAL TAMOUDA
غرض الشرتة بإيجاز : شراء -بيع 
وتراء جميع مسكازمات بارا فارما�شي-
منكأجات  جميع  وتصدير  واسكيراد 

صيدلية الطبيعية.
حي   : االجكماعي  املقر  عنأان 
 12 رقم  دجلة  واد  شارع  القدس 

مرتيل 93150 تطأان املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 119.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 20  : السيد محمد جأاد الرحابي 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة .
 20  : بأسأف  مصط ى  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة .
حصة   20  : الحاج  عماد  السيد 

بقيمة 500 درهم للحصة .
14 حصة   : السيد محمد العلمي 

بقيمة 500 درهم للحصة .
حصة   20  : السيد ياسر الشهيد 

بقيمة 500 درهم للحصة .
 20  : السيد عبد السالم بأفليلة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة .
 20  : الأاحأ�شي  رشيد  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة .
 : السيدة جميلة الهاشمي بلغيتي 
20 حصة بقيمة 500 درهم للحصة .
السيدة فاطمة ايت عبد السالم : 
10 حصة بقيمة 500 درهم للحصة .
 : الحساني  الأزاني  نأرة  السيدة 
14 حصة بقيمة 500 درهم للحصة .

 10  : املامأني  حسناء  السيدة 
حصة بقيمة 500 درهم للحصة .

 10  : االشرفي  سعيدة  السيدة 
حصة بقيمة 500 درهم للحصة .

 20  : صمادي  نرجس  السيدة 
حصة بقيمة 500 درهم للحصة .

20 حصة   : السيدة بشرى اريش 
بقيمة 500 درهم للحصة . 

 20  : السيد محمد جأاد الرحابي 
بقيمة 500 درهم.

 20  : بأسأف  مصط ى  السيد 
بقيمة 500 درهم.

بقيمة   20  : الحاج  عماد  السيد 
500 درهم.

بقيمة   14  : السيد محمد العلمي 
500 درهم.

بقيمة   20  : السيد ياسر الشهيد 
500 درهم.

 20  : السيد عبد السالم بأفليلة 
بقيمة 500 درهم.

 20  : الأاحأ�شي  رشيد  السيد 
بقيمة 500 درهم.

 : السيدة جميلة الهاشمي بلغيتي 
20 بقيمة 500 درهم.

السيدة فاطمة ايت عبد السالم : 
10 بقيمة 500 درهم.

 : الحساني  الأزاني  نأرة  السيدة 
14 بقيمة 500 درهم.

 10  : املامأني  حسناء  السيدة 
بقيمة 500 درهم.

 10  : االشرفي  سعيدة  السيدة 
بقيمة 500 درهم.

 20  : صمادي  نرجس  السيدة 
بقيمة 500 درهم.

بقيمة   20  : السيدة بشرى اريش 
500 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومأاطن الشركاء :

الرحابي  جأاد  محمد  السيد 
عنأانه)ا) شارع مأالي يأسف اقامة 
 90000 17( 5 رقم  2 طابق  ميمأزة 

طنجة املغرب.
بأسأف  مصط ى  السيد 
عنأانه)ا) تجزئة الرمال شارع الجزائر 
رقم 12 مرتيل 93150 تطأان املغرب.
عنأانه)ا)  الحاج  عماد  السيد 
الحمراء  اقامة  ال ا�شي  عالل  شارع 
 93000  15 رقم   4 طابق  بلأك س 

تطأان املغرب.
عنأانه)ا)  العلمي  محمد  السيد 
شارع السال م حدو اليأن�شي اقامةق 
 93000  8 رقم   4 طابق   3 بأغاز بلأ 

تطأان املغرب.

عنأانه)ا)  الشهيد  ياسر  السيد 

تجزئة   123 شارع جزور الخمأر رقم 

سأاني تطأان 93000 تطأان املغرب.

بأفليلة  السالم  عبد  السيد 

بن  املجيد  عبد  شارع   3 عنأانه)ا) 

جلأن شارع عالل بن عبد هللا فاس 

30000 فاس املغرب.

السيد رشيد الأاحأ�شي عنأانه)ا) 

 18 حي احريق واد مالح زنقة ك رقم 

مرتيل 93150 تطأان املغرب.

بلغيتي  الهاشمي  جميلة  السيدة 

عنأانه)ا) اقامة الرزني شارع الحسن 
 93150 2 مرتيل  رقم   1 الثاني طابق 

تطأان املغرب.

السيدة فاطمة ايت عبد السالم 

عنأانه)ا) شارع مأ�شى بن نصير زنقة 
تطأان   93000 تطأان   11 رقم   1

املغرب.

الحساني  الأزاني  نأرة  السيدة 

 7 رقم  الرشيدية  شارع  عنأانه)ا) 

 93000 تطأان   2 محنش   2 طابق 

تطأان املغرب.

السيدة حسناء املامأني عنأانه)ا) 

مجمع السياحي الكدية سمير اقامة 
 5 طابق   4 رقم   4 بلأك  الشمس 

ال نيدق 13000 تطأان املغرب.

السيدة سعيدة االشرفي عنأانه)ا) 

 23 بلأك  ارينة  مجمع  االغرس  حي 

طابق 4 قم 10 مرتيل 93150 تطأان 

املغرب.

السيدة نرجس صمادي عنأانه)ا) 
تطأان   8( رقم   2 السأاني  تجزئة 

93000 تطأان املغرب.

عنأانه)ا)  اريش  بشرى  السيدة 

شارع الياس الخمري رقم 123 تجزئة 

تطأان   93000 تطأان   2 السأاني 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

السيدة سعيدة االشرفي عنأانه)ا) 

 23 بلأك  ارينة  مجمع  االغرس  حي 

طابق 4 قم 10 مرتيل 93150 تطأان 

املغرب.
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بلغيتي  الهاشمي  جميلة  السيدة 
عنأانه)ا) قامة الرزني شارع الحسن 
 93150 2 مرتيل  رقم   1 الثاني طابق 

تطأان املغرب
الرحابي  جأاد  محمد  السيد 
عنأانه)ا) شارع مأالي يأسف اقامة 
 90000 17( 5 رقم  2 طابق  ميمأزة 

طنجة املغرب
عنأانه)ا)  الشهيد  ياسر  السيد 
تجزئة   123 شارع جزور الخمأر رقم 
سأاني تطأان 93000 تطأان املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
يأليأز   20 االبكدائية بكطأان بكاريخ 

2021 تحت رقم 3110.
20I

ARENA DECO SARL AU

أرينا ديكو
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

ARENA DECO SARL AU
 mag 8 group 10 imm 71 res al
 fajr dar bouazza casablanca،
27223، CASABLANCA maroc
ورينا ديكأ شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم 8 
مجمأعة 10 عمارة 71 تجزءة ال جر 

دار بأعزة الدارالبيضاء 27223 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
515285

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 ماي   24
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
ورينا   : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

ديكأ.

وعمال   : بإيجاز  الشرتة  غرض 
مخكل ة.

 8 رقم   : االجكماعي  املقر  عنأان 
مجمأعة 10 عمارة 71 تجزءة ال جر 
 27223 الدارالبيضاء  بأعزة  دار 

الدارالبيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : حسن  دامبارك  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد دامبارك حسن عنأانه)ا) 
عين   19 رقم   4 زنقة  ورسالن  حي 
البرجة 20350 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومأاطن مسيري الشرتة:

السيد دامبارك حسن عنأانه)ا) 
عين   19 رقم   4 زنقة  ورسالن  حي 
البرجة 20350 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 08 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 31135.

21I

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

 SERVICES D›ASSISTANCE
MEDICALE D›URGENCE

إعالن مكعدد القرارات

FIDUCIAIRE JURICO, SARL
-04 زنقة جبل طارق، إقامة جبل 

طارق، الطابق الرابع رقم 9 ، 90000، 
طنجة املغرب

 SERVICES D’ASSISTANCE
MEDICALE D’URGENCE »شرتة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الأحيد«

وعنأان مقرها االجكماعي: -45 شارع 
الفاييط، اقامة او را، مككب رقم 13 - 

90000 طنجة املغرب.
»إعالن مكعدد القرارات«

رقم الكقييد في السجل الكجاري: 
.72421

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
2021 تم اتخاذ  23 يأليأز  املؤرخ في 

القرارات الكالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
وخمسة  االف  ثالثة  بيع  مايلي: 
واربعأن حصة اجكماعية من طرف 
دي  سيرفيسيأس   - شرتة  الشريك 
اسيسطينسيا ميديكا دي ارخينسيا 
ش.م ل ائدة السيدة حسناء فضيلي 
روسمال  من   5% يمثل  ما  علأي 

الشرتة 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تحأيل نأع الشرتة من شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد 

الى شرتة ذات مسؤولية محدودة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
العنأان  من  االجكماعي  املقر  نقل 
اقامة  شارع الفاييط،   45-  : السابق 
الى   ، بطنجة   13 رقم  مككب  او را، 
العنأان الجديد : شارع غراندا اقامة 
سالم املحل الكجاري الطابق األر�شي 

بطنجة
على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 
مايلي: اسكقالة املسير السيد كارلأس 
كأنزاليس اسكاالدا ال اريز من مهام 
الجديدة  املسيرة  وتعيين  التسيير 
حسناء  غلأي  فضيلي  السيدة 
تمسيرة وحيدة ومديرة طبيأ ملدة غير 

محدودة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 
بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 
قام الشركاء   : املساهمات النقدية   -
الكالية وسماؤهم بكقديم املساهمات 
دي  سيرفيسيأس   : وهي  النقدية 
اسيسطينسيا ميديكا دي ارخينسيا 
السيدة  درهم   5.785.500 ش.م: 
 304.500  : علأي  فضيلي  حسناء 
 (.090.000 مجمأعه  ما  وي  درهم 

درهم 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
الشرتة سكة ماليين  يبلغ روس مال 
 (6،090،000( درهم  ولف  وتسعأن 
الف  سكين  الى  مقسمة  درهم 
قيمة   ، وتسعمائة حصة اجكماعية 
 100 الحصة االجكماعية محددة في 

الشركاء  بين  مقسمة  درهم،  مائة 

: شرتة - سيرفيسيأس  حسب مايلي 

دي  ميديكا  اسيسطينسيا  دي 

حصة   57.855  : ش.م  ارخينسيا 

والسيدية فضيلي علأي   . اجكماعية 

حسناء : 3045 حصة اجكماعية

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

املقر االجكماعي للشرتة يأجد بمدينة 

سالم  اقامة  غراندا  شارع  طنجة، 

املحل الكجاري الطابق األر�شي

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

علأي  فضيلي  السيدة  مايلي: 

الكعريف  لبطاقة  الحاملة  حسناء 

تعيينها  تم   c795511 رقم  الأطنية 

ملدة  طبية  ومديرة  وحيدة  مسيرة 

بكعيينها.  قبلت  وقد  محدودة  غير 

الكأقيع املن صل إما السيد كارلأس 

غأنزاليس إسكاالدا ال اريز وو السيدة 

فضيلي علأي حسناء ، يمكن ون يلزم 

 ومع البنأك.
ً
الشرتة املذكأرة ماليا

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   14 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 245982.

22I

 CABINET KAMFIN DE LA COMPTABILITE ET

GESTION DES AFFAIRES

ORTHOSYSTÈME
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

 ORTHOSYSTÈME SARL AU

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

وعنأان مقرها االجكماعي: شارع 

مأالي رشيد طريق املطار سابقا 

الطابق األر�شي. فيال ميمأنة 1 

90000 طنجة. املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

1198(7
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 2( بمقك�شى عقد عرفي مؤرخ في 
تم إعداد القانأن   2021 من غشت 
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  االقكضاء 

ارثأسيسطيم 
اسكيراد   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

وتصدير وتأزيع االجهزة الطبية
شارع   : االجكماعي  املقر  عنأان 
سابقا  املطار  طريق  رشيد  مأالي 
 1 ميمأنة  فيال  األر�شي.  الطابق 

90000 طنجة. املغرب
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة: 99 سنة 
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي
 : هللا  ابأعبد  جأاد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1000
للحصةاألسماء الشخصية والعائلية 

وص ات ومأاطن الشركاء 
السيد جأاد ابأعبد هللا عنأانه: 
 40 1 زنقة ابن عساتر رقم  البرانص 

طنجة 90000 طنجة املغرب
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة
ابأعبد هللا عنأانه  السيد جأاد 
:البرانص 1 زنقة ابن عساتر رقم 40 

طنجة 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
الكجارية بطنجة بكاريخ 07 من شتنبر 

2021 تحت رقم7859
23I

BT CONSEIL

BT CONSEIL
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشرتة

BT CONSEIL
 Espace maarif Rue abouishak al
 marouni angle bd roudanie etg
4 N° 12، 20000، CASA MAROC

BT CONSEIL شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي 10،شارع 

الحرية آلطابق 3 الشقة ) - 20000 

الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.345139

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

2021 تم تعيين  )0 يأليأز  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشرتة  جديد  مسير 

تأخساتي يأنس تمسير وحيد

تبعا لقبأل اسكقالة املسير.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 03 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 791589.

24I

ste holdings missour sarl au

 STE EL MAANANY
TRAVAUX

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شرتة

ste holdings missour sarl au

 hay essalam hay essalam،

missour ،33250 املغرب

 STE EL MAANANY TRAVAUX

شرتة ذات املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي دوار اوالد 

البكري سيدي بأطيب ميسأر . 

مبسأر 33250 مبيسأر املغرب 

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

285

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   1(

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 STE EL : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

. MAANANY TRAVAUX

مأاد   : بإيجاز  الشرتة  غرض 
البناء   ، ، مكحادت  بالكقسيط  البناء 

او االشغال املخكل ة ..
عنأان املقر االجكماعي : دوار اوالد 
 . ميسأر  بأطيب  سيدي  البكري 

مبسأر 33250 مبيسأر املغرب .
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 500  : لحسن  معناني  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : الحسين  معناني  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
عنأانه)ا)  لحسن  معناني  السيد 
 33250 انزران  بئر  حي  الهناء  شارع 

ميسأر املغرب .
السيد معناني الحسين عنأانه)ا) 
 33250 انزران  بئر  حي  الهناء  شارع 

ميسأر املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  لحسن  معناني  السيد 
 33250 انزران  بئر  حي  الهناء  شارع 

ميسأر املغرب 
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   17 بكاريخ  ببأملان  االبكدائية 

2021 تحت رقم 320/2021.
25I

TGE FIDUS

ZENATA 62
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل الكص ية

TGE FIDUS
شارع الزرقطأني تمال بارك سانتر 

عمارة B رقم 39 الطابق ) ، 28810، 
املحمدية املغرب

ZENATA 62 شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي : رياض 
السالم بلأك دال رقم )1 - 20800 

املحمدية املغرب.
ق ل الكص ية

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.14737

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

2021 تقرر حل  18 غشت  املؤرخ في 

ZENATA (2 شرتة ذات املسؤولية 

 100.000 روسمالها  مبلغ  املحدودة 

اإلجكماعي  مقرها  وعنأان  درهم 

 1( رقم  دال  بلأك  السالم  رياض 

نتيجة  املغرب  املحمدية   20800  -

لكأقيف نشاط الشرتة.

و عين:

الأفيري  خالد  السيد)ة) 

ج  بلأك  السالم  رياض  وعنأانه)ا) 

املغرب  املحمدية   20800  05 رقم 

تمص ي )ة) للشرتة.

الأفيري  الدين  صالح  السيد)ة) 

وعنأانه)ا) فيا رو�شي ىق 13 بينيرولأ 

4)100 طأرينأ ايطاليا تمص ي )ة) 

للشرتة

و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 

رياض  وفي   2021 شتنبر   07 بكاريخ 

 20800  -  1( السالم بلأك دال رقم 

املحمدية املغرب.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 15 بكاريخ  باملحمدية  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 1933.

2(I

AMJAD ANOUAR

STRYB LOGISTIQUE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

AMJAD ANOUAR

 HAY ESSALAM BLOC 10 N°

 APPT 05 ، 14200، SIDI 84-83

SLIMANE MAROC

STRYB LOGISTIQUE شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي اقامة وداد 

جهان زاوية شالرع بئرانزران واملغرب 

العربي شقة رقم 02 - 14200 

سيدي سليمان املغرب
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تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

3209

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   2(

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 STRYB : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.LOGISTIQUE

غرض الشرتة بإيجاز : النقل عبر 

الطرقات الأطني والدولي.

اقامة   : االجكماعي  املقر  عنأان 

بئرانزران  شالرع  زاوية  جهان  وداد 

 -  02 رقم  شقة  العربي  واملغرب 

14200 سيدي سليمان املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

: املجمأع  دحان  سعيد   السيد 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

السيد رياض بر ادج : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

املجمأع  دحان  سعيد  السيد 

بأمعيز  بأتابت  اوالد  دوار  عنأانه)ا) 

14200 سيدي سليمان املغرب.

عنأانه)ا)  بر ادج  رياض  السيد 

 14200 بأمعيز  بأتابت  اوالد  دوار 

سيدي سليمان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

املجمأع  دحان  سعيد  السيد 

بأمعيز  بأتابت  اوالد  دوار  عنأانه)ا) 

14200 سيدي سليمان املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

االبكدائية بسيدي سليمان بكاريخ 08 

شتنبر 2021 تحت رقم 283/2021.

27I

BT CONSEIL

QUIMI CHEM
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

BT CONSEIL

 Espace maarif Rue abouishak al

 marouni angle bd roudanie etg

4 N° 12، 20000، CASA MAROC

QUIMI CHEM شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 

وبأ اسحق الشيرازي عمارات ر ح 

ج شقة 3 الدور 1 - 20000 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

515105

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   09

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 QUIMI : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.CHEM

نشاط   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

االستشارات واملساعدة ألطراف ثالثة

نشاط إنكاج املنكجات الكيماوية ؛

نشاط الكجديد الصناعي..

عنأان املقر االجكماعي : شارع وبأ 

اسحق الشيرازي عمارات ر ح ج شقة 

البيضاء  الدار   20000  -  1 الدور   3

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 30.000 الشرتة:  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي:

300 حصة   : السيد محمد برادة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  برادة  محمد  السيد 
رقم )1 زنقة الدورونس بألأ 20000 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  برادة  محمد  السيد 
رقم )1 زنقة الدورونس بألأ 20000 

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 07 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 791877.

28I

آملاكأس

STE PASS TRAVAUX
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

آملاكأس
زنقة طرفاية عمارة 10 مكرر شقة 
رقم 13 م.ج ، 50100، مكناس 

املغرب

STE PASS TRAVAUX شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم 82 

تجزئة النعيم 2 - 50070 مكناس 

املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

53(37

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 وبريل   27

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.PASS TRAVAUX

وشغال   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

البناء واألشغال املخكل ة .
 82 رقم   : عنأان املقر االجكماعي 

مكناس   50070  -  2 النعيم  تجزئة 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

:  السيد الصاديقي عبد اللطيف 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

اللطيف  عبد  الصاديقي  السيد 

 1 الطابق   3 الشطر   255 عنأانه)ا) 

مكناس   50050 مكناس  األمان  حي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

اللطيف  عبد  الصاديقي  السيد 

 1 الطابق   3 الشطر   255 عنأانه)ا) 

مكناس   50050 مكناس  األمان  حي 

املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

يأنيأ   24 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2021 تحت رقم 3109.

29I

FARAH CONSEILS

YEMMA DE PARIS
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

FARAH CONSEILS

 RUE AHMED FARIS ، 20000، 28

CASABLANCA MAROC

YEMMA DE PARIS شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي 142 شارع 

2 مارس - 20000 الدار البيضاء 

املغرب
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تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

514219

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 يأليأز   05

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.YEMMA DE PARIS

اسكغالل   : غرض الشرتة بإيجاز 

وتسيير املقاهي واملطاعم.

 142  : االجكماعي  املقر  عنأان 

شارع 2 مارس - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

السيد محمد خالص : 100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 900  : خالص  املهدي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  خالص  محمد  السيد 
الدار   20000 العلمي  قدور  زنقة   1

البيضاء املغرب.

عنأانه)ا)  خالص  املهدي  السيد 
الدار   20000 العلمي  قدور  زنقة   1

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  خالص  محمد  السيد 
الدر   20000 العلمي  قدور  زنقة   1

البضاء املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 27 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2021 تحت رقم )79089.

30I

ALLIANCE M SABER

ALLIANCE M SABER
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

ALLIANCE M SABER
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 ALLIANCE M : الشريك الأحيد

SABER
وعنأان مقرها االجكماعي حي ايت 
مأ�شى وو عمر امزورن الحسيمة - 

32250 امزورن املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
3491

في  مؤرخ  مأثق  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   08
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  االقكضاء 

 ALLIANCE M SABER
غرض الشرتة بإيجاز :

تحميص القهأة
الكعبئة والكغليف

تأزيع املأاد الغذائية العامة 
حي ايت   : عنأان املقر االجكماعي 
 - الحسيمة  امزورن  عمر  وو  مأ�شى 

32250 امزورن املغرب 
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة 
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي
 1.000  : صابر  منصف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن 
السيد منصف صابر عنأانه رقم 
 32250 امزورن  قنيطرة  شارع   15

امزورن .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة

السيد منصف صابر عنأانه رقم 

 32250 امزورن  قنيطرة  شارع   15

امزورن املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 10 بكاريخ  بالحسيمة  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 829

31I

societe menara marrakech conseil plus

ASMAT BROTHERS
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

 societe menara marrakech

conseil plus

 resdidence dar saada II IMM. 15

 BUREAU N°1 MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

ASMAT BROTHERS شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي شقة رقم 

2 البسكان رقم 80 مراتش - 40000 

مراتش املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

1185(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   09

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.ASMAT BROTHERS

غرض الشرتة بإيجاز : -الكصدير 

واالسكيراد

- تاجر.

عنأان املقر االجكماعي : شقة رقم 

2 البسكان رقم 80 مراتش - 40000 

مراتش املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : عرفان  عصمت  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد عصمت عرفان عنأانه)ا) 

مراتش 40000 مراتش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  املؤدن  سمية  السيدة 

مراتش 40000 مراتش املغرب

السيد عصمت عرفان عنأانه)ا) 

مراتش 40000 مراتش املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   17 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 23)127.

32I

مسكأمنة القصبة كأنطا

SOCIETE HLIH SERVICES
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشرتة

مسكأمنة القصبة كأنطا

الحي االداري الشقة رقم ٣ قصبة 

تادلةالحي االداري الشقة رقم ٣ 

قصبة تادلة الحي االداري الشقة 

رقم ٣ قصبةالحي االداري الشقة 

رقم ٣ قصبة تادلة، 23500، قصبة 

تادلة املغرب

SOCIETE HLIH SERVICES شرتة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي اوالد عبأ 

اوالد يأسف قصبة تادلة - 23350 

قصبة تادلة مغرب.

تعيين مسير جديد للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.1((1
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بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تم تعيين   2021 يأنيأ   29 املؤرخ في 
مسير جديد للشرتة السيد)ة) حاتيم 

عبد الرحيم تمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 1( بكاريخ  تادلة  بقصبة  االبكدائية 

يأليأز 2021 تحت رقم 84.

33I

بن علي لألستشارة ش م م

نقل ليون مراكش
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

بن علي لألستشارة ش م م
952 تجزئة املسار طريق وس ي 

مراتش ، 40000، مراتش املغرب
نقل ليأن مراتش شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي شقة رقم 
1 ، الطابق األول ،الحي املحمادي ، 
الأحدة 2 ، الكأسعة ، رقم 177 - 

40000 مراتش املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
118159

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   25
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
نقل   : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

ليأن مراتش.
ونشطة   -  : غرض الشرتة بإيجاز 
وتأجير  للبضائع  العام  البري  النقل 

املرتبات بسائق ؛
 - نقل البضائع لحساب الغير ؛

 - تأجير معدات النقل البري ؛

املكعلقة  الخدمات  تقديم   -

بعمليات النقل البري ؛

واملأاد  املنكجات  و يع  شراء   -  

واللأازم وامللحقات املكعلقة بأنشطة 

النقل البري..

عنأان املقر االجكماعي : شقة رقم 

 ، ،الحي املحمادي  الطابق األول   ،  1

 -  177 رقم   ، الكأسعة   ،  2 الأحدة 

40000 مراتش املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : حسن  منيري  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد منيري حسن عنأانه)ا) )1 
ليأن   (9008 بأنسيي  هنري  طريق 

9008) ليأن فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

السيد منيري حسن عنأانه)ا) )1 
ليأن   (9008 بأنسيي  هنري  طريق 

9008) ليأن فرنسا

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   08 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 127313.

34I

بن علي لألستشارة ش م م

أزر للسيارات
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

بن علي لألستشارة ش م م

952 تجزئة املسار طريق وس ي 

مراتش ، 40000، مراتش املغرب

وزر للسيارات شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي ماج رقم 

1 رقم 192 قطعة شراف منار 3 

مراتش - 40000 مراتش املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

118509

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

تم إعداد القانأن   2021 غشت   09

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

وزر   : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

للسيارات.

تأجير   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

السيارات بدون سائق.

: ماج رقم  عنأان املقر االجكماعي 

 3 منار  شراف  قطعة   192 رقم   1

مراتش - 40000 مراتش املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 5.000  : وبصار  الهام  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  وبصار  الهام  السيدة 

مجمأعة ز األل ة   29 رقم   42 زنقة 

0)401 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  وبصار  الهام  السيدة 

مجمأعة ز األل ة   29 رقم   42 زنقة 

0)401 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   15 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم )12754.

35I

مسكأمنة القصبة كأنطا

société RIVOZAK IMPEX
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

ق ل الكص ية

مسكأمنة القصبة كأنطا

الحي االداري الشقة رقم ٣ قصبة 

تادلةالحي االداري الشقة رقم ٣ 

قصبة تادلة الحي االداري الشقة 

رقم ٣ قصبةالحي االداري الشقة 

رقم ٣ قصبة تادلة، 23500، قصبة 

تادلة املغرب

société RIVOZAK IMPEX شرتة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي : 44عمارة 

اطلس شارع الحسن الكاني بني مالل 

- 23020 بني مالل مغرب.

ق ل الكص ية

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.8101

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

2019 تقرر حل  01 غشت  املؤرخ في 

شرتة   société RIVOZAK IMPEX

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

 100.000 روسمالها  مبلغ  الأحيد 

اإلجكماعي  مقرها  وعنأان  درهم 

44عمارة اطلس شارع الحسن الكاني 

بني مالل مغرب   23020  - بني مالل 

نتيجة لكأقف نهاءي عن العمل.

و عين:

خمريش  زترياء  السيد)ة) 

39014 التنسكأ  وعنأانه)ا) ايطاليا 

ايطاليا تمص ي )ة) للشرتة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 

بكاريخ 01 غشت 2019 وفي 44عمارة 

اطلس شارع الحسن الكاني بني مالل 

- 23020 بني مالل مغرب.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

االبكدائية ببني مالل بكاريخ 12 غشت 

2021 تحت رقم 840.

3(I
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iso fidus

MAINTENANCE DIESEL
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيع نشاط الشرتة 

iso fidus
حي األمال 02 رقم 40 مككب رقم )0 
طابق الثاني تيط مليل دارالبيضاء ، 

40)29، دارالبيضاء املغرب
MAINTENANCE DIESEL شرتة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها االجكماعي مدينة 

السعادة رقم 8)4 العالية املحمدية 
- 28802 املحمدية املغرب.

تأسيع نشاط الشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.244(1
بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تمت   2021 غشت   25 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  الكالية  األنشطة  إضافة 

الشرتة الحالي :
 تجارة السيارات املسكعملة .

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
 0( بكاريخ  باملحمدية  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 5)18.

37I

iso fidus

ARCHI.ORCH
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

iso fidus
حي األمال 02 رقم 40 مككب رقم )0 
طابق الثاني تيط مليل دارالبيضاء ، 

40)29، دارالبيضاء املغرب
ARCHI.ORCH شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي تجزئة 
نصر هللا رقم 7ـ332 مككب1 طابق 1 

برشيد - 100)2 برشيد املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
15(71

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 يأنيأ   21
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.ARCHI.ORCH
مهندس   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

معماري.
تجزئة   : االجكماعي  املقر  عنأان 
نصر هللا رقم 7ـ332 مككب1 طابق 1 

برشيد - 100)2 برشيد املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
السيد منير العرش : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد منير العرش عنأانه)ا) )11 
 2(100 تجزئة الشرقاوية ابي الجعد 

برشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد منير العرش عنأانه)ا) )11 
 2(100 تجزئة الشرقاوية ابي الجعد 

برشيد املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   17 بكاريخ  ببرشيد  االبكدائية 

2021 تحت رقم 1139.
38I

FIDUCIAIRE BAMMOU

BAHAEGARD
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et
 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc

BAHAEGARD شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي مككب رقم 

4 فال فلأري زاوية زنقة الرافعي 

وزنقة عمر ابن الخطاب اقامة ام 

القرى - 14000 القنيطرة املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

(2307

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   03

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.BAHAEGARD

مقاولة   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

الخاصة  البنايات  وامن  حراسة  في 

والعامة .

مككب   : االجكماعي  املقر  عنأان 
رقم 4 فال فلأري زاوية زنقة الرافعي 

ام  اقامة  الخطاب  ابن  عمر  وزنقة 

القرى - 14000 القنيطرة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

1.000 حصة   : السيدة بهاء غالم 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

 34 عنأانه)ا)  غالم  بهاء  السيدة 
ابن  وعمر  ال طأاكي  حمان  زاوية 

القنيطرة   14000  1 الشقة  العاص 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

 34 عنأانه)ا)  غالم  بهاء  السيدة 
ابن  وعمر  ال طأاكي  حمان  زاوية 

القنيطرة   14000  1 الشقة  العاص 

املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 14 بكاريخ  بالقنيطرة  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 88290.

39I

proch service

 SERENABOV

 AMENAGEMENT ET

SERVICE
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

proch service

 operation Al Moustakbal

 G26 Imm 231 RDC, Appt

 4 Casablanca ، 20000،

casablanca maroc

 SERENABOV AMENAGEMENT

ET SERVICE شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي 147 شارع 

املقاومة عمارة افا الطابق 2 الشقة 

22 - 20000 البيضاء املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

515815

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   23

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

 SERENABOV AMENAGEMENT

.ET SERVICE
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خدمات   : بإيجاز  الشرتة  غرض 
مكعددة فيما يكعلق بالبيناء .

 147  : االجكماعي  املقر  عنأان 
 2 الطابق  افا  عمارة  املقاومة  شارع 
الشقة 22 - 20000 البيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : فاطمة  لهديلي  السيدة 
درهم   100.000 بقيمة  حصة 

للحصة. 
 1000  : فاطمة  لهديلي  السيدة 

بقيمة 100.000 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيدة لهديلي فاطمة عنأانه)ا) 
طريق اس ي   494 تجزئة املسار رقم 

5)400 مراتش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيدة لهديلي فاطمة عنأانه)ا) 
طريق اس ي   494 تجزئة املسار رقم 

5)400 مراتش املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 14 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 44)792.
40I

CABINET IMFICONSEIL

MADILAM
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

CABINET IMFICONSEIL
 BD CHAIBIA TALAL VILLA 13
 HAY ESSALAM ، 24000، EL

JADIDA MAROC
MADILAM شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي مكجر، 
تجزئة لكمان رقم 5 دهيبيا حي 
السالم - 24000 الجديدة املغرب
تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

181(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

القانأن  إعداد  تم   2021 وبريل   29

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.MADILAM

غرض الشرتة بإيجاز : شراء و يع 

مخكل ة,  ووعمال  البناء  األملنيأم, 

العقاري,  الترويج  الخدمات,  تقديم 

اسكيراد وتصدير .

مكجر،   : االجكماعي  املقر  عنأان 

حي  دهيبيا   5 رقم  لكمان  تجزئة 

السالم - 24000 الجديدة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 (00  : منصف  عثمان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 400  : منصف  مروان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد عثمان منصف عنأانه)ا) 

زنقة بأشعيب بأشتية حي االمل   7

24000 الجديدة املغرب.

السيد مروان منصف عنأانه)ا) 

 1( شقة   7( عمارة  السعد  اقامة 

24000 الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

السيد عثمان منصف عنأانه)ا) 

زنقة بأشعيب بأشتية حي االمل   7

24000 الجديدة املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

ماي   24 االبكدائية بالجديدة بكاريخ 

2021 تحت رقم 493)2.

41I

مككب االستشارات واملحاسبة

LIYA.YO SARL
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

مككب االستشارات واملحاسبة
), شارع القدس, تابريكت ، 11000، 

سال املغرب
LIYA.YO SARL شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي ومل 1, 
ج 5, رقم 197, يعقأب املنصأر - 

10120 الر اط املغرب
تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

154(45
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2020 وتكأ ر   27
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
LIYA.  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.YO SARL
اسكيراد   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

وتصدير- جميع انأاع االشغال..
 ,1 ومل   : االجكماعي  املقر  عنأان 
 - املنصأر  يعقأب   ,197 رقم   ,5 ج 

10120 الر اط املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
السيد خأدالي محمد : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد بأعيادن معاد : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
عنأانه)ا)  محمد  خأدالي  السيد 
يعقأب   ,197 رقم  ج5,   ,1 ومل 

املنصأر 10120 الر اط املغرب.
عنأانه)ا)  معاد  بأعيادن  السيد 
 11000 تابريكت   ,1 حي املزرعة, رقم 

سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  محمد  خأدالي  السيد 

يعقأب   ,197 رقم  ج5,   ,1 ومل 

املنصأر 10120 الر اط املغرب

عنأانه)ا)  معاد  بأعيادن  السيد 

 11000 تابريكت   ,1 حي املزرعة, رقم 

سال املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   15 بكاريخ  بالر اط  الكجارية 

2021 تحت رقم 5)88.

42I

STE FIDU WHITE

CENTRE NOVA II
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل الكص ية

STE FIDU WHITE

 RESI SABRINE BLOC F ETAGE 1

 APPART 1-TAOURIRT ، 65800،

TAOURIRT MAROC

CENTRE NOVA II شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي : رقم 220 

تجزئة النصر - 5800) تاوريرت 

املغرب.

ق ل الكص ية

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.1129

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

2021 تقرر حل  12 غشت  املؤرخ في 

ذات  شرتة   CENTRE NOVA II

روسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنأان  درهم   100.000

 - تجزئة النصر   220 اإلجكماعي رقم 

5800) تاوريرت املغرب نتيجة لعدم 

تحقيق الهدف االجكماعي.

و عين:

وعنأانه)ا)  عمر  فؤاد  السيد)ة) 

عمارة   3 الص اء  زنقة  الر يع  حي 

وجدة   (0000  1 رقم   1 الطابق   53

تاوريرت تمص ي )ة) للشرتة.
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و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 
بكاريخ 12 غشت 2021 وفي رقم 220 
تاوريرت   (5800  - النصر  تجزئة 

املغرب.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
االبكدائية بكاوريرت بكاريخ 15 شتنبر 

2021 تحت رقم 350/2021.
43I

CABINET BAHMAD

MAISON NICOLE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ت أيت حصص

CABINET BAHMAD
إقامة مراتش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراتش 
إقامة مراتش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراتش، 

40000، مراتش املغرب
MAISON NICOLE شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي 304 الحي 

الصناعي سيدي غانم - 40000 
مراتش املغرب.
ت أيت حصص

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.(1555

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تمت   2021 يأليأز   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ماري سيسيل  )ة)  ت أيت السيد 
حصة   4.(00 باتريسيا  مارتين 
حصة   23.000 اجكماعية من وصل 
ل ائدة السيد )ة) شلأ ارب بكاريخ 01 

يأليأز 2021.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
شتنبر   1( بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 07)127.
44I

GROUPE ADENATRACTION

FOX PETROLEUM
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

GROUPE ADENATRACTION

شارع سيدي محمد ابن عبد هللا 
117 رقم 17 طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب
FOX PETROLEUM شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي إقامة 
العزيزية، شارع اململكة العر ية 

السعأدية، الطابق الثالث رقم 20 
- - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
119871

 27 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 غشت 
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 FOX  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.PETROLEUM
غرض الشرتة بإيجاز : بيع وشراء 
والأقأد  التشحيم  وزيأت  الأقأد 

السائل..
إقامة   : االجكماعي  املقر  عنأان 
العر ية  اململكة  شارع  العزيزية، 
السعأدية، الطابق الثالث رقم 20 - - 

90000 طنجة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
مبلغ روسمال الشرتة: 1.000.000 

درهم، مقسم كالكالي:
 10.000  : السيد النجاري محمد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد النجاري محمد عنأانه)ا) 
 20043 8( 13 رقم  حي ال الح شارع 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد النجاري محمد عنأانه)ا) 

 20043 8( 13 رقم  حي ال الح شارع 
الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   08 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 7877.
45I

GROUPE ADENATRACTION

LE Cavalier Kids Academy
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

GROUPE ADENATRACTION
شارع سيدي محمد ابن عبد هللا 
117 رقم 17 طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب
 LE Cavalier Kids Academy

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي 23 شارع 
كارنأط الطابق الخامس، مككب 

رقم 2 - 90000 طنجة املغرب.
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.110403

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
املؤرخ في 04 غشت 2021 تم تحأيل 
من  للشرتة  الحالي  االجكماعي  املقر 
»23 شارع كارنأط الطابق الخامس، 
طنجة   90000  -  2 رقم  مككب 
املغرب« إلى »الرويدة ،تجزئةرقم 18, 
طنجة   90000  - املجاهدين  طريق 

املغرب املقرالجديد للشرتة«.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
غشت   25 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 7585.
4(I

CABINET BAHMAD

MAISON NICOLE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ت أيت حصص

CABINET BAHMAD
إقامة مراتش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراتش 
إقامة مراتش بالزا عمارة د 1 شقة 

ب 21 الطابق الثاني جليز مراتش، 

40000، مراتش املغرب

MAISON NICOLE شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي 304 الحي 

الصناعي سيدي غانم مراتش - 

40000 مراتش املغرب.

ت أيت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.(1555

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2021 يأليأز   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ماري سيسيل  )ة)  ت أيت السيد 

حصة   18.400 باتريسيا  مارتين 

حصة   23.000 اجكماعية من وصل 

 MCA الشرتة  )ة)  السيد  ل ائدة 

يأليأز   01 بكاريخ   .COMPANY

.2021

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   

شتنبر   1( بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 07)127.

47I

fiding sarl

MY DIVERSE WORLD مي 

ديفيغس وورلد
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

fiding sarl

 IMM 25 APPT 6 AVENUE

 ENNASSER MEKNES ، 50000،

MEKNES MAROC

MY DIVERSE WORLD مي 

دي يغس وورلد شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي عمارة 

4 محل رقم 7 تجزئة ال اضلية - 

50000 مكناس املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

54253



عدد 84)5 - 28 ص ر 1443 )) وتكأ ر 2021)الجريدة الرسمية   19658

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 ماي   10
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 MY  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 
دي يغس  مي   DIVERSE WORLD

وورلد.
تجارة   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

قطع الغيار
االسكيراد والكصدير.

عمارة   : االجكماعي  املقر  عنأان 
 - ال اضلية  تجزئة   7 رقم  محل   4

50000 مكناس املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : السيد ايت علي ابراهيم 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد ايت علي ابراهيم عنأانه)ا) 
مريرت  االداري  الحي   01 زنقة   17

50000 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد ايت علي ابراهيم عنأانه)ا) 
مريرت  االداري  الحي   01 زنقة   17

50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   09 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2021 تحت رقم 5)40.
48I

صألف فينانشيال برو لمز

WINEKH.COM
إعالن مكعدد القرارات

صألف فينانشيال برو لمز
10 زنقة الحرية الطابق الثالث ، 

20000، الدار البيضاء املغرب
WINEKH.COM »شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنأان مقرها االجكماعي: 10ة شارع 

الجيش امللكي اقامة الريف - 20000 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مكعدد القرارات«
رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.2728(1

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 01 يأليأز 2021

تم اتخاذ القرارات الكالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

قبأل ت أيت حصص

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعيين مسير جديد

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تحيين القانأن االسا�شي للشرتة

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 

بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

مساهمة الشركاء

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
راس املال

على  ينص  الذي   :42 رقم  بند 

مايلي: تعيين املسير

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 15 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 792733.

49I

 AUTOMATION SERVICES REALISATION

TECHNIQUE INDUSTIELLE

 AUTOMATION SERVICES

 REALISATION TECHNIQUE

INDUSTIELLE
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

 AUTOMATION SERVICES

 REALISATION TECHNIQUE

INDUSTIELLE

ٱلحي الصناعي ٱلرقم 3) ٱلحصة 2، 

الجرف ٱألص ر الجديدة مأالي عبد 

هللا ، 24025، الجديدة املغرب

 AUTOMATION SERVICES

 REALISATION TECHNIQUE

INDUSTIELLE

 شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي 29، طريق 
محمد السادس ٱملرتز الكجاري إراك 
الطابق األول، عمارة ف2، شقة 4 

ٱل داء الدار البيضاء - 20554 الدار 
البيضاء املغرب.

تحأيل املقر االجكماعي للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.18(03
الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
املؤرخ في 23 غشت 2021 تم تحأيل 
من  للشرتة  الحالي  االجكماعي  املقر 
ٱملرتز  السادس  طريق محمد   ،29«
عمارة  األول،  الطابق  إراك  الكجاري 
الدار البيضاء  ٱل داء   4 شقة  ف2، 
إلى  املغرب«  الدار البيضاء   20554  -
»ٱلحي الصناعي ٱلرقم 3) ٱلحصة 2، 
الجرف ٱألص ر الجديدة مأالي عبد 

هللا - 24025 الجديدة املغرب«.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
االبكدائية بالجديدة بكاريخ )1 شتنبر 

2021 تحت رقم 941)2.
50I

STE FICOGEMISS

STE GENIE CIVIL SERVICES
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ت أيت حصص

STE FICOGEMISS
12 الطابق الس لي حي بام، 33250، 

ميسأر املغرب
 STE GENIE CIVIL SERVICES
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي حي النجاح 
- 33250 ميسأر املغرب.

ت أيت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.1477
بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تمت   2021 غشت   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :
وفقير  محمد  )ة)  السيد  ت أيت 
وصل  من  اجكماعية  حصة   250
500 حصة ل ائدة السيد )ة) لحسن 

عمراوي بكاريخ 15 شتنبر 2021.

وفأ�شي  مأنة  )ة)  السيد  ت أيت 

250 حصة اجكماعية من وصل 500 

حصة ل ائدة السيد )ة) هاجر هاوري 

بكاريخ 15 شتنبر 2021.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   

شتنبر   17 بكاريخ  ببأملان  االبكدائية 

2021 تحت رقم 318.

51I

امغار مبارك

LOC D OR

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

حل شرتة

امغار مبارك

حي االمل 1 زنقة الزهأر رقم 171 

الطابق الس لي تيط مليل ، 40)20، 

الدار البيضاء املغرب

LOC D OR شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد)في 

طأر الكص ية)

وعنأان مقرها اإلجكماعي سيتي 

طأر 21 زنقة ببأم الطابق السادس 

رقم 31 حي املحطة - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.379431

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

تقرر حل   2021 يأنيأ   01 املؤرخ في 

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

مبلغ   LOC D OR الأحيد  الشريك 

وعنأان  درهم   100.000 روسمالها 

 21 طأر  سيتي  اإلجكماعي  مقرها 

 31 زنقة ببأم الطابق السادس رقم 

الدار البيضاء   20000  - حي املحطة 

املغرب نتيجة ل : حل الشرتة .

سيتي  ب  الكص ية  مقر  حدد  و 

21 زنقة ببأم الطابق السادس  طأر 

الدار   20000  - حي املحطة   31 رقم 

البيضاء املغرب. 
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و عين:

واشأاش  محمد  السيد)ة) 

شارع   3 السالمة  حي  وعنأانه)ا) 

الدار   20000  ( ادريس الحارتي رقم 

البيضاء املغرب تمص ي )ة) للشرتة.

 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 30 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2021 تحت رقم 790985.

52I

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB

ستراس جروب
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB

 IMM 162 APPRT N° 10 AVENUE

 MOHAMED DOUIRI KENITRA ،

14000، KENITRA MAROC

ستراس جروب شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم 2-1-
4-5-8-9-10-11-19 مرتب الكجاري 

حي الرشاد تي لت - 15400 تي لت 

املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

1001

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   13

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

اإلقكضاء بمخكصر تسميتها : ستراس 

جروب.

غرض الشرتة بإيجاز : مطعم

بيع مأاد الغذائية.

عنأان املقر االجكماعي : رقم -1-2

مرتب الكجاري   4-5-8-9-10-11-19

تي لت   15400  - حي الرشاد تي لت 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 250  : محسن  بأدالعة  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : السيد بأدالعة عبد املألى 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 250  : زينب  بأدالعة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 250  : محسن  بأدالعة  السيد 

بقيمة 100 درهم.

 500  : السيد بأدالعة عبد املألى 

بقيمة 100 درهم.

 250  : زينب  بأدالعة  السيدة 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد بأدالعة محسن عنأانه)ا) 

حي ال رح شارع محمد 5 طابق 3 رقم 

147 تي لت 15400 تي لت املغرب.

املألى  عبد  بأدالعة  السيد 

االميرة عائشة  زنقة  زاوية  عنأانه)ا) 

اقامة  ا  عمارة   47 شقة  وسبكة 

سندس 14000 القنيطرة املغرب.

زينب عنأانه)ا)  بأدالعة  السيدة 

 32 شقة  ب  عمارة   2238 تجزئة 

حدادة 14000 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

املألى  عبد  بأدالعة  السيد 

االميرة عائشة  زنقة  زاوية  عنأانه)ا) 

اقامة  ا  عمارة   47 شقة  وسبكة 

سندس 14000 القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   20 بكاريخ  بتي لت  االبكدائية 

2021 تحت رقم 217.

53I

y.o.r.comptabilite

DIVALUB
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

y.o.r.comptabilite
 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue
 brahim roudani 6eme etage
N°40 ، 30100، FES MAROC

DIVALUB شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي دوار اوالد 
محمد جماعة عين الشقف فاس - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
(9353

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 يأليأز   2(
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.DIVALUB
االشغال   : غرض الشرتة بإيجاز 

املخكل ة.
عنأان املقر االجكماعي : دوار اوالد 
 - محمد جماعة عين الشقف فاس 

30000 فاس املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : الغزيزل  وحمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1000  : الغزيزل  وحمد  السيد 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  الغزيزل  وحمد  السيد 

11 شارع  124 ش  اقامة سعادة رقم 

امل فاس 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  الغزيزل  وحمد  السيد 

11 شارع  124 ش  اقامة سعادة رقم 

امل فاس 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   01 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2021 تحت رقم 3940.

54I

Fidel Audit

GLASS AUTO RIM
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

Fidel Audit

23 شارع الجيروند إقامة 2000 ، 

Casablanca Maroc ،20500

GLASS AUTO RIM شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي 12 زنقة 

سارية بن زنيم الطابق 3 الشقة 3 

بامليير - 20340 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

5139(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 يأليأز   29

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 GLASS : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.AUTO RIM

بيع   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

وترتيب زجاج السيارات.
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زنقة   12  : عنأان املقر االجكماعي 
الشقة   3 الطابق  زنيم  بن  سارية 
البيضاء  الدار   20340  - بامليير   3

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : عثمان  السيد مسناوي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد مسناوي عثمان عنأانه)ا) 
اقامة 3 مارس عمارة و الشقة 8 عين 
الشق 20470 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومأاطن مسيري الشرتة:

السيد مسناوي عثمان عنأانه)ا) 
اقامة 3 مارس عمارة و الشقة 8 عين 

الشق 20470 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 24 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2021 تحت رقم -.

55I

بن علي لألستشارة ش م م

كلين باس
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

بن علي لألستشارة ش م م
952 تجزئة املسار طريق وس ي 

مراتش ، 40000، مراتش املغرب
كلين باس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي دوار 

لكحيلي جنانات الرقم 44 - 40000 
مراتش املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
118525

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 يأنيأ   22
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

كلين   : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

باس.

غسيل   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

صناعي.

- بيع وتأجير الككان

)الكنظيف  املنزلية  الصيانة   -

والكعقيم)

- مبيعات ال رش.

دوار   : االجكماعي  املقر  عنأان 

 40000  -  44 لكحيلي جنانات الرقم 

مراتش املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

السيد الغأات محمد : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

: حسن  املالك  عبد  ايت   السيد 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  محمد  الغأات  السيد 

طريق اس ي   293 تجزئة املسار رقم 

40000 مراتش املغرب.

حسن  املالك  عبد  ايت  السيد 

 10 رقم  النخيل  تعاونية  عنأانه)ا) 

سيبع 40000 مراتش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  محمد  الغأات  السيد 

طريق اس ي   293 تجزئة املسار رقم 

40000 مراتش املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   1( بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 127573.

5(I

efg expert

BENIDAY SERVICE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

efg expert

 Av lalla Yacout 5eme, Appt D 39

، 20000، casablanca maroc

BENIDAY SERVICE شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي إقامة 

العزيزية شارع اململكة العر ية 

السعأدية الطابق 03 رقم 20 - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

114185

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   20

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.BENIDAY SERVICE

تقديم   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

الخدمات واألعمال املكنأعة.

إقامة   : االجكماعي  املقر  عنأان 

العر ية  اململكة  شارع  العزيزية 

 -  20 رقم   03 الطابق  السعأدية 

90000 طنجة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 10.000 الشرتة:  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي:

حصة   50  : لط ي  نبيل  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة ايمان املرابط : 50 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  لط ي  نبيل  السيد 

 04 11 رقم  تجزئة عين اسردونبلأك 

23000 بني مالل املغرب.

عنأانه)ا)  املرابط  ايمان  السيدة 

 90000  31 زنقة بأعراقية رقم   30

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  لط ي  نبيل  السيد 

 04 11 رقم  تجزئة عين اسردونبلأك 

23000 بني مالل املغرب

عنأانه)ا)  املرابط  ايمان  السيد 

 90000  31 زنقة بأعراقية رقم   30

طنجة املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

مارس   15 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 240375.

57I

IB PARTNERS

DISTAMED
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشرتة

IB PARTNERS

 BD LA CORNICHE ، 20040، 47

CASABLANCA MAROC

DISTAMED شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي 28 زنقة 

النكيدوك حي املستش يات - 20300 

الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.413085

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

2021 تم تعيين  24 شتنبر  املؤرخ في 

مسير جديد للشرتة السيد)ة) القنبي 

عبد القادر تمسير وحيد

تبعا لقبأل اسكقالة املسير.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 09 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 31284.

58I
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BELCOMPTA

STE BATI EXTRA TRAVAUX
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
ت أيت حصص

BELCOMPTA
رقم 4 بلأك ب شارع النأر زواغة 

العليا ، 30000، فاس املغرب
 STE BATI EXTRA TRAVAUX

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم 13 
شقة 4 زنقة اركان 1 عمارة طارق 
ابن زياد نرجس ب رقم 13 شقة 4 
زنقة اركان 1 عمارة طارق ابن زياد 

نرجس ب 30000 فاس املغرب.
ت أيت حصص

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.3(047

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
تمت   2021 شتنبر   08 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ت أيت السيد )ة) اشرف الدكاري 
وصل  من  اجكماعية  حصة   5.000
)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   5.000
شتنبر   07 بكاريخ  الدكاري  اشرف 

.2021
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
شتنبر   08 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2021 تحت رقم 4149/2021.
59I

 CORPORATE PROFESIONAL ACCOUNTANTS

PARTNERS

CAP FORTUNA كاب فورتونا
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

 CORPORATE PROFESIONAL
ACCOUNTANTS PARTNERS
 Boulevard Zerktouni,, 275

 Etage 1 ، 20040، CASABLANCA
MAROC

CAP FORTUNA كاب فأرتأنا 
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي 10 شارع 
ليبرتي الطابق 3 شقة رقم 5 - 

20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

512(37
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 وبريل   14
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 CAP  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

FORTUNA كاب فأرتأنا.
 : بإيجاز  الشرتة  غرض 

االستشارات االدارية والتسيير.
10 شارع  عنأان املقر االجكماعي : 
ليبرتي الطابق 3 شقة رقم 5 - 20000 

الدار البيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
حصة   340  : السيد طارق انأار 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد محمد شرف البردعي : 330 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   330  : الرفاد  السيد عمر 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
 12 انأار عنأانه)ا)  السيد طارق 
تجزئة النكاز الشقة 4 طريق ايمأزار 

30000 فاس املغرب.
البردعي  شرف  محمد  السيد 
علي  مأالي  زنقة   33 عنأانه)ا) 
الر اط   10000 حسان  الشريف 

املغرب.
رقم  السيد عمر الرفاد عنأانه)ا) 
الر اط   10000  5 زنقة املرج شقة   8

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
رقم  السيد عمر الرفاد عنأانه)ا) 
الر اط   10000  5 زنقة املرج شقة   8

املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 05 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2021 تحت رقم 28317.

(0I

FIDUCIAIRE MOLIFID

 ICHKIOUAN
CONSTRUCTION

إعالن مكعدد القرارات

FIDUCIAIRE MOLIFID

 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE

 B BUREAU N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC

 ICHKIOUAN CONSTRUCTION

»شرتة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الأحيد«

وعنأان مقرها االجكماعي: تجزئة 

شعبان 1 رقم 718 - 92000 

العرائش املغرب.

»إعالن مكعدد القرارات«
رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.13(7

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 25 دجنبر 2020

تم اتخاذ القرارات الكالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

نقل مقر الشرتة إلى العنأان الجديد: 

 07 إقامة النأرس   1 تجزئة شعبان 

املككب رقم 03 العرائش

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
الشرتة  روسمال  زيادة  مايلي: 

ليصبح  درهم   990.000,00 بمبلغ 

 9.900 بخلق  ودلك   1.000.000,00

ودفعها  اتككابها  تم  نقدية  حصة 

باقكطاعها من األر اح الغير املأزعة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تعديل ال صأل 4 و) و7 من القانأن 

األسا�شي

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

صياغة قانأن وسا�شي جديد للشرتة 

واملصادقة عليه 

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
 : االجكماعي  املقر  عنأان   4 املادة 
 07 إقامة النأرس   1 تجزئة شعبان 

املككب رقم 03 العرائش
على  ينص  الذي   :( رقم  بند 
مبلغ   -  : املساهمات   ( املادة  مايلي: 
الكاسيس.  خالل  درهم   10.000,00
مال  روس  إلى  يلي  ما  إضافة  تم   -
الشرتة  روسمال  زيادة  الشرتة 
ودلك  درهم   990.000,00 بمبلغ 
باقكطاعها من األر اح الغير املأزعة، 
بكاريخ  الأحيد  الشريك  لقرار  تبعا 

25/12/2020
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
يبلغ روس مال   -: روس املال   :7 املادة 
درهم   1.000.000,00 الشرتة 
بقيمة  حصة   10.000 إلى  مقسمة 
اتككابها  تم  للحصة  درهم   100,00
ودفعها بالكامل من طرف السيد عبد 

العزيز اشكيأن
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
االبكدائية بالعرائش بكاريخ )2 فبراير 

2021 تحت رقم 271.

(1I

le partenaire fiscal

Q&F CONSULTING
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

le partenaire fiscal
49 شلرع عمر الخطاب طابق 3 رقم 

) عمارة البرتة، 90000، طنجة 
املغرب

Q&F CONSULTING شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي الكجزئة 

24 ب ، القطعة رقم 24 و- 3 ، 
املنطقة الحرة بطنجة ، الطابق 
الثاني. - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
119973



عدد 84)5 - 28 ص ر 1443 )) وتكأ ر 2021)الجريدة الرسمية   19662

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   30
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 Q&F  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.CONSULTING
غرض الشرتة بإيجاز : 

في  الكدقيق  الخدمات،  تقديم   -
الحسابات وإدارة الجأدة؛

- االستشارة واملساعدة الكقنية؛
- الكدقيق في الحسابات والككأين.

بص ة عامة:
الغير  وو  املباشرة  املساهمة 
املباشرة، للشرتة في جميع العمليات 
الكجارية، املالية، العقارية وو املنقألة 
الكجارية  املؤسسات  جميع  وفي 
بالنشاط  املرتبطة  الصناعية  وو 
نشاط  بأي  وو  للشرتة  االجكماعي 
وفضلية  يعطي  ملحق  وو  مشابه 

لكطأر الشرتة.
الكجزئة   : عنأان املقر االجكماعي 
 ،  3 و-   24 رقم  القطعة   ، ب   24
الطابق   ، بطنجة  الحرة  املنطقة 

الثاني. - 90000 طنجة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 53.000 الشرتة:  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي:
السيدة إيمان الجنأني : 50 حصة 

بقيمة 0)1.0 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيدة إيمان الجنأني عنأانه)ا) 
كأر  أا   92400 غاليني  شارع   22

فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيدة إيمان الجنأني عنأانه)ا) 
كأر  أا   92400 غاليني  شارع   22

فرنسا.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   10 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 245933.

(2I

FUTURASCO FIDUCIAIRE

 STE TRANSPORT GUERBAZ
)SARL(AU

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

FUTURASCO FIDUCIAIRE
343 شارع محمد الخامس رقم 5 
 ،23000  ، الطابق الثالث بني مالل 

بني مالل املغرب
 STE TRANSPORT GUERBAZ
مسؤولية  ذات  شرتة   (SARL(AU

محدودة ذات الشريك الأحيد
زنقة  اإلجكماعي  مقرها  وعنأان 
17 رقم 02، الطابق الثاني ووالد عياد 
ووالد زهرة - 23000 بني مالل املغرب 
مسؤولية  ذات  شرتة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

11879
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   0(
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 
 STE TRANSPORT GUERBAZ

.(SARL(AU
نقل   : بإيجاز  الشرتة  غرض 
االسكيراد  مرافق/  بدون  األمكعة 

والكصدير.
 17 زنقة   : عنأان املقر االجكماعي 
عياد  ووالد  الثاني  الطابق   ،02 رقم 
ووالد زهرة - 23000 بني مالل املغرب .
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 
درهم، مقسم كالكالي:

1.000 حصة   : السيد وليد تر از 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومأاطن الشركاء :

ووالد  السيد وليد تر از عنأانه)ا) 
 2 الرقم   17 زنقة  زهرة  ووالد  عياد 

23000 بني مالل املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
ووالد  السيد تر از وليد عنأانه)ا) 
 2 الرقم  زنقة17  زهرة  ووالد  عياد 

23000 بني مالل املغرب 
عنأانه)ا)  عسأ  محمد  السيد 
23000 بني  اوالد عياد اوالد سليمان 

مالل املغرب 
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
االبكدائية ببني مالل بكاريخ 15 شتنبر 

2021 تحت رقم 953.

(3I

H.MANAGEST

 KOUNOUZ DES PRODUITS
NATURELS

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شرتة

H.MANAGEST
 AVENUE KENNEDY IMM

 ESSALAM APPT N° 07 ، 46000،
SAFI MAROC

 KOUNOUZ DES PRODUITS
NATURELS شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي بالد الجد 

رقم ) عزيب الدرعي زنقة 20 - 
000)4 اس ي املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
12071

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   25
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 
 KOUNOUZ DES PRODUITS

. NATURELS
الكجارة   -  : غرض الشرتة بإيجاز 
والزيأت  النحل  خلية  منكجات  في 

الطبيعية والخضروات 
- الكجارة في املنكجات الكجميلية

- تر ية النحل.
بالد   : االجكماعي  املقر  عنأان 
 - 20 ) عزيب الدرعي زنقة  الجد رقم 

000)4 اس ي املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
حصة   400  : غاق  عادل  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   300  : السيد محمد غاق 

بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   300  : السيد املهدي غاق 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
 58 السيد عادل غاق عنأانه)ا) 
الحسن  مأالي  حي  الحصبة  زنقة 

000)4 اس ي املغرب.
عنأانه)ا)  غاق  محمد  السيد 
الجد  بالد  حي   20 الزنقة  مكرر   0(

000)4 اس ي املغرب.
عنأانه)ا)  غاق  املهدي  السيد 
الجد  بالد  حي   20 الزنقة  مكرر   0(

000)4 اس ي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
 58 السيد عادل غاق عنأانه)ا) 
الحسن  مأالي  حي  الحصبة  زنقة 

000)4 اس ي املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   01 بكاريخ  بآس ي  االبكدائية 

2021 تحت رقم 2330.

(4I
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H.MANAGEST

DOUKALA DISTRIBUTION

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

حل شرتة

H.MANAGEST

 AVENUE KENNEDY IMM

 ESSALAM APPT N° 07 ، 46000،

SAFI MAROC

 DOUKALA DISTRIBUTION

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد)في طأر الكص ية)

وعنأان مقرها اإلجكماعي دوار 

الروامشة - 000)4 اس ي املغرب.

حل شرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.2573

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تقرر   2021 غشت   31 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شرتة 

 DOUKALA الأحيد  الشريك  ذات 

روسمالها  مبلغ   DISTRIBUTION

مقرها  وعنأان  درهم   100.000

 4(000  - الروامشة  اإلجكماعي دوار 

اس ي املغرب نتيجة ل : عدم تحقيق 

االهداف املرتقبة .

دوار  ب  الكص ية  مقر  حدد  و 

الروامشة - 000)4 اس ي املغرب. 

و عين:

السيد)ة) ميلأد بلقرية وعنأانه)ا) 

الرقم 11 زنقة ر تجزئة الرياض حي م 

ج 000)4 اس ي املغرب تمص ي )ة) 

للشرتة.

 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   13 بكاريخ  بآس ي  االبكدائية 

2021 تحت رقم 1)23.

(5I

FLASH ECONOMIE

 SERVICE NAUTIQUE 

KÉNITRA

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 SERVICE NAUTIQUE KÉNITRA 

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي 15 زنقة 

سبأ مرتز األعمال الشأب - 14000 

قنيطرة املغرب 

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

(2283

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   03

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.SERVICE NAUTIQUE KÉNITRA

بناء   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

وإصالح القأارب.

زنقة   15  : عنأان املقر االجكماعي 

 14000  - سبأ مرتز األعمال الشأب 

قنيطرة املغرب .

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : الخياطي  سامي  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد سامي الخياطي عنأانه)ا) 
شارع محمد الخامس عمارة السالم 
قنيطرة   14000  11 الشقة  سانتر 

املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد سامي الخياطي عنأانه)ا) 
شارع محمد الخامس عمارة السالم 
قنيطرة   14000  11 الشقة  سانتر 

املغرب 
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 13 بكاريخ  بالقنيطرة  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم ))882.
((I

FLASH ECONOMIE

GLORYSOFT
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

GLORYSOFT
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس

بالدار  وقع  عرفي  لعقد  طبقا 
تم   05/08/2021 بكاريخ  البيضاء 

تأسيس قأانين 
محدودة  مسؤولية  ذات  شرتة 

ذات الشريك الأحيد 
كلأريصأفت : التسمية 

ذات  شرتة   : القانأنية  الص ة 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد 
في  و رمجة  تحليل   : الهدف 

االعالميات 
املدة : محددة في 99 سنة. 

 100.000 في  محدد   : الروسمال 
درهم.

عبدالكريم  زروالي  السيد 
.100000.درهم. 

ستسير الشرتة من طرف السيد 
زروالي عبدالكريم. 

س  م  الكقدم  مجمأعة   : املقر 

17-2 الطابق الثاني سيدي البرنأ�شي 

الدارالبيضاء .

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  الكجارية 

792503 بكاريخ 13/09/2021 

باملحكمة  الكجاري  السجل  تم 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  الكجارية 

515595 بكاريخ 13/09/2021

(7I

FLASH ECONOMIE

ORIKA EMEA

شرتة ذات املسؤولية املحدودة

حل شرتة

ORIKA EMEA

شرتة ذات املسؤولية املحدودة

روسمالها 100000 درهم

املقر االجكماعي 30 شارع الجيش 

امللكي الدارالبيضاء

السجل الكجاري 27)355 الدار 

البيضاء

الكعريف الضريبي )1878287

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

تغيير  تقرر   2021 يأنيأ   30 بكاريخ 

القانأن األسا�شي

1 الحل املبكر للشرتة

حسن  السيد  املص ي  تعيين   2

الهيسأفي

3 تحديد مكان الكص ية

4 تحديد التزامات ومكان املص ي

5 إنهاء مهام املدير

) الك ريغ للمدير

7 ما يسكجد من وعمال

تحقيق  إلعطاء  صالحيات   8

اإلجراءات القانأنية

تم اإليداع القانأني لدى املحكمة 

 17 يأم  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم ))7929

(8I
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FLASH ECONOMIE

LBM BUSINESS
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

LBM BUSINESS شرتة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي )4 شارع 
الزرقطأني الطابق 2 مككب رقم ) - 

20000 الدار البيضاء املغرب 
تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

514013
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   05
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 LBM  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.BUSINESS
 : بإيجاز  الشرتة  غرض 
واألعمال  والكجهيزات  -اإلنشاءات 
)الصرف الصحي  املكحرتة واملكنأعة 
، الطرق ، اإلنشاءات وغيرها ، البناء 
الكدفئة   ، السباتة   ، ووعمال وخرى 
 ، والككييف  الكبريد   ، والحريق 
 ، ، الجبس  ، الطالء  العامة  الكهر اء 

إلخ.)
-وعمال البستنة والكنظيف.

-تسأيق وجهزة الكمبيأتر واألجهزة 
املككبية.

-االسكيراد والكصدير بشكل عام ؛.
)4 شارع  عنأان املقر االجكماعي : 
 - ( 2 مككب رقم  الزرقطأني الطابق 

20000 الدار البيضاء املغرب .
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

السيد محمد مغ أر : 334 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

 333  : الغابي  مصط ى  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 333  : بألحسن  خالد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  مغ أر  محمد  السيد 
ح م   51 رقم   40 درب السعد زنقة 

20000 الدار البيضاء املغرب .
السيد مصط ى الغابي عنأانه)ا) 
مبروتة املخكار السأ�شي زنقة 19 رقم 

5 20000 الدار البيضاء املغرب .
بألحسن عنأانه)ا)  السيد خالد 
سيدي   (8 رقم  املسكقبل  تجزئة 
البيضاء  الدار   20000 معروف 

املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  مغ أر  محمد  السيد 
ح م   51 رقم   40 درب السعد زنقة 

20000 الدار البيضاء املغرب 
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 25 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2021 تحت رقم 52)790.
(9I

FLASH ECONOMIE

SIBO TECH
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

SIBO TECH شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي )4 شارع 
الزرقطأني الطابق 2 رقم ) - 
20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
514015

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   09
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 SIBO  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.TECH
-وعمال   : بإيجاز  الشرتة  غرض 
واألعمال  والنقل  والكجهيز  البناء 
إنشاء   - الصحي  )الصرف  املكنأعة 
الطرق ووعمال وخرى ، البناء ووعمال 
الكدفئة والحريق   ، السباتة   ، وخرى 
الكهر اء   ، الهأاء  الكبريد وتكييف   ،

العامة ، الطالء ، الجبس ، إلخ.)
-وعمال البستنة والكنظيف.

-تسأيق وجهزة الكمبيأتر واألجهزة 
املككبية

-االسكيراد والكصدير بشكل عام ؛.
)4 شارع  عنأان املقر االجكماعي : 
الزرقطأني الطابق 2 رقم ) - 20000 

الدار البيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : مغ أر  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
عنأانه)ا)  مغ أر  محمد  السيد 
ح م   51 رقم   40 درب السعد زنقة 

20000 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  مغ أر  محمد  السيد 
ح م   51 رقم   40 درب السعد زنقة 

20000 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 25 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2021 تحت رقم 51)790.

70I

FLASH ECONOMIE

 ROADMAP SMART

SOLUTIONS
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 ROADMAP SMART

SOLUTIONS شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي )4 شارع 

الزرقطأني الطابق 2 رقم ) - 

20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

515995

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   0(

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

 ROADMAP SMART  :

.SOLUTIONS

 : بإيجاز  الشرتة  غرض 

-استشارات نظم املعلأمات.

-مراقبة املعلأمات والتشاور معها 

وإدارتها ووي عملية تكعلق باملعلأمات 

-الكدريب والكأظيف ؛

-االسكيراد والكصدير بشكل عام ؛.

)4 شارع  عنأان املقر االجكماعي : 
الزرقطأني الطابق 2 رقم ) - 20000 

الدار البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : حمدي  جأاد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  حمدي  جأاد  السيد 

تجزئة ال كح 1 رقم ) طابق 2 سيدي 

البيضاء  الدار   20000 معروف 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  حمدي  جأاد  السيد 

تجزئة ال كح 1 رقم ) طابق 2 سيدي 

البيضاء  الدار   20000 معروف 

املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 15 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 792804.

71I

FLASH ECONOMIE

CLINICA PARIS
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

CLINICA PARIS

 شرتة ذات املسؤولية املحدودة

مقرها اإلجكماعي: إقامة مارية 81 

زنقة وبأ عالء زهر حي املستش يات 

الشقة 10 الطابق 2 - الدارالبيضاء

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   30

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة

CLINICA PARIS:تسمية الشرتة

- الصحة   : غرض الشرتة بإيجاز 

والرفاهية

 الكغذية-

 الكخ يف-

طبيب وسنان   ، اسكقدام طبيب 

، إلخ-

إزالة الشعر بشكل دائم-
الكجميل والشعر-

و يع  وتصدير  اسكيراد 
الكجميل  مسكحضرات  وتأزيع 
واملكمالت  الكجميل  ومسكحضرات 

الغذائية-
وتأزيع  و يع  وتصدير  اسكيراد 
الطبية  وشبه  الطبية  املعدات 

والكجميلية-
العناية بالأجه والجسم-

سبا وحمام-
إقامة   : االجكماعي  املقر  عنأان 
حي  زهر  عالء  وبأ  زنقة   81 مارية 
 -  2 الطابق   10 املستش يات الشقة 

الدار البيضاء
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة 
 100.000 :مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي
حصة   (00  : السيدة ندى خزار 

بقيمة 100 درهم للحصة 
السيدة شيماء خزار : 400 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  :األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء 
السيدة ندى خزار عنأانها 

 30RUE YVES LARIVEN 13005
MARSEILLE FRANCE

 81 خزار عنأانها  السيدة شيماء 
زنقة   10 شقة   2 إقامة مارية طابق 
وبأ عالء زهر حي املستش يات- الدار 

البيضاء 
والعائلية  الشخصية  :األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة
السيدة ندى خزار عنأانها 

 30RUE YVES LARIVEN 13005
MARSEILLE FRANCE

 81 خزار عنأانها  السيدة شيماء 
زنقة   10 شقة   2 إقامة مارية طابق 
وبأ عالء زهر حي املستش يات - الدار 

البيضاء 
بشكل  الشرتة  الكأقيع:سكلتزم 
بها  املكعلقة  األعمال  بجميع  صحيح 
من خالل الكأقيع املن صل للمسيرين 

املشارتين املذكأرين وعاله.

باملرتز  القانأني  اإليداع  تم 
البيضاء  بالدار  لالستثمار  الجهأي 
رقم  تحت   2021 شتنبر   10 بكاريخ 

5155(3
72I

nabiq mohammed

SAMA NEGOCE
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

nabiq mohammed
 hay elwafa bloc 1 n 61 ، 23000،

beni mellal MAROC
SAMA NEGOCE شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي اغرم لعالم 
دير القصيبة - 23000 قصبة تادلة 

املغرب.
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 77.
الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
2021 تم تحأيل  07 يأنيأ  املؤرخ في 
من  للشرتة  الحالي  االجكماعي  املقر 
 23000  - »اغرم لعالم دير القصيبة 
قصبة تادلة املغرب« إلى »اغرم لعالم 
 - القصيبة  دير  تادلة  الحأت  عين 

23000 قصبة تادلة املغرب«.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 1( بكاريخ  تادلة  بقصبة  االبكدائية 

يأليأز 2021 تحت رقم 83.
73I

nabiq mohammed

SAMA NEGOCE
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تقليص هدف الشرتة

nabiq mohammed
 hay elwafa bloc 1 n 61 ، 23000،

beni mellal MAROC
sama negoce شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد
وعنأان مقرها االجكماعي عين 
الحأت اغرم لعالم القصيبة - 

23000 قصبة تادلة املغرب.
تقليص هدف الشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 77
الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
تم حذف   2021 يأنيأ   07 املؤرخ في 
األنشطة الكالية من نشاط الشرتة 

الحالي :
تاجر مأاد البناء

- اسكيراد وتصدير
- تاجر وغذية في سأق الجملة.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 1( بكاريخ  تادلة  بقصبة  االبكدائية 

يأليأز 2021 تحت رقم 83.

74I

THE RIGHT POINT

AMEA FORMATION
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

THE RIGHT POINT
 RUE SAAD IBNOU ABI

 WAKKAS IMMEUBLE 49 ETAGE
 3 BUREAU N° 5 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
AMEA FORMATION شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي )2 شارع 
مرس السلطان الطابق االول شقة 
3 - 20300 الدار البيضاء املغرب.
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.4((729

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
املؤرخ في 23 غشت 2021 تم تحأيل 
من  للشرتة  الحالي  االجكماعي  املقر 
الطابق  السلطان  مرس  شارع   2(«
االول شقة 3 - 20300 الدار البيضاء 
املغرب« إلى »202 زنقة سقراط شقة 

2 - 20000 الدار البيضاء املغرب«.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 20 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 32355.

75I
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bara et associés

FCCOMPANY
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
ق ل الكص ية

bara et associés

 Rue EL araar Angle BD. Lalla 1

 Yacout Casablanca، 20000،

CASABLANCA maroc

FCCOMPANY شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

 RUE 1 : وعنأان مقرها اإلجكماعي

 EL ARAAR ANGLE BD. LALLA

 YACOUT CASABLANCA - 20000

.CASABLANCA MAROC

ق ل الكص ية
رقم الكقييد في السجل الكجاري : -.

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
تقرر   2021 يأليأز   12 في  املؤرخ 

ذات  شرتة   FCCOMPANY حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 700.000 روسمالها  مبلغ  الأحيد 

اإلجكماعي  مقرها  وعنأان  درهم 

 RUE EL ARAAR ANGLE BD.  1

 LALLA YACOUT CASABLANCA

 - 20000 CASABLANCA MAROC
جأن  فر ان  السيد  لكبرئة  نتيجة 

ايف تمص ي للشرتة ,حل الكص ية 

النهآءية شرتة.

و عين:

ايف  جأن  فر ان  السيد)ة) 

 ، ماجالن  كأاي   42 وعنأانه)ا) 

فرنسا  نانت   44000 نانت   44000

تمص ي )ة) للشرتة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 

 1RUE وفي   2021 يأليأز   12 بكاريخ 

 EL ARAAR ANGLE BD. LALLA

 YACOUT CASABLANCA - 20000

.CASABLANCA MAROC

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 20 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم -.

7(I

STE SIMPLE CONSEIL SARL

SAIBA CAR
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

STE SIMPLE CONSEIL SARL

 RDC N°14 RESIDENCE ATLAS

 RUE 12 OMAR BENJELLOUN

ATLAS . 30000، فاس املغرب

SAIBA CAR شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي القطعة 

رقم 38 بكجزئة االمان الدكان رقم 1 

بنسأدة فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

(9197

 15 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 يأليأز 

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 SAIBA : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

. CAR

تراء   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

السيارات بدون سائق .

القطعة   : عنأان املقر االجكماعي 

رقم 38 بكجزئة االمان الدكان رقم 1 

بنسأدة فاس - 30000 فاس املغرب .

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة سنة .

الشرتة:  روسمال  مبلغ 

100.000.00 درهم، مقسم كالكالي:

شيبأب  اللطيف  عبد  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

شيبأب  اللطيف  عبد  السيد 
باب السي ر   1( زنقة   42 عنأانه)ا) 

فاس   30000 فاس  هارون  عين 

املغرب 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

مرني�شي  علمي  اميمة  السيدة 
حي  س  بلأك   152 رقم  عنأانه)ا) 

فاس   30000 فاس  العليا  زواغة 

املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

غشت   24 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2021 تحت رقم 3807.

77I

Sara Facility Invest sarl

 DOMAINE AGRICOLE

KASHM
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

Sara Facility Invest sarl

 Appt.8 Imm.2 Rue Mansour

 Eddahbi VN ، 50000، Meknès

Maroc

 DOMAINE AGRICOLE KASHM

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم 0)، 

دوار ووالد علي، عين ترمة - 50000 

مكناس املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

54295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   10

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.DOMAINE AGRICOLE KASHM

غرض الشرتة بإيجاز : االسكغالل 

الزراعي.
 ،(0 : رقم  عنأان املقر االجكماعي 

 50000  - عين ترمة  دوار ووالد علي، 

مكناس املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : خليد  بأيعيابن  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد بأيعيابن خليد عنأانه)ا) 

واد  عين ترمة،  دوار عأينت الرمل، 

الرمان 50000 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

السيد بأيعيابن خليد عنأانه)ا) 

واد  عين ترمة،  دوار عأينت الرمل، 

الرمان 50000 مكناس املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   20 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2021 تحت رقم 4188.

78I

CABINET BEN MOKHTAR

 EURO MOROCCAN

HOSPITALITY
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

CABINET BEN MOKHTAR

 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،

90020، TANGER MAROC

 EURO MOROCCAN

HOSPITALITY شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
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وعنأان مقرها اإلجكماعي تقاطع 
شارع مأالي الحسن باملهدي وزنقة 
األندلس وشارع عالل بن عبد هللا - 

90050 وصيلة املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
997

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   08
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 EURO : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.MOROCCAN HOSPITALITY
ال نادق   : بإيجاز  غرض الشرتة 

ووماتن اإلقامة املماثلة
اسكغالل ال نادق ووماتن اإلقامة 
ال ندقية  املشاريع  جميع  إدارة 

والسياحية.
تقاطع   : االجكماعي  املقر  عنأان 
شارع مأالي الحسن باملهدي وزنقة 
 - األندلس وشارع عالل بن عبد هللا 

90050 وصيلة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
مبلغ روسمال الشرتة: 1.000.000 

درهم، مقسم كالكالي:
الأرياغلي  الصادق  السيد 
الصادق : 10.000 حصة بقيمة 100 

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
الأرياغلي  الصادق  السيد 
الصادق عنأانه)ا) شارع الكألف رقم 

52 40)1 رود سانت جينيز بلجيكا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
الأرياغلي  الصادق  السيد 
الصادق عنأانه)ا) شارع الكألف رقم 

52 40)1 رود سانت جينيز بلجيكا.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   14 بكاريخ  االبكدائية باصيلة 

2021 تحت رقم )17.

79I

HTA CONSEIL

SYNOFINE
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

HTA CONSEIL
ملكقى شارع محمد الخامس وشارع 
ولبير األول الطابق السابع مككب 

رقم 709 -، 0)200، الدار البيضاء 
املغرب

SYNOFINE شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي الحي 
الحسني تجزئة سلأان رقم 17 - 

20230 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
51(325

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   09
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.SYNOFINE
تصنيع   -  : غرض الشرتة بإيجاز 
، تعبئة ، اسكيراد ، تصدير ، شراء ، 
، شحن جميع  ، عمألة  تمثيل   ، بيع 
)ولأاح زجاجي   PMMA في  املنكجات 
عديم  تر أنات  بألي   ، بالستيكي) 
اللأن وو ملأن ، جميع األلأاح لجميع 

االسكخدامات ،
- قطع األلأاح واألنبأب 

القطع بالليزر وو الرقمي لجميع   -
األشكال والشعارات والحروف.

الحي   : االجكماعي  املقر  عنأان 

 -  17 رقم  سلأان  تجزئة  الحسني 

20230 الدار البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

الشرتة:  روسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالكالي:

السيد هالل خليل : 1.000 حصة 

بقيمة 100,00 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد هالل خليل عنأانه)ا) زنقة 
الدار   20210 حي الهناء   13 رقم   30

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد هالل خليل عنأانه)ا) زنقة 
الدار   20210 حي الهناء   13 رقم   30

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 20 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793123.

80I

FIL CONSEIL

TRANS ALMOTABARA
إعالن مكعدد القرارات

TRANS ALMOTABARA

شرتة محدودة املسؤولية روسمالها 

100.000درهم

املقر االجكماعي: 245 درب باحنيني 

تأارتة مكناس.

العام  الجمع  محضر  بمقك�شى 

الغير العادي املنعقد بمكناس بكاريخ 

09/08/2021 تقرر باسم الشركاء ما 

يلي :

اجكماعية  حصة   1000 بيع   .1

 500( ارعد  ايأب  للسيد  عائدة 

 500( والسيد انس بألحدة  حصة)، 

حصة) ودلك للسيد طارق بألحدة .

تغيير الشكل القانأني للشرتة   .2

الى  املسؤولية  محدودة  شرتة  من 

بمساهم  املسؤولية  محدودة  شرتة 

وحيد.

اقالة السيد ايأب ارعد من    .3
مهامه تمسير للشرتة وتعيين السيد 
طارق بألحدة تمسير جديد ملدة غير 

محدودة. 
بككابة  القانأني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة الكجارية بمكناس 
تسجيله  وتم   18/08/2021 بكاريخ 

تحت عدد 3808.

81I

ESSAOUIRA GESTION

AUTO ECOLE ERRAOUNAK
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل الكص ية

ESSAOUIRA GESTION
 APPART 1 IMM 114

 OPERATION ARRAHA
 ESSAOUIRA ، 44100،

ESSAOUIRA MAROC
 AUTO ECOLE ERRAOUNAK
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي : منزل رقم 
15 شقة س لية الرونق الصأيرة - 

.MAROC 44100 الصأيرة
ق ل الكص ية

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
.5239

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
2021 تقرر حل  02 غشت  املؤرخ في 
 AUTO ECOLE ERRAOUNAK
شرتة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنأان  درهم   100.000 روسمالها 
15 شقة  مقرها اإلجكماعي منزل رقم 
 44100  - الصأيرة  الرونق  س لية 
لعدم  نتيجة   MAROC الصأيرة 

الحصأل على الرخصة.
و عين:

 HMIDI فيصل  السيد)ة) 
 ESSAOUIRA 44100 وعنأانه)ا) 
)ة)  تمص ي   MAROC الصأيرة 

للشرتة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 
بكاريخ 02 غشت 2021 وفي منزل رقم 
 - الرونق الصأيرة  شقة س لية   15

.MAROC 44100 الصأيرة
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باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
االبكدائية بالصأيرة بكاريخ 19 غشت 

2021 تحت رقم 274.

82I

LES ACIERS MARCHANE

LES ACIERS MARCHANE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

LES ACIERS MARCHANE
رقم 29 الطابق 8 إقامة األصدقاء 
طريق الر اط ، 90000، طنجة 

املغرب
LES ACIERS MARCHANE شرتة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم 29 
الطابق 8 إقامة األصدقاء طريق 
الر اط - 90000 طنجة املغرب.
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.509037

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تم تحأيل   2021 يناير   20 املؤرخ في 
من  للشرتة  الحالي  االجكماعي  املقر 
إقامة األصدقاء   8 الطابق   29 »رقم 
طنجة   90000  - الر اط  طريق 
 E 12 15، عمارة  املغرب« إلى »بالطأ 
حي املحطة شارع مأالي اسماعيل، 
تقاطع شارع إميل زوال وزنقة روتروي 

- 20000 الدار البيضاء املغرب«.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 30 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يأنيأ 2021 تحت رقم 24194.

83I

NCG EXPERTISE

MARRAKECH BOUGIE
إعالن مكعدد القرارات

NCG EXPERTISE
 RES JNINA ANG YAACOUB
 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID APPT 10 IMM C
 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
 MARRAKECH BOUGIE

شرتة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الأحيد«

وعنأان مقرها االجكماعي: شقة و 
بعادي و مكجر و 2 مراتش - 40000 

مراتش املغرب.
»إعالن مكعدد القرارات«

رقم الكقييد في السجل الكجاري: 
.42287

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
املؤرخ في 03 ماي 2021

تم اتخاذ القرارات الكالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 34 زترياء  وو لقاسم  السيد  ت أيت 
ل ائدة  درهم   3400 بقيمة  حصة 

السيد وزاز رشيد
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 33 ت أيت السيد ويت راجل دريس 
ل ائدة  درهم   3300 بقيمة  حصة 

السيد وزاز رشيد
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
اسكقالة السيد ويت راحل دريس من 
تسير الشرتة وتعيين السيد وزاز رشيد 

تمسير جديد لشرتة 
على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 
تغيير الشكل القاتأني لشرتة  مايلي: 
من شرتة دات املسؤولية املحدودة 
الى شرتة دات املسؤولية املحدودة 

بدات الشريك الأحيد
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
من  لشرتة  االجكماعي  املقر  تحأيل 
2 مراتش الي  شقة و بعادي و مكجر و 
تمصلأحت  تخر ين  جأمة  رقم ى2 

مرتش 
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
لشرتة  الجديد  القانأني  الشكل 
املحدودة  املسؤولية  دات  شرتة 

بدات الشريك الأحيد
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
جأمة  مقر الجديد لشرتة رقم ى2 

تخر ين تمصلأحت مرتش 
على  ينص  الذي   :(,7 رقم  بند 
لسيد  الحصص  جل  ت أيت  مايلي: 

رشيد وزاز اجمالي 100 حصة.

على  ينص  الذي   :13 رقم  بند   
مايلي: تعيين السيد وزاز رشيد تمسير 

جديد لشرتة 
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   10 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 127413.
84I

Audifisc Maroc

 CENTRE ORTHOTHERAPIE
DARB

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

Audifisc Maroc
 Anoual Capital Center Angle Bd
 Abdelmoumen et Bd Anoual,
 Entrée B, N° 8 Casablanca،
20140، Casablanca Maroc

 CENTRE ORTHOTHERAPIE
DARB شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي تجزئة 
العالية ، عمارة رقم 54، الطابق 

االول -دار بأعزة-النأاصر - 27223 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
514599

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 يأليأز   02
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 
 CENTRE ORTHOTHERAPIE

.DARB
عالج   •  : بإيجاز  الشرتة  غرض 
التشأهات املرضية في النطق واللغة 
الش هية وو الككابة ؛ الكلعثم ، البلع 
الش ة  فلح  عن  الناتجة  املشاكل   ،

البلعأم  ت اءة  عدم  وو  والحنك 
، عسر البلع  ، عسر الكل ظ  الحلقي 
، عسر الحساب ، عسر القراءة عسر 

الككابة ، واستئصال الحنجرة؛.
تجزئة   : االجكماعي  املقر  عنأان 
الطابق   ،54 رقم  عمارة   ، العالية 
 27223  - -دار بأعزة-النأاصر  االول 

الدار البيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : هيابي  غيكة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
 2 السيدة غيكة هيابي عنأانه)ا) 
 20100 راسين   ( زنقة الباستي شقة 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
 2 السيدة غيكة هيابي عنأانه)ا) 
 20100 راسين   ( زنقة الباستي شقة 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 01 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 791278.
85I

FIDEURA

JAVANOR
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

FIDEURA
 Avenue HASSAN 1er ,

 Résidence ANNASR II, IMM. D.
TEMARA ، 12000، تمارة املغرب
JAVANOR شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة
 MAG, وعنأان مقرها اإلجكماعي

 DOUAR NOUIFATE AIN ATIQ
12040 TEMARA MAROC

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
134127
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2020 دجنبر   29
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.JAVANOR
 VENTE ET : غرض الشرتة بإيجاز
 DISTRIBUTION DE PRODUITS

.DE NETTOYAGE
 MAG,  : االجكماعي  املقر  عنأان 
 DOUAR NOUIFATE AIN ATIQ

.12040 TEMARA MAROC
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 80.000 الشرتة:  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي:
 MERYEM MARIEQ السيدة 
درهم   100 بقيمة  حصة   : 100

للحصة.
 JAMAL AAFIF : 700 السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
 MERYEM MARIEQ السيدة 
 DR OLED MTAA عنأانه)ا) 
 OUEST SECT HAROUD , N°
.212N 12000 TEMARA MAROC

عنأانه)ا)   JAMAL AAFIF السيد 
 LOT NAMSSIA 02, N° 15 HAY
 AL INBIAT 12000 TEMARA

.MAROC
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
 KARIMA EZROUTI السيدة 
 LOT NAMSSIA 02, عنأانه)ا) 
 N° 15 HAY AL INBIAT 12000

TMARA MAROC
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   0( بكاريخ  بكمارة  االبكدائية 

2021 تحت رقم 408).
8(I

SAFA ACCOUNTING COMPANY

ZITSA
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

 SAFA ACCOUNTING
COMPANY

شارع محمد الخراز رقم 551 ، 
93000، تطأان املغرب

ZITSA شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 
عالل ال ا�شي رقم 08 - 91000 

ش شاون املغرب
تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

1(59
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   01
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
.ZITSA : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها
اإلنعاش   : غرض الشرتة بإيجاز 

السياحي والعقاري.
شارع   : االجكماعي  املقر  عنأان 
 91000  -  08 رقم  ال ا�شي  عالل 

ش شاون املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 10.000 الشرتة:  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي:
حصة   50  : السيد وحمد زيطان 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 50  : السعيدي  هناء  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
عنأانه)ا)  زيطان  وحمد  السيد 
اسبانيا fuengirola 29(40 اسبانيا.

السيدة هناء السعيدي عنأانه)ا) 
اسبانيا fuengirola 29(40 اسبانيا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  زيطان  وحمد  السيد 
اسبانيا fuengirola 29(40 اسبانيا

السيدة هناء السعيدي عنأانه)ا) 
اسبانيا fuengirola 29(40 اسبانيا

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 10 بكاريخ  بش شاون  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 119/2021.
87I

ALLEGEANCE CONSULTING

MC TRUCKS SARL
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشرتة

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرودني تقاطع شارع طانطان 
وشارع لبنان اقامة لينى رقم 51&50 

، 90000، طنجة املغرب
MC TRUCKS SARL شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها االجكماعي 48 شارع 
الحرية الطابق 1 رقم 45 - 90000 

طنجة املغرب.
تغيير نشاط الشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.119243

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تم تغيير   2021 شتنبر   03 املؤرخ في 
الدولي  »النقل  من  الشرتة  نشاط 
على  البضائع  »نقل  إلى  للبضائع« 

الطرق«.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   13 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 245938.
88I

MAG GESTION

F.A PIECES AUTO
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

حل شرتة

MAG GESTION
 APPARTEMENT N 01 AU 1ER
 ETAGE 16 RUE ALBALADIA
 92150 Ksar El Kébir Larache
 - Morocco ، 92150، KSAR EL

KEBIR املغرب
F.A PIECES AUTO شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طأر 
الكص ية)

وعنأان مقرها اإلجكماعي تجزئة 
حمزة رقم 200 مكرر القصر الكبير - 

92150 القصر الكبير املغرب.
حل شرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.2347

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تقرر   2021 يأليأز   0( في  املؤرخ 
حل شرتة ذات املسؤولية املحدودة 
روسمالها  مبلغ   F.A PIECES AUTO
مقرها  وعنأان  درهم   100.000
 200 رقم  حمزة  تجزئة  اإلجكماعي 
مكرر القصر الكبير - 92150 القصر 
الكأقف   : ل  نتيجة  املغرب  الكبير 

الكام عن النشاط.
تجزئة  ب  الكص ية  مقر  حدد  و 
حمزة رقم 200 مكرر القصر الكبير - 

92150 القصر الكبير املغرب. 
و عين:

الشتيأي  هللا  عبد  السيد)ة) 
 227 رقم  االمل  تجزئة  وعنأانه)ا) 
القصر الكبير   92150 القصر الكبير 

املغرب تمص ي )ة) للشرتة.
 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 1( بكاريخ  الكبير  بالقصر  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 275.

89I

BCF CONSEIL

LYMACHIM
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

BCF CONSEIL
 AVENUE MOHAMED 204
 BOUZIANE SIDI OTHMAN

 CASABLANCA ، 20600،
CASABLANCA MAROC

LYMACHIM شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة
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 N° 53 وعنأان مقرها اإلجكماعي

 BD MOULAY HICHAM SIDI

 MOUMEN CASABLANCA -

.20402 CASABLANCA MAROC

تحأيل املقر االجكماعي للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري -.

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تم تحأيل   2021 يناير   14 املؤرخ في 

من  للشرتة  الحالي  االجكماعي  املقر 

 N° 53 BD MOULAY HICHAM  «

 SIDI MOUMEN CASABLANCA -

 »20402 CASABLANCA MAROC

 ZONE INDUSTRIELLE« إلى 

 SAPINO NOAUCEUR 720 -

.»20100 CASABLANCA MAROC

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 29 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يأليأز 2021 تحت رقم 3)7883.

90I

زو ير بأتغماس

STE LAYAL CAR SARL AU
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

زو ير بأتغماس

اتنأل املرتز تازة ، 35050، تازة 

املغرب

STE LAYAL CAR SARL AU شرتة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 

السلطان ابأ الحسن عمارة ادم 7 

الطابق الثالث شقة رقم 8 تازة - 

35000 تازة املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

(181

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   11

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.LAYAL CAR SARL AU

تراء   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

السيارات بدون سائق.

شارع   : االجكماعي  املقر  عنأان 

 7 ادم  عمارة  الحسن  ابأ  السلطان 

 - تازة   8 رقم  شقة  الثالث  الطابق 

35000 تازة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 5.000  : بيأنس  يأسف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

بيأنس عنأانه)ا)  يأسف  السيد 

)3 تازة  حي النهضة مجمأعة ب رقم 

35000 تازة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

السيد بن حدوش عزوز عنأانه)ا) 
 (1 رقم   3 ساحة الطيران مجمأعة 

تازة 35000 تازة املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   10 بكاريخ  بكازة  االبكدائية 

2021 تحت رقم 499.

91I

BCF CONSEIL

ECLACHIM
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

BCF CONSEIL

 AVENUE MOHAMED 204

 BOUZIANE SIDI OTHMAN

 CASABLANCA ، 20600،

CASABLANCA MAROC

ECLACHIM شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة

 53BD وعنأان مقرها اإلجكماعي

 MOULAY HICHAM SIDI

 MOUMEN CASABLANCA -

.20402 CASABLANCA MAROC

تحأيل املقر االجكماعي للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري -.

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تم تحأيل   2021 يناير   13 املؤرخ في 

من  للشرتة  الحالي  االجكماعي  املقر 

 53BD MOULAY HICHAM SIDI«

 MOUMEN CASABLANCA -

 »20402 CASABLANCA MAROC

 ZONE INDUSTRIELLE  ,721« إلى 

 SAPINO NOAUCEUR

 CASABLANCA - 20100

.»CASABLANCA MAROC

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 15 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

مارس 2021 تحت رقم 1)7700.

92I

TCF CONSEIL

JARMON IMMOBILIER
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

TCF CONSEIL

 AV MERS SULTAN 1ER 2(

 ETG N°3 CASABLANCA 26

 AV MERS SULTAN 1ER ETG

 N°3 CASABLANCA، 20490،

CASABLANCA MAROC

JARMON IMMOBILIER شرتة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي اقامة 

الزرقاء رقم 117 زنقة ابن مأنير 

الطابق األول الشقة 2 معاريف الدار 

البيضاء - 20330 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

515003

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   01

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.JARMON IMMOBILIER

منعش   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

عقاري.

اقامة   : االجكماعي  املقر  عنأان 

مأنير  ابن  زنقة   117 رقم  الزرقاء 

الطابق األول الشقة 2 معاريف الدار 

البيضاء  الدار   20330  - البيضاء 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : جرمأن  عباس  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  جرمأن  عباس  السيد 

ج  ق   23 رقم   10 زنقة  خالد  درب 

الدارالبيضاء   20(05 البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  جرمأن  عباس  السيد 

ج  ق   23 رقم   10 زنقة  خالد  درب 

الدارالبيضاء   20(05 البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 0( بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 791707.

93I



19671 الجريدة الرسميةعدد 84)5 - 28 ص ر 1443 )) وتكأ ر 2021) 

مأثقة

PRORAHMANE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

اسكدراك خطٍإ

ديأان األسكادة منى طاوس

مأثقة بالدار البيضاء
زنقة ليبأرن زاوية شارع املقاومة 

وشارع محمد السادس ,70

 SOCIETE » PRORAHMANE «

SARL

2800000,00 : روسمالها

املقراألجكماعى: الدار البيضاء،شارع 

يعقأب املنصأر، حي السالم

وقامة املنصأر، العمارة 15، الرقم:2 

RC : 108003

تلقكه  تأثيقي  محضر  بمقك�شى 

األسكاذة املذكأرة وعاله، للجمع العام 

االسكثنائي بكاريخ 07/2021/)2
روسمالها: 00 000 800 2 درهم ، 

 PRORAHMANE« مقرها االجكماعي

الشرتة  شركاء  عاين   «SARL

شارع،  البيضاء،  الدار  املسماة 

إقامة  حي السالم،  يعقأب املنصأر، 

تم  الرقم:2،   ،15 العمارة  املنصأر، 

تعديل تأزيع روسمال الشرتة: 

 - تأزيع روسمال الشرتة السابق: 

ميمى  شكيب  السيد 

لحلأ........34،6995 حصة

ميمى  ومين  السيد 

لحلأ...........34،5602

ميمى  ومال  السيدة 

لحلأ..............16،2801 

لحلأ  ميمى  شادية  السيدة 

16،2801

السيد عادل بنانى 4900

السيد الحاج عبد هللا بنانى 4900

املجمأع 2800

- تأزيع روسمال الشرتة املعدل: 

 7000 السيد شكيب ميمى لحلأ 

حصة

السيد ومين ميمى لحلأ 00)5 

السيدة ومال ميمى لحلأ 2800 

السيدة شادية ميمى لحلأ 2800

السيد عادل بنانى 4900.

السيد الحاج عبد هللا بنانى 4900
املجمأع 28000

بكاريخ  تأثيقي  عقد  بمقك�شى   -
القانأن  تحيين  تم   2(/07/2021

األسا�شي للشرتة. 
– تم اإليداع القانأني لدى تكابة 
بالدار  الكجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت   13/09/2021 بكاريخ  البيضاء 

رقم: )79244 
94I

RIF CONSEIL SARL

ALLO JIB MAAK- SARL
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

RIF CONSEIL SARL
 ARRIERE RUE TITOUAN 3EM

 ETAGE NADOR، 62000،
NADOR MAROC

ALLO JIB MAAK- SARL شرتة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي حي 
الكندي شارع املكنبي رقم 15 

الناظأر - 2000) الناظأر املغرب
تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

22(55
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   04
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 ALLO  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.JIB MAAK- SARL
غرض الشرتة بإيجاز : - التسليم 

واملراسالت
-الأثأق باملمكلكات

-إدارة اإليجارات.
حي   : االجكماعي  املقر  عنأان 
الكندي شارع املكنبي رقم 15 الناظأر 

- 2000) الناظأر املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

السيد يأسف اتالتي : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة اترام اتالتي : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد يأسف اتالتي : 500 بقيمة 

100 درهم.

السيدة اترام اتالتي : 500 بقيمة 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  اتالتي  يأسف  السيد 

بأي رور  بني  احدادن  اخندوق  دوار 

الناظأر 2000) الناظأر املغرب.

عنأانه)ا)  اتالتي  اترام  السيدة 

بأي رور  بني  احدادن  اخندوق  دوار 

الناظأر 2000) الناظأر املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  اتالتي  يأسف  السيد 

بأي رور  بني  احدادن  اخندوق  دوار 

الناظأر 2000) الناظأر املغرب

عنأانه)ا)  اتالتي  اترام  السيدة 

بأي رور  بني  احدادن  اخندوق  دوار 

الناظأر 2000) الناظأر املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالناضأر بكاريخ )0 غشت 

2021 تحت رقم 58)3.

95I

MJ MANAGEMENT

نتوراليزا
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
حل شرتة

MJ MANAGEMENT

 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES HIKMAT 2EME

 ETAGE N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

نكأراليزا شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

)في طأر الكص ية)

وعنأان مقرها اإلجكماعي حي قلعية 

جماعات زينات طريق تطأان - 

90000 طنجة املغرب.

حل شرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.7(473

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
تقرر   2020 يأليأز   18 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شرتة 

ذات الشريك الأحيد نكأراليزا مبلغ 
وعنأان  درهم   10.000 روسمالها 

مقرها اإلجكماعي حي قلعية جماعات 
90000 طنجة   - زينات طريق تطأان 

املغرب نتيجة ل : قلة العمل.

و حدد مقر الكص ية ب حي قلعية 

 - تطأان  طريق  زينات  جماعات 

90000 طنجة املغرب. 

و عين:

وص ي  مصأري  انأر  السيد)ة) 

حي مغأغة لكبيرة طنجة  وعنأانه)ا) 

)ة)  املغرب تمص ي  طنجة   90000

للشرتة.

 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   02 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2020 تحت رقم 4275.

9(I

FISCALEX MAROC

 AG CREATION
ARCHITECTURAL SERVICES

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيع نشاط الشرتة 

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

 AG CREATION

 ARCHITECTURAL SERVICES

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
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وعنأان مقرها االجكماعي 84 شارع 
الزرقطأني الطابق الخامس شقة 
رقم 13 - 40000 مراتش املغرب .

تأسيع نشاط الشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.84895
بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تمت   2021 يأنيأ   14 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  الكالية  األنشطة  إضافة 

الشرتة الحالي :
مقاول بناء.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
شتنبر   07 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 127229.
97I

STE FIDUCAT

ZAPAROJIE
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

STE FIDUCAT
 BOULEVARD ZERKTOUNI
 2 eme ETAGE N°43 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،
Marrakech MAROC

ZAPAROJIE شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم )45 
محاميد 7 الشطر 10 - 40000 

مراتش املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
118447

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 يأنيأ   08
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

..ZAPAROJIE

غرض الشرتة بإيجاز : صيدلية.
عنأان املقر االجكماعي : رقم )45 
 40000  -  10 الشطر   7 محاميد 

مراتش املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 : واصف  حميدة  ايت  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
واصف  حميدة  ايت  السيد 
عنأانه)ا) تجزئة الزهأر 02 رقم 274 
مراتش   40000 الجنأبي  النخيل 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
واصف  حميدة  ايت  السيد 
عنأانه)ا) تجزئة الزهأر 02 رقم 274 
مراتش   40000 الجنأبي  النخيل 

املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   14 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 127488.

98I

زو ير بأتغماس

 STE TRANSPORT TEAM
PLUS SARL

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شرتة

زو ير بأتغماس
اتنأل املرتز تازة ، 35050، تازة 

املغرب
 STE TRANSPORT TEAM PLUS

SARL شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم 1149 
حي االمل تازة - 35000 تازة املغرب
تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

(187

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   31
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 
.TRANSPORT TEAM PLUS SARL

نقل   : بإيجاز  الشرتة  غرض 
البضائع لحساب الغير.

عنأان املقر االجكماعي : رقم 1149 
حي االمل تازة - 35000 تازة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 
درهم، مقسم كالكالي:

 500  : بأهروز  محمد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومأاطن الشركاء :

بأهروز  الغني  عبد  السيد 
 1149 رقم  االمل  تجزئة  عنأانه)ا) 

مجمأعة 04 35000 تازة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  بأهروز  محمد  السيد 
تازة   35000 1149 تجزئة االمل رقم 

املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   1( بكاريخ  بكازة  االبكدائية 

2021 تحت رقم 504.
99I

إئكمانية رزقي »ذ.رزقي هشام« محاسب معكمد

 SOCIETE HAPPYDAY
PROMO IMMO SARL AU

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

إئكمانية رزقي »ذ.رزقي هشام« 
محاسب معكمد

رقم 17 شقه 15 زنقه انتسيرابي ، 
50000، مكناس املغرب

 SOCIETE HAPPYDAY PROMO
IMMO SARL AU شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم ب 
87 رياض الزيكأن مكناس مكناس 

50000 مكناس املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
542(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   23
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 
 SOCIETE HAPPYDAY PROMO

.IMMO SARL AU
منعش   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

عقاري.
رقم ب   : االجكماعي  املقر  عنأان 
مكناس  مكناس  الزيكأن  رياض   87

50000 مكناس املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : الأدغيري  السيد وحمد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد وحمد الأدغيري عنأانه)ا) 
مكناس   2 مرجان  جنان   130 رقم 

50000 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد وحمد الأدغيري عنأانه)ا) 
مكناس   2 مرجان  جنان   130 رقم 

50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   14 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2021 تحت رقم 4103.
100I
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fam consulting

SANICH
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشرتة

fam consulting
 res koutoubia center 2 avenue

 hassan II gueliz 2 eme etage n°9
، 40000، marrakech maroc

SANICH شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي باب دكالة 
رقم 15 مراتش - 40000 مراتش 

املغرب .
تعيين مسير جديد للشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.2(211

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
2021 تم تعيين  )1 غشت  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشرتة  جديد  مسير 

عيشاوي عصام تمسير وحيد
تبعا لأفاة املسير.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   10 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 127381.
101I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

كوسكو بزار
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

حل شرتة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية شارع محمد الخامس وشارع 
ابن تثير إقامة دوس مارس رقم 44 ، 

90000، طنجة املغرب
كأسكأ بزار شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طأر الكص ية)
وعنأان مقرها اإلجكماعي 90 شارع 
مأالي سليمان،املحل الكجاري رقم 

2 - 90000 طنجة املغرب.
حل شرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.782(5

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تقرر   2021 يأليأز   31 في  املؤرخ 
حل شرتة ذات املسؤولية املحدودة 

 10.000 روسمالها  مبلغ  بزار  كأسكأ 
 90 اإلجكماعي  درهم وعنأان مقرها 
شارع مأالي سليمان،املحل الكجاري 
رقم 2 - 90000 طنجة املغرب نتيجة 
تبعات  بسبب  النشاط  تأقف   : ل 

كأفيدـ19.
و حدد مقر الكص ية ب 90 شارع 
مأالي سليمان،املحل الكجاري رقم 2 

- 90000 طنجة املغرب. 
و عين:

اجندوز  محمد  السيد)ة) 
وعنأانه)ا) حي االدريسية زنقة ج رقم 
املغرب تمص ي  طنجة   90000  10

)ة) للشرتة.
 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   0( بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 245739.
102I

FIDACTIVE

AL ISRAA
شرتة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الأحيد
رفع روسمال الشرتة

FIDACTIVE
 Lot N°545 N° 3 &4 2éme etage

 hay mohammadi AGADIR ،
80000، AGADIR MAROC

AL ISRAA شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع ولي 
العهد رقم 9) الطابق االول املسيرة - 

70000 العيأن املغرب .
رفع روسمال الشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.18977

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
رفع  تم   2021 ماي   20 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشرتة  روسمال 
من  وي  درهم«   2.900.000«
 3.000.000« إلى  درهم«   100.000«
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 

املقدار  املحددة  الشرتة  ديأن  مع 

واملسكحقة.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   17 االبكدائية بالعيأن بكاريخ 

2021 تحت رقم 2922.

103I

Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral Au

EUROPE CERAMIQUE SARL
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

حل شرتة

 Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral

Au

 1er etage-rue larache immb 2

nador، 62000، Nador maroc

europe ceramique sarl شرتة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طأر 

الكص ية)

وعنأان مقرها اإلجكماعي حي املسيرة 
رقم 14 سلأان - 2000) الناضأر 

املغرب.

حل شرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.12743

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تقرر حل   2021 يأنيأ   02 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شرتة 

مبلغ   europe ceramique sarl

وعنأان  درهم   100.000 روسمالها 

 14 مقرها اإلجكماعي حي املسيرة رقم 

املغرب  الناضأر   (2000  - سلأان 

نتيجة ل : عدم ت اهم الشركاء.

حي  ب  الكص ية  مقر  حدد  و 

 (2000  - سلأان   14 رقم  املسيرة 

الناضأر املغرب. 

و عين:

السيد)ة) علي الشيخي وعنأانه)ا) 

الناضأر   (2000 حي الأفاق سلأان 

املغرب تمص ي )ة) للشرتة.

 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

15 يأنيأ  االبكدائية بالناضأر بكاريخ 

2021 تحت رقم 1289.

104I

Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral Au

EUROPE CERAMIQUE SARL

شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل الكص ية

 Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral

Au

 1er etage-rue larache immb 2

nador، 62000، Nador maroc

europe ceramique sarl شرتة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي : حي 

املسيرة رقم 14 سلأان - 2000) 

الناضأر املغرب.

ق ل الكص ية

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.12743

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تقرر حل   2021 يأنيأ   1( املؤرخ في 

europe ceramique sarl شرتة ذات 

روسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنأان  درهم   100.000

اإلجكماعي حي املسيرة رقم 14 سلأان 

نتيجة  املغرب  الناضأر   (2000  -

لعدم ت اهم الشركاء.

و عين:

السيد)ة) علي الشيخي وعنأانه)ا) 

الناضأر   (2000 حي الأفاق سلأان 

املغرب تمص ي )ة) للشرتة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 

بكاريخ )1 يأنيأ 2021 وفي حي املسيرة 

الناضأر   (2000  - سلأان   14 رقم 

املغرب.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

)1 يأنيأ  االبكدائية بالناضأر بكاريخ 

2021 تحت رقم 1291.

105I
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Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral Au

MK PRO NDR SARL AU

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

ق ل الكص ية

 Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral

Au

 1er etage-rue larache immb 2

nador، 62000، Nador maroc

MK PRO NDR SARL AU شرتة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي : 5 شارع 

العراىش عمارة 2 - 2000) الناضأر 

املغرب.

ق ل الكص ية

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.17041

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

تقرر   2021 غشت   02 في  املؤرخ 

 MK PRO NDR SARL AU حل 

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

روسمالها  مبلغ  الأحيد  الشريك 

مقرها  وعنأان  درهم   100.000

عمارة  العراىش  شارع   5 اإلجكماعي 

الناضأر املغرب نتيجة   (2000  -  2

للشرتة  الأحيد  الشريك  السكقرار 

بديار املهجر.

و عين:

السيد)ة) تمال مرجان وعنأانه)ا) 

املغرب  الناضأر   (2000 املطار  حي 

تمص ي )ة) للشرتة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 

5 شارع  وفي   2021 02 غشت  بكاريخ 

2 - 2000) الناضأر  العراىش عمارة 

املغرب.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالناضأر بكاريخ 25 غشت 

2021 تحت رقم 5)37.

10(I

Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral Au

MARDAM SARL

شرتة ذات املسؤولية املحدودة

حل شرتة

 Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral

Au

 1er etage-rue larache immb 2

nador، 62000، Nador maroc

MARDAM SARL شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طأر 

الكص ية)

وعنأان مقرها اإلجكماعي حي الأفاق 

رقم8)2 سلأان - 2000) الناضأر 

املغرب.

حل شرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.17(17

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تقرر حل   2021 يأنيأ   02 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شرتة 

روسمالها  مبلغ   MARDAM SARL

مقرها  وعنأان  درهم   100.000

رقم8)2  الأفاق  حي  اإلجكماعي 

املغرب  الناضأر   (2000  - سلأان 

نتيجة ل : عدم ت اهم الشركاء.

حي  ب  الكص ية  مقر  حدد  و 

 (2000  - سلأان  رقم8)2  الأفاق 

الناضأر املغرب. 

و عين:

السيد)ة) علي الشيخي وعنأانه)ا) 

الناضأر   (2000 حي الأفاق سلأان 

املغرب تمص ي )ة) للشرتة.

 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

15 يأنيأ  االبكدائية بالناضأر بكاريخ 

2021 تحت رقم 1290.

107I

CONSEILS EVERNAGE

TRATSOU
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

CONSEILS EVERNAGE

 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH maroc

TRATSOU شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي حأمة 
تخر ين رقم املحل 155 مكرر 

تمصلأحت الحأز - 40000 مراتش 

املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

117855

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 يأليأز   15

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.TRATSOU

اعمال   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

البناء واالنشاءات.

حأمة   : االجكماعي  املقر  عنأان 
مكرر   155 املحل  رقم  تخر ين 

40000 مراتش   - تمصلأحت الحأز 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : السيد لحسن تسأتيال 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : تسأتيال  لحسن  السيد 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد لحسن تسأتيال عنأانه)ا) 

الحأز  تمصلأحت  تخر ين  حأمة 

40000 مراتش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

السيد لحسن تسأتيال عنأانه)ا) 

الحأز  تمصلأحت  تخر ين  حأمة 

40000 مراتش املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

الكجارية بمراتش بكاريخ - تحت رقم 

.-

108I

Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral Au

MARDAM SARL
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل الكص ية

 Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral

Au

 1er etage-rue larache immb 2

nador، 62000، Nador maroc

MARDAM SARL شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي : حي 

الأفاق رقم8)2 سلأان - 2000) 

الناضأر املغرب.

ق ل الكص ية

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.17(17

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تقرر   2021 يأنيأ   1( في  املؤرخ 

شرتة ذات   MARDAM SARL حل 

روسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنأان  درهم   100.000

رقم8)2  الأفاق  حي  اإلجكماعي 

املغرب  الناضأر   (2000  - سلأان 

نتيجة لعدم ت اهم الشركاء.

و عين:

السيد)ة) علي الشيخي وعنأانه)ا) 

الناضأر   (2000 حي الأفاق سلأان 

املغرب تمص ي )ة) للشرتة.
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و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 

بكاريخ )1 يأنيأ 2021 وفي حي الأفاق 

الناضأر   (2000  - سلأان   2(8 رقم 

املغرب.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

)1 يأنيأ  االبكدائية بالناضأر بكاريخ 

2021 تحت رقم 1292.

109I

CABINET COMPTABLE AMRAOUI

 SOCIETE ANNOUR DE

COMMERCE

شرتة ذات املسؤولية املحدودة

رفع روسمال الشرتة

 CABINET COMPTABLE

AMRAOUI

 Appt. 10 Imm. In Khaldoune Av

 Ibn Khaldoune VN Safi SAFI،

46000، SAFI MAROC

 SOCIETE ANNOUR DE

COMMERCE شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي بياض 

الصأمعة الزنقة 15 رقم 15بني 

مالل - 23000 بني مالل املغرب.

رفع روسمال الشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.(497

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تم   2021 وبريل   12 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشرتة  روسمال  رفع 

»550.000 درهم« وي من »450.000 

درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 

مقاصة مع ديأن  إجراء   : عن طريق 

الشرتة املحددة املقدار واملسكحقة.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

االبكدائية ببني مالل بكاريخ 21 وبريل 

2021 تحت رقم 0)4.

110I

Arithmetic Compta 

بأمبس ترونسبأر

)BOMBUS TRANSPORT( 
إعالن مكعدد القرارات

Arithmetic Compta

117 شارع مأالي عبد العزيز )اقامة 

الريان) املككب رقم 4 ، 14000، 

القنيطرة املغرب

 BOMBUS( بأمبس ترونسبأر

TRANSPORT) »شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنأان مقرها االجكماعي: 101 شارع 

مأالي عبد العزيز اقامة السنأ ر 

رقم 4 - 14000 القنيطرة املغرب.

»إعالن مكعدد القرارات«

رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.57(43

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

2021 تم اتخاذ  30 غشت  املؤرخ في 

القرارات الكالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

مملأتة  اجكماعية  حصة   500 بيع 

من قبل عبد اللطيف جاوا لل ائدة 

السيد يحيى عأادي

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

مسير  جاوا  بأسلهام  السيد  تعيين 

لشرتة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تحيين النظام االسا�شي لشرتة

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

من  و8   ( الكعديل النسبي للمادتين 

النظام األسا�شي للشرتة

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

و)1   13 للمادتين  النسبي  الكعديل 

من النظام األسا�شي للشرتة

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 02 بكاريخ  بالقنيطرة  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 8)881.

111I

CAFIGEC

MK INO
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

MK INO شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي 25 زنقة 

دو برييرز معاريف - 20100 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

480433

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2020 دجنبر   15

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 MK  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.INO

تاجر   -  : بإيجاز  الشرتة  غرض 

عمليات األنشطة الرياضية وال نية

- مشغل مطعم

- تاجر.
زنقة   25  : عنأان املقر االجكماعي 

الدار   20100  - معاريف  برييرز  دو 

البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

السيدة نادية الساقي : 900 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

100 حصة   : السيد محمد بأكأر 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  الساقي  نادية  السيدة 
سان سيتي فيال 15 بأسكأرة 20100 

الدار البيضاء املغرب.
عنأانه)ا)  بأكأر  محمد  السيدة 
سان سيتي فيال 15 بأسكأرة 20100 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  الساقي  نادية  السيدة 
سان سيتي فيال 15 بأسكأرة 20100 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 20 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

نأنبر 2020 تحت رقم -.
112I

CAFIGEC

TENDANCE STUDIOS
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
TENDANCE STUDIOS شرتة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي )2 زنقة 
مرس السلطان الشقة 3 الطابق 1 - 

20100 الدار البيضاء املغرب.
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.478(43

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
املؤرخ في 28 يأليأز 2021 تم تحأيل 
من  للشرتة  الحالي  االجكماعي  املقر 
 3 زنقة مرس السلطان الشقة   2(«
البيضاء  الدار   20100  -  1 الطابق 
شارع ونأال وزنقة   95« إلى  املغرب« 
تابت ابنأ كأرا الطابق 2 الشقة رقم 
)2 - 20100 الدار البيضاء املغرب«.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 09 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2021 تحت رقم 789297.

113I



عدد 84)5 - 28 ص ر 1443 )) وتكأ ر 2021)الجريدة الرسمية   19676

مككب املكني للمحاسبة والكدبير

TURKALUM
إعالن مكعدد القرارات

مككب املكني للمحاسبة والكدبير
ساحة ن ارا 3 اقامة سان 

فرانسيسكأ - ط 2 رقم 9 ، 90040، 
طنجة املغرب

TURKALUM »شرتة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنأان مقرها االجكماعي: إقامة 
ميمأزا شارع مأالي يأسف املحل 

رقم 18 - - طنجة املغرب.
»إعالن مكعدد القرارات«

رقم الكقييد في السجل الكجاري: 
.85783

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
املؤرخ في 11 فبراير 2021

تم اتخاذ القرارات الكالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
من  حصة   (1000( ت أيت  مايلي: 
كانت  التي  حصة   (1000( وصل 
صادق   : للسادة  ملكيتها  تعأد 
مأاليد  من  مقاول،  تركي،  وونغأر، 
ترتيا،   / البيات  في   ،04/02/1985
محل مخابرته بطنجة، حي السالم 1، 
شارع الجزائر رقم   237 السكن رقم 
الرفاعي  ومحمأد   .2 رقم  املحل   1(
من  مقاول،  ليبي،   ، الزيدي  سالم 
بنيغازيل  في   ،02/07/1992 مأاليد 
/ ليبيا، محل مخابرته ب طنجة، حي 
شارع   237 رقم  1،السكن  السالم 
2. وجهاد  )1 املحل رقم  الجزائر رقم 
يلماز تركي، من مأاليد 1955/)01/0 
في اسطنبأل، محل مخابرته بطنجة، 
يأسف  مأالي  شارع  ميمأزا  إقامة 
املكني  الحميد  وعبد   .18 املحل رقم 
مأاليد  من  شرتة،  مدير  ،مغربي، 
في  مقيم  طنجة،  في   03/07/1959
ساحة نافار،عمارة سان   ، طنجة،3 
فرانسيسكأ الطابق الخامس الشقة 
ميرت  السيد  لصالح  كلها   .20 رقم 
مأاليد  من  مقاول،  تركي،  جأرلر، 
ترتيا،   / سيحان  في   2(/0(/1999
 ،1 محل مخابرته بطنجة حي السالم 
شارع الجزائر رقم   237 السكن رقم 

)1 محل رقم 2.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

السالف   ، عين السيد ميرت غأرلر 

الذتر، تمسير جديد ووحيد للشرتة 

ل ترة غير محدودة خلف للسيد جهاد 

يلماز املشار اليه اعاله الذي اسكقال 

من مهامه تمسير للشرتة.

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

جميع  حيازة  تمت  ان  بعد  مايلي: 

ميرت  السيد  قبل  من  الحصص 

غأرلر الذي وصبح الشريك الأحيد 

تحمل  الشرتة  وصبحت  للشرتة 

شرتة   »TURKALUM« التسمية 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 

الذي   : و12  و7  و)   3 رقم  بند 

تعديل  تم  و دلك  مايلي:  على  ينص 
من القانأن  و12  و7  و)   3 ال صأل 

االسا�شي للشرتة

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

يأنيأ   30 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 243997.

114I

Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral Au

MK PRO NDR SARL AU
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
حل شرتة

 Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral

Au

 1er etage-rue larache immb 2

nador، 62000، Nador maroc

MK PRO NDR SARL AU شرتة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد)في طأر الكص ية)

وعنأان مقرها اإلجكماعي 5 شارع 

العراىش عمارة 2 - 2000) الناضأر 

املغرب.

حل شرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.17041

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
املؤرخ في )2 يأليأز 2021 تقرر حل 
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 MK PRO NDR الأحيد  الشريك 
 100.000 مبلغ روسمالها   SARL AU
 5 اإلجكماعي  مقرها  وعنأان  درهم 
 (2000  -  2 عمارة  العراىش  شارع 
اسكقرار   : الناضأر املغرب نتيجة ل 
بديار  للشرتة  الأحيد  الشريك 

املهجر.
شارع   5 و حدد مقر الكص ية ب 
2 - 2000) الناضأر  العراىش عمارة 

املغرب. 
و عين:

السيد)ة) تمال مرجان وعنأانه)ا) 
املغرب  الناضأر   (2000 املطار  حي 

تمص ي )ة) للشرتة.
 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
االبكدائية بالناضأر بكاريخ 25 غشت 

2021 تحت رقم ))37.
115I

Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral Au

CHIHAB FRUIT SARL
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل الكص ية

 Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral
Au

 1er etage-rue larache immb 2
nador، 62000، Nador maroc

CHIHAB FRUIT SARL شرتة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي : حي لعري 
الشيخ زنقة 84 رقم 3 - 2000) 

الناضأر املغرب.
ق ل الكص ية

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
.15(17

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
2021 تقرر حل  23 غشت  املؤرخ في 
CHIHAB FRUIT SARL شرتة ذات 
روسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنأان  درهم   100.000

 84 اإلجكماعي حي لعري الشيخ زنقة 

املغرب  الناضأر   (2000  -  3 رقم 

نتيجة السكقرار الشركاء بديار املهجر.

و عين:

فيصل  مخكاري  السيد)ة) 

 (2000 حي لعري الشيخ  وعنأانه)ا) 

الناضأر املغرب تمص ي )ة) للشرتة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 
بكاريخ 23 غشت 2021 وفي حي لعري 

 (2000  -  3 رقم   84 زنقة  الشيخ 

الناضأر املغرب.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالناضأر بكاريخ 25 غشت 

2021 تحت رقم 8)37.

11(I

Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral Au

CHHAB FRUIT SARL
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

حل شرتة

 Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral

Au

 1er etage-rue larache immb 2

nador، 62000، Nador maroc

CHHAB FRUIT SARL شرتة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طأر 

الكص ية)
وعنأان مقرها اإلجكماعي حي لعري 

الشيخ زنقة 84 رقم 3 - 2000) 

الناضأر املغرب.

حل شرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.15(17

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

2021 تقرر حل  01 غشت  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شرتة 

مبلغ   CHHAB FRUIT SARL

وعنأان  درهم   100.000 روسمالها 

الشيخ  لعري  حي  اإلجكماعي  مقرها 
الناضأر   (2000  -  3 رقم   84 زنقة 

الشركاء  اسكقرار   : نتيجة ل  املغرب 

بديار املهجر .
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و حدد مقر الكص ية ب حي لعري 
 (2000  -  3 رقم   84 زنقة  الشيخ 

الناضأر املغرب. 
و عين:

فيصل  مخكاري  السيد)ة) 
 (2000 حي لعري الشيخ  وعنأانه)ا) 
الناضأر املغرب تمص ي )ة) للشرتة.
 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
االبكدائية بالناضأر بكاريخ 25 غشت 

2021 تحت رقم 7)37.
117I

NCG EXPERTISE

WAKE UP ENERGY SARL AU
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

NCG EXPERTISE
 RES JNINA ANG YAACOUB
 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID APPT 10 IMM C
 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
 WAKE UP ENERGY SARL AU

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي مككب 
رقم 8 الطابق الثالت الشقة 15 

تجزئة رتما شارع فلسطين مراتش - 
40000 مراتش املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
117989

 04 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 غشت 
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 WAKE : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

. UP ENERGY SARL AU
غرض الشرتة بإيجاز : الترتيبات 
وتأصيلها  وصيانتها  الكهر ائية 

للخزانات الكهر ائية ،
- - التشغيل اآللي الري والضخ

- ترتيب الطاقة الشمسية.
- وعمال مكنأعة وإنشاءات

- اسكيراد وتصدير.
مككب   : االجكماعي  املقر  عنأان 
 15 الشقة  الثالت  الطابق   8 رقم 
 - تجزئة رتما شارع فلسطين مراتش 

40000 مراتش املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : بنحسة  املهدي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
عنأانه)ا)  بنحسة  املهدي  السيد 
 77 25 عمارة  ابأاب مراتش منطقة 
مراتش   40000 مراتش   4 الشقة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  بنحسة  املهدي  السيد 
 77 25 عمارة  ابأاب مراتش منطقة 
مراتش   40000 مراتش   4 الشقة 

مراتش

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
غشت   27 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 127021.
118I

EUREXMA

 HIRA HOLDING COMPANY
LIMITED

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
إنشاء فرع تابع للشرتة

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN 187

 RES WALIL 3EME ETAGE 75

 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT

 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC

 HIRA HOLDING COMPANY

LIMITED شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي غرف 

ترايدنت ، طريق مدينة تأرتأال 

، جزر العذراء البريطانية. - )14 

، جزر العذراء البريطانية ، جزر 

العذراء البريطانية.

إنشاء فرع تابع للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.515873

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

2021 تقرر إنشاء  19 ماي  املؤرخ في 

 HIRA فرع تابع للشرتة تحت التسمية

MOROCCO والكائن بالعنأان زنقة 

رتراتة إقامة الكأرنيش عمارة رقم 

 20000  - الطابق األس ل بأركأن   2

من  واملسير  املغرب  البيضاء  الدار 

طرف السيد)ة) مزياتي سعد .

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 15 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 85)792.

119I

universal gestion

ميشيل اوبير

فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري 

)األشخاص املعنأيأن)

فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري

ميشيل او ير 

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

مقرها  الكائن  او ير  ميشيل  لشرتة 

محمد  شارع   171  : ب  االجكماعي 

املغرب  مراتش   40000  - البقال 

تقرر   2019 يأليأز   17 في  املؤرخ 

مايلي:

لألصل  الحر  التسيير  عقد  فسخ 

الكجاري الكائن ب : 171 شارع محمد 

 ، املغرب  مراتش   40000  - البقال 

املأقع من طرف شرتة ميشيل او ير 

الكجاري  لألصل  مالكة  بص تها   :

 CHAHNAZ SARL AU وشرتة 

بص تها مسيرة حرة.

120I

MJ MANAGEMENT

ذ وايت لوجستيك

إعالن مكعدد القرارات

MJ MANAGEMENT

 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES HIKMAT 2EME

 ETAGE N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

ذات  »شرتة  لأجستيك  وايت  ذ 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الأحيد«

 29 االجكماعي:  مقرها  وعنأان 

طنجة   2( العاص  بن  عمرو  شارع 

الطابق 3 - طنجة املغرب.

»إعالن مكعدد القرارات«

رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.98219

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في )1 وبريل 2021

تم اتخاذ القرارات الكالية: 

الذي   :1(-04-2021 رقم  قرار 

صالحيات  تحديد  مايلي:  على  ينص 

اإلدارة

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 

على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 

مايلي: تحديد صالحيات اإلدارة

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

يأنيأ   01 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 5082.

121I



عدد 84)5 - 28 ص ر 1443 )) وتكأ ر 2021)الجريدة الرسمية   19678

FAD CONSULTING

نارور نيكوس
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

FAD CONSULTING
 rue ROUISSI, Espace ,22

 HOUSSAM 3°Etage, Appt 5,
 Quartier BEAUSEJOUR, Route

 d›El Jadida, Hay Hassani ،
20200، Casablanca MAROC

نارور نيكأس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي )1،زنقة 
الجياللي العريبي ، الطابق الثامن، 
الرقم 18 الدار البيضاء - 20015 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
484741

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2020 دجنبر   07
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
نارور   : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

نيكأس.
الكصدير   : غرض الشرتة بإيجاز 

واإلسكيراد.
)1،زنقة   : عنأان املقر االجكماعي 
الثامن،  الطابق   ، العريبي  الجياللي 
 20015  - البيضاء  الدار   18 الرقم 

الدار البيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
السيد نارور سعيد : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  سعيد  نارور  السيد 
تزنيت  الصناعي  الحي   ،92 الرقم 

85000 تزنيت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  سعيد  نارور  السيد 
تزنيت  الصناعي  الحي   ،92 الرقم 

85000 تزنيت املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 30 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

دجنبر 2020 تحت رقم 759723.

122I

AFRICA TERMINAL LOGISTICS

OM DELIVERY
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

OM DELIVERY
CASA ، 20000، الدار البيضاء 

maroc
OM DELIVERY شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي 332 شارع 
إبراهيم روداني ط 5 ش 21 إقالة 
الريحان - 20330 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
515093

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   0(
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 OM  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.DELIVERY
نقل   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

البضائع .

تأصيل منزلي .
عنأان املقر االجكماعي : 332 شارع 
إقالة   21 ش   5 ط  روداني  إبراهيم 
البيضاء  الدار   20330  - الريحان 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : بأجيدان  نبيل  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
عنأانه)ا)  بأجيدان  نبيل  السيد 
15 مكرر زنقة املصط ى بن الجياللي 
البيضاء  الدار   24000 الجديدة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  بأجيدان  نبيل  السيد 
15 مكرر زنقة املصط ى بن الجياللي 
البيضاء  الدار   24000 الجديدة 

املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 07 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 791829.
123I

RIAD CONSULTANT

 FEEL ALUMINIUM شركة
-SARL-AU

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
تغيير تسمية الشرتة

RIAD CONSULTANT
 IMM 59 APPT 01 RUE

 TAMESNA WIFAQ - ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

FEEL ALUMINIUM SARL- شرتة
AU- شرتة ذات املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها االجكماعي )1 
ملكيريف 2 الزنقة 10بلأك 08 

النهضة خريبكة - 25000 خريبكة 
املغرب.

تغيير تسمية الشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

1085

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تم تغيير   2021 31 غشت  املؤرخ في 

 FEEL »شرتة  من  الشرتة  تسمية 

إلى   »-ALUMINIUM SARL-AU

 IMMOBILIER TASHILAT »شرتة 

. »SAKAN SARL-AU

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

)0 شتنبر  االبكدائية بخريبكة بكاريخ 

2021 تحت رقم 424.

124I

EUREXMA

FUT FIVE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ت أيت حصص

EUREXMA

 BD ABDELMOUMEN 187

 RES WALIL 3EME ETAGE 75

 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT

 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC

FUT FIVE شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي زنقة 

رتراتة إقامة الكأرنيش عمارة رقم 

2 الطابق األس ل بأركأن - 20000 

الدار البيضاء املغرب.

ت أيت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.3(9373

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2021 يأليأز   2( في  املؤرخ 

املصادقة على :
ريحان محيب  )ة)  ت أيت السيد 

وصل  من  اجكماعية  حصة   250

)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   25.000
يأليأز   2( بكاريخ  طريقي  رضأان 

.2021

ت أيت السيد )ة) ضميان الفأنتي 

125 حصة اجكماعية من  سامبيترو 

حصة ل ائدة السيد   12.500 وصل 
)2 غشت  رضأان طريقي بكاريخ  )ة) 

.2021
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ت أيت السيد )ة) ضميان الفأنتي 
125 حصة اجكماعية من  سامبيترو 
حصة ل ائدة السيد   12.500 وصل 
 2( بكاريخ  بأشنكأف  يأسف  )ة) 

غشت 2021.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
 13 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 792399.
125I

EUREXMA

SOUL HOUSE
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
حل شرتة

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN 187

 RES WALIL 3EME ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
SOUL HOUSE شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الأحيد)في طأر الكص ية)

وعنأان مقرها اإلجكماعي مأل 
الشط دار بأعزة - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.447971

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
2021 تقرر حل  02 شتنبر  املؤرخ في 
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 SOUL HOUSE الأحيد  الشريك 
مبلغ روسمالها 50.000 درهم وعنأان 
دار  الشط  مأل  اإلجكماعي  مقرها 
بأعزة - 20000 الدار البيضاء املغرب 
الشرتة  نشاط  غياب   : ل  نتيجة 

بسبب تداعيات كأرونا.
مأل  ب  الكص ية  مقر  حدد  و 
الدار   20000  - بأعزة  دار  الشط 

البيضاء املغرب. 
و عين:

السيد)ة) سليم بنيس وعنأانه)ا) 
 20000 شارع يعقأب املنصأر   288

)ة)  تمص ي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشرتة.

 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 07 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم )79188.

12(I

RIAD CONSULTANT

 IMMOBILIER شركة

-TASHILAT SAKAN SARL-AU

شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيع نشاط الشرتة 

RIAD CONSULTANT

 IMM 59 APPT 01 RUE

 TAMESNA WIFAQ - ، 25000،

KHOURIBGA MAROC

 IMMOBILIER TASHILAT شرتة

SAKAN SARL-AU- شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها االجكماعي )1 

ملكيريف 2 الزنقة 10 بلأك 08 

النهضة - 25000 خريبكة املغرب.

تأسيع نشاط الشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.1085

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2021 غشت   31 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  الكالية  األنشطة  إضافة 

الشرتة الحالي :

-اشغال مخكل ة

-منعش عقاري

-بيع وشراء البقع االرضية.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   

)0 شتنبر  االبكدائية بخريبكة بكاريخ 

2021 تحت رقم 424.

127I

business processing center

ز كونسيلتنغ ماخكتنك
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

business processing center
 rue yougoslavie resid andalous
 v appt N°3 gueliz marrakech ،

40000، marrakech maroc
ز كأنسيلكنغ ماخككنك شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 

عبد الكريم الخطابي إقامة جأاد 
عمارة 109 شقة رقم 43 الطابق 43 

مراتش - 40000 مراتش املغرب
تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

11(995
 15 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 يأنيأ 
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
ز   : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

كأنسيلكنغ ماخككنك.
ز   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

كأنسيلكنغ ماخككنك.
شارع   : االجكماعي  املقر  عنأان 
جأاد  إقامة  الخطابي  الكريم  عبد 
عمارة 109 شقة رقم 43 الطابق 43 

مراتش - 40000 مراتش املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
س  السيد رشيد عمار عنأانه)ا) 
 7( رقم  زيكأنة  تجزئة  ومرشيش  م 

مراتش 40000 مراتش املغرب.
السيدة ياسمين زمراني عنأانه)ا) 
طريق   13 كلمتر  األطلس  حديقة 

ووريكة 40000 مراتش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

س  السيد رشيد عمار عنأانه)ا) 

 7( رقم  زيكأنة  تجزئة  ومرشيش  م 

مراتش 40000 مراتش املغرب

السيدة ياسمين زمراني عنأانه)ا) 

طريق   13 كلمتر  األطلس  حديقة 

ووريكة 40000 مراتش املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
يأليأز   14 الكجارية بمراتش بكاريخ 

2021 تحت رقم 027)12.

128I

NCG EXPERTISE

AG4M PROGRAM SARL AU
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تعيين مسير جديد للشرتة

NCG EXPERTISE

 RES JNINA ANG YAACOUB

 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID APPT 10 IMM C

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

 AG4M PROGRAM SARL AU

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي اقامة 

الزيكأنة 32 زنقة البن سج الطابق 

الس لي رقم ) درب سلطان الدار 

البيضاء - 40000 الدار البيضاء 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.319233

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

2021 تم تعيين  )2 غشت  املؤرخ في 

مسير جديد للشرتة السيد)ة) صدفي 

فاطمة الزهراء تمسير آخر

تبعا لقبأل اسكقالة املسير.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 08 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 792083.

129I
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L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

LA MAISON DE LA VISION
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC
 LA MAISON DE LA VISION
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي منجر ) 
واد فاس 9 س تجزئة هبة طريق 

مكناس فاس - 30000 فاس اململكة 
املغر ية

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
(9499

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   09
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 LA  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.MAISON DE LA VISION
بائع   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

النظارات.
منجر   : االجكماعي  املقر  عنأان 
س تجزئة هبة طريق   9 واد فاس   (
مكناس فاس - 30000 فاس اململكة 

املغر ية.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 100  : الكلمساني  بثينة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 900  : السيد منصف الكلمساني 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

الكلمساني  بثينة  السيدة 

عنأانه)ا) عمارة 82 الشقة 13 اقامة 

 30000 فاس  تغات  ادريس  مأالي 

فاس اململكة املغر ية.

الكلمساني  منصف  السيد 

عنأانه)ا) اقامة صالح الدين الشقة 

30000 فاس  11 حي واد فاس فاس 

اململكة املغر ية.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

الكلمساني  بثينة  السيدة 

عنأانه)ا) عمارة 82 الشقة 13 اقامة 

 30000 فاس  تغات  ادريس  مأالي 

فاس اململكة املغر ية

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   13 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2021 تحت رقم 4098.

130I

FISCALEX MAROC

MOHG MOROCCO
شرتة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الأحيد
تعيين مسير جديد للشرتة

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

MOHG MOROCCO شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي تأين سانتر 

الجناح الغربي زاويه شارع املسيرة 

الخضراء وشارع الزرقطأني - 

20100 الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.141179

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

تم تعيين   2021 يأنيأ   22 املؤرخ في 

مسير جديد للشرتة السيد)ة) بشأب 

سينغ هأا ماتيأ دافيد تمسير آخر

تبعا لقبأل اسكقالة املسير.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 13 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 792358.
131I

FISCALEX MAROC

 MOHG RESIDENCES
 MANAGEMENT

(MOROCCO( SARL
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تعيين مسير جديد للشرتة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

 MOHG RESIDENCES
 MANAGEMENT (MOROCCO(

SARL شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي تأين 
سانتر الجناح الغربي شارع املسيرة 

الخضراء وشارع الزرقطأني - 
20100 الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.152745
بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تم تعيين   2021 يأنيأ   22 املؤرخ في 
مسير جديد للشرتة السيد)ة) بشأب 

سينغ هأا ماتيأ دافيد تمسير آخر
تبعا لقبأل اسكقالة املسير.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 13 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 792359.
132I

س-اطلس

 ETABLISSEMENT AMJAD
ALGHAD PRIVE
إعالن مكعدد القرارات

س-اطلس
الطابق االول الحي االداري شارع 

الطائف رقم 41 ، 23000، بني مالل 
املغرب

 ETABLISSEMENT AMJAD

ALGHAD PRIVE »شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنأان مقرها االجكماعي: اقامة 

خلي ة شارع 20 غشت رقم 10 - 

23000 بني مالل املغرب.

»إعالن مكعدد القرارات«
رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.5777

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 14 يأليأز 2021

تم اتخاذ القرارات الكالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الهادي  عبد  افكر  السيد  ت أيت 

)2500 حصة) ل ائدة السيد ادري�شي 

منير-ت أيت السيد افكر عبد الهادي 

ادسعيد  السيد  ل ائدة  حصة)   50(
نجمة  بأصكي  السيدة  ر يع-ت أيت 

)1250 حصة) ل ائدة السيد ادسعيد 
افكراميمة  اآلنسة  ر يع-ت أيت 

ل ائدة السيد ادسعيد ر يع-  (300(

 (300( افكرص اء  اآلنسة  ت أيت 

ر يع-ت أيت  ادسعيد  السيد  ل ائدة 

ل ائدة   (300( افكرهجار  اآلنسة 

السيد ادسعيد ر يع-ت أيت اآلنسة 

السيد  ل ائدة   (300( افكرمريم 

ادسعيد ر يع

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

ر يع  ادسعيد  السيد  تعيين  مايلي: 

اسكقالة  بعد  للشرتة  تمسيروحيد 

السيد افكر عبد الهادي

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

تغيير االسم الكجاري للشرتة  مايلي: 

 ALITILAF COLLEGE LYCEE من 

 ETABLISSEMENT AMJAD الى 

ALGHAD PRIVE

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
االسم الكجاري:تغيير االسم الكجاري 

 AL ITILAF COLLEGE من  للشرتة 

 ETABLISSEMENT الى   LYCEE

AMJAD ALGHAD PRIVE
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بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

ادري�شي  الشركاء:السيد  حصص 

السيد   ; منير2500 حصة اجكماعية 

ادسعيد ر يع 2500 حصة اجكماعية

على  ينص  الذي   :8 رقم  بند 
:حدد  االجكماعي  املال  راس  مايلي: 

على  مأزع  درهم   500.000 في 

درهم   100 فئة  من  5000حصة 

الكالي  الشكل  على  مأزعة  للحصة 

حصة  منير2500  ادري�شي  :السيد 

ر يع  ادسعيد  السيد   ; اجكماعية 

2500 حصة اجكماعية

على  ينص  الذي   :45 رقم  بند 

:السيد  الشرتة  مسير  تعيين  مايلي: 

ادسعيد ر يع

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

االبكدائية ببني مالل بكاريخ 14 شتنبر 

2021 تحت رقم 947.

133I

FISCALEX MAROC

MO MANAGEMENT 
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تعيين مسير جديد للشرتة

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

 MO MANAGEMENT شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي 219 

شارع الزرقطأني اقامة البردعي 

20100 الدار البيظاء - 20100 الدار 

البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.30(459

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

تم تعيين   2021 يأنيأ   22 املؤرخ في 

مسير جديد للشرتة السيد)ة) بشأب 

سينغ هأا ماتيأ دافيد تمسير آخر.

تبعا لقبأل اسكقالة املسير.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 13 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 792357.

134I

LK CONSULTING SARL

ZEKRI FRERES
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

حل شرتة

LK CONSULTING SARL

شارع محمد الخامس رقم 45 

الطابق الثاث رقم 18 تطأان ، 

93000، تطأان املغرب

ZEKRI FRERES شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طأر 

الكص ية)

وعنأان مقرها اإلجكماعي شاطئ 

االمين طريق سبكة - 93000 تطأان 

املغرب.

حل شرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.3189

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

2021 تقرر حل  13 غشت  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شرتة 

روسمالها  مبلغ   ZEKRI FRERES

مقرها  وعنأان  درهم   100.000

اإلجكماعي شاطئ االمين طريق سبكة 

 : تطأان املغرب نتيجة ل   93000  -

اغالق الشرتة .

شاطئ  ب  الكص ية  مقر  حدد  و 

تطأان   93000  - االمين طريق سبكة 

املغرب. 

و عين:
زتري  املالك  عبد  السيد)ة) 

وعنأانه)ا) طريق مرتيل مجمع سكني 

لأنا فيال زتري رقم07 93000 تطأان 

املغرب تمص ي )ة) للشرتة.

 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   13 االبكدائية بكطأان بكاريخ 

2021 تحت رقم )352.

135I

مأثق

ريكو فلوريس بيتش
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ت أيت حصص

مأثق

إقامة زتريا 53 شارع ابن 

تاش ين زاوية العريف األول بن 

ياسين الطابق األول، ، 20300، 

الدارالبيضاء املغرب

ريكأ فلأريس بيتش شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي افامة 

ايأب زنقة البشير االبراهيمي الدار 

البيضاء - 70)20 الدار البيضاء 

املغرب .

ت أيت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.1(5051

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2021 شتنبر   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ت أيت السيد )ة) فيصل الشاوي 

7)1 حصة اجكماعية من وصل 500 

حصة ل ائدة السيد )ة) ريان شعبان 

بكاريخ 15 شتنبر 2021.

ت أيت السيد )ة) فيصل الشاوي 

))1 حصة اجكماعية من وصل 500 

س يان  )ة)  السيد  ل ائدة  حصة 

شعبان بكاريخ 15 شتنبر 2021.

ت أيت السيد )ة) فيصل الشاوي 

وصل  من  اجكماعية  حصة   1(7

خألة  )ة)  500 حصة ل ائدة السيد 

شعيان بكاريخ 15 شتنبر 2021.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   

 17 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793032.

13(I

MA GLOBAL CONSULTING

GAMYBI S.A.R.L
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

MA GLOBAL CONSULTING
زاوية شارع عبد املأمن وزنقة فان 

زيالند إقامة فضيلة، الطابق الرابع، 

20000، الدار البيضاء املغرب

GAMYBI S.A.R.L شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي 59, شارع 

الزرقطأني. الطابق ), رقم 18 - - 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

515505

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   23

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.GAMYBI S.A.R.L

الغرض   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

األسا�شي للشرتة في املغرب وفي خارج 

املغرب:

املساحات  تخطيط  في  نصائح 

املنكجات  بيع   ; الداخلي  الديكأر   ;

واملراحيض  )الحن يات  الصحية 

؛  واألتسسأارات)  والحمامات 

بجميع  املنكجات  وتصدير  اسكيراد 

ونأاعها.

عنأان املقر االجكماعي : 59, شارع 
 -  -  18 رقم   ,( الطابق  الزرقطأني. 

الدارالبيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

الشرتة:  روسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالكالي:

 IBYMAG FZE : 999 الشرتة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
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السيد وشرف وحمد رفعت حسين 

بقيمة  حصة   1  : بغدادي  عبد هللا 

100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

الشرتة IBYMAG FZE عنأانه)ا) 

- - دبي االمارات العر ية املكحدة.

السيد وشرف وحمد رفعت حسين 

عبد هللا بغدادي عنأانه)ا) 41, شارع 

ابن الحكم, مصر الجديدة - القاهرة 

مصر.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

السيد وشرف وحمد رفعت حسين 

عبد هللا بغدادي عنأانه)ا) 41, شارع 

ابن الحكم, مصر الجديدة - القاهرة 

مصر

 - بكاريخ  تم اإليداع القانأني ب- 

تحت رقم -.

137I

مأثق

ريكو فلوريس بيتش
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ت أيت حصص

مأثق

إقامة زتريا 53 شارع ابن 

تاش ين زاوية العريف األول بن 

ياسين الطابق األول، ، 20300، 

الدارالبيضاء املغرب

ريكأ فلأريس بيتش شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي افامة 

ايأب زنقة البشير االبراهيمي الدار 

البيضاء افامة ايأب زنقة البشير 

االبراهيمي الدار البيضاء 70)20 

الدار البيضاء املغرب.

ت أيت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.1(5051

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2021 شتنبر   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :

احمد شعبان  )ة)  ت أيت السيد 
وصل  من  اجكماعية  حصة   150
150 حصة ل ائدة السيد )ة) محمد 

شعبان بكاريخ 15 شتنبر 2021.
مصط ي  )ة)  السيد  ت أيت 
من  اجكماعية  حصة   150 شعبان 
السيد  ل ائدة  حصة   150 وصل 
شتنبر   15 محمد شعبان بكاريخ  )ة) 

.2021
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
 17 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793032.
138I

DOLCE EVENETS

DOLCE EVENTS 
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

DOLCE EVENETS
15 شارع األبطال عمارة رقم 4 

وتدال املغرب ، 0، . .
 DOLCE EVENTS شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي عمارة 4 
الطابق 4 شقة 14 شارع القاهرة 
تجزئة وبأ هريرة - 12010 تمارة 

املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
133755

في  مؤرخ  مأثق  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 يأنيأ   07
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.DOLCE EVENTS
غرض الشرتة بإيجاز : الكدريب - 

إدارة األعمال

االستشارات اإلدارية

ووعمال   ، االتصاالت  وكالة 

الطباعة ، واإلعالن.

عمارة   : االجكماعي  املقر  عنأان 

شارع القاهرة   14 شقة   4 الطابق   4

تمارة   12010  - هريرة  وبأ  تجزئة 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

السيد زهير الزاهر : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد زهير الزاهر عنأانه)ا) اقامة 

197بني  4 شقة  32 ط  بيتي عمارة ج 

املحمدية   28815 املحمدية  يخلف 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

السيد زهير الزاهر عنأانه)ا) اقامة 

197بني  4 شقة  32 ط  بيتي عمارة ج 

املحمدية   28815 املحمدية  يخلف 

املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
يأليأز   12 بكاريخ  بكمارة  االبكدائية 

2021 تحت رقم 1517.

139I

مأثق

ريكو فلوريس بيتش
إعالن مكعدد القرارات

مأثق

إقامة زتريا 53 شارع ابن 

تاش ين زاوية العريف األول بن 

ياسين الطابق األول، ، 20300، 

الدارالبيضاء املغرب
ريكأ فلأريس بيتش »شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنأان مقرها االجكماعي: افامة 

ايأب زنقة البشير االبراهيمي الدار 

البيضاء - 70)20 الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن مكعدد القرارات«
رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.1(5051

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 15 شتنبر 2021

تم اتخاذ القرارات الكالية: 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

اسكقالة احد املسيرين املدعأ فيصل 

شعبان  محمد  تاتيد  مع  الشاوي 

تمسير وحيد للشرتة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

تاتيد محمد شعبان تمسير  مايلي: 

وحيد للشرتة 

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 15 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793032.

140I

IBARBARA

 RAZYME DES TRAVAUX

DIVERS
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

IBARBARA

 TEMARA ، 12000، TEMARA

Maroc

 RAZYME DES TRAVAUX

DIVERS شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي 15 شارع 

االبطال شقة رقم 4 وتدال - 10000 

الر اط املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

154(07

 01 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 يأليأز 

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
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ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 
 RAZYME DES TRAVAUX

.DIVERS
غرض الشرتة بإيجاز :

كل وعمال البناء 
العقارية والكعاقد  إنجاز األعمال 
 ، املباني  وإنشاء   ، عليها من الباطن 
والهندسة املدنية ووي هيئة حكأمية 

ووي وعمال إنشائية بشكل عام
اقكناء وشراء و يع وتأجير وتشغيل 

مأاد البناء
سياق  في  العمالة  وتأفير  تأجير 

املشاريع العقارية وو وعمال البناء.
15 شارع  عنأان املقر االجكماعي : 
االبطال شقة رقم 4 وتدال - 10000 

الر اط املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 500  : السيد عبد االله داحمان 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : امنصاك  يأسف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
داحمان  االله  عبد  السيد 
عنأانه)ا) حي السالم قطاع )0، رقم 

0)4، سال 11030 سال املغرب.
السيد يأسف امنصاك عنأانه)ا) 
 ،104 عمارة  مجمأعة ضحى الخير، 
 11100 22، سال الجديدة  شقة رقم 

سال الجديدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
داحمان  االله  عبد  السيد 
عنأانه)ا) حي السالم قطاع )0، رقم 

0)4، سال 11030 سال املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   14 بكاريخ  بالر اط  الكجارية 

2021 تحت رقم 117441.

141I

PLAYA AZUL

DOSKALAS FISH
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

PLAYA AZUL
 Rue 11 Janvier Rue 11 Janvier،

70002، LAAYOUNE MAROC
DOSKALAS FISH شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 11 

يناير املر�شى العيأن - 70002 املر�شى 
املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
380(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   13
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.DOSKALAS FISH
الكجارة   :  : غرض الشرتة بإيجاز 
بالجملة  االسماك  العامة-بيع 
والكقسيط-االسكيراد والكصدير-نقل 

البضائع.
 11 عنأان املقر االجكماعي : شارع 
يناير املر�شى العيأن - 70002 املر�شى 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
عنأانه)ا)  الهايل  ياسين  السيد 
رقم  الصندل  زنقة  الأحدة  حي 
املر�شى   70002 املر�شى العيأن   198

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  الهايل  ياسين  السيد 

 198 حي الأحدة زنقة الصندل رقم 

املر�شى العيأن 70002 املر�شى املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   1( االبكدائية بالعيأن بكاريخ 

2021 تحت رقم 2912.

142I

HORICOM

4P INVESTISSEMENT
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ت أيت حصص

HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

4P INVESTISSEMENT شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم ))3 

محل رقم 1 تجزئة الداخلة سيدي 

سعيد - 50000 مكناس املغرب.

ت أيت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.45007

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2021 غشت   31 في  املؤرخ 

املصادقة على :

حسن  )ة)  السيد  ت أيت 

اجكماعية  حصة   1.088 الحيداوي 

من وصل 00).3 حصة ل ائدة السيد 

غشت   31 بكاريخ  مأفيد  يأنس  )ة) 

.2021

حسن  )ة)  السيد  ت أيت 

10) حصة اجكماعية من  الحيداوي 

وصل 00).3 حصة ل ائدة السيد )ة) 

غشت   31 بكاريخ  بأسحابة  محمد 

.2021

حسن  )ة)  السيد  ت أيت 

اجكماعية من  حصة   98 الحيداوي 

السيد  ل ائدة  حصة   3.(00 وصل 
)ة) رضأان وخأاض بكاريخ 31 غشت 

.2021

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   17 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2021 تحت رقم 4182.

143I

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

COQUELET SHOP
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

 N°18 ANGLE BD DES FAR ET

MD V ، 26000، SETTAT MAROC

COQUELET SHOP شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي مكجر 

بالبقعة رقم 477 تجزئة مجمع الخير 

سطات - 000)2 سطات املغرب 

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

((71

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 يأنيأ   22

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

. COQUELET SHOP

بيع   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

اللحأم املدخنة واملج  ة او اململحة 

بالكقسيط

بيع اللحأم البيضاء بالكقسيط.

مكجر   : االجكماعي  املقر  عنأان 

بالبقعة رقم 477 تجزئة مجمع الخير 

سطات - 000)2 سطات املغرب .

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 
درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : السيد عبدال كاح صنيع 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومأاطن الشركاء :

صنيع  عبدال كاح  السيدة 
زنقة البحتري   1 عنأانه)ا) حي ال رح 
سطات   2(000 سطات   2 الرقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  صنيع  حنان  السيدة 
 2 الرقم  البحتري  زنقة   1 ال رح  حي 

سطات 000)2 سطات املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   07 االبكدائية بسطات بكاريخ 

2021 تحت رقم 1252/21.
144I

CABINET BOUMAHROU

 SOCIETE ESPACE DU
SAVOIR

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيع نشاط الشرتة 

CABINET BOUMAHROU
 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

 N° 6 CABINET BOUMAHROU،
90000، TANGER MAROC

 SOCIETE ESPACE DU SAVOIR
شرتة ذات املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها االجكماعي شارع 
بأ انة طنجة - 90000 طنجة 

املغرب.
تأسيع نشاط الشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.49795

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تمت   2021 يأليأز   05 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  الكالية  األنشطة  إضافة 

الشرتة الحالي :
.LOCATION DU MATERIEL

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
شتنبر   10 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 245885.
145I

MOORISH

IZI MARKET SARL
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

MOORISH

39 شارع اللة الياقأت الطابق 5 

الشقة د 39 شارع اللة الياقأت 

الطابق 5 الشقة د، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

IZI MARKET SARL شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي 1) شارع 

اللة اليقأت مصط ى املعاني املرتز 

الكجاري الرياض رقم85 ا لطابق 

الثاني البيضاء الدار البيضاء 

10)20 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

51(159

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   27

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 IZI  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

. MARKET SARL

بيع عن   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

بعد عبر اإلنترنت والكأزيع واالسكيراد 

؛ الكجارة العامة.

1) شارع  عنأان املقر االجكماعي : 

اللة اليقأت مصط ى املعاني املرتز 

لطابق  ا  رقم85  الرياض  الكجاري 

الثاني البيضاء الدار البيضاء 10)20 

الدار البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 30.000 الشرتة:  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي:

حصة   150  : ترام  السيد زترياء 

بقيمة 150 درهم للحصة .

150 حصة   : السيد حسام رو اع 
بقيمة 150 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  ترام  زترياء  السيد 
اقامة النهضة عمارة 75رقم 1سيدي 
مأمن البيضاء 20402 الدار البيضاء 

املغرب.
عنأانه)ا)  رو اع  حسام  السيد 
رقم   23 عمارة   1 زرهأن  مجمأعة 
الدار   20402 مأمن  17سيدي 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
ا  عنأانه)ا)  ترام  زترياء  السيد 
1سيدي  75رقم  قامة النهضة عمارة 
مأمن البيضاء 20402 الدار البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 17 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793048.

14(I

Fiduciaire missions conseils

 GOOD ETUDES
 CONCEPTIONS
 TECHNIQUES ET

TRQVQUX
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
ق ل الكص ية

Fiduciaire missions conseils
 Km 8.5 rte de rabat Ain Sébaa
centre ، 20250، البيضاء املغرب

 GOOD ETUDES CONCEPTIONS
 TECHNIQUES ET TRQVQUX

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي : ديار 
السعادة العمارة )50 الشقة 

7 سيدي مأمن - 20400 الدار 
البيضاء املغرب.
ق ل الكص ية

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
.404891

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
2021 تقرر حل  15 شتنبر  املؤرخ في 
 GOOD ETUDES CONCEPTIONS
 TECHNIQUES ET TRQVQUX
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
روسمالها  مبلغ  الأحيد  الشريك 
مقرها  وعنأان  درهم   10.000
اإلجكماعي ديار السعادة العمارة )50 
 20400  - مأمن  سيدي   7 الشقة 
املغرب نتيجة لكأقف  الدار البيضاء 

النشاط.
و عين:

ال قير  الرحيم  عبد  السيد)ة) 
وعنأانه)ا) ديار السعادة العمارة )50 
الشقة 7 سيدي مأمن 20400 الدار 
البيضاء املغرب تمص ي )ة) للشرتة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 
 DIAR وفي   2021 شتنبر   15 بكاريخ 
 SAADA IMM 50( APPT 7 SIDI
MOUMEN - 20400 الدار البيضاء 

املغرب.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 04 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2021 تحت رقم 789020.

147I

LAFAGA SARL

وردة برود
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

LAFAGA SARL
149 شارع لال ياقأت الطابق ) 

مككب 195 ، 20090، الدارالبيضاء 
املغرب

وردة برود شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 
الزهراوي وبأ القاسم ساحة لأيس 

باسكأر إقامة النأر حي املستش يات 
- 20420 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
51(041
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   05

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

وردة   : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

برود.

إنكاج   -  : بإيجاز  الشرتة  غرض 

وتأزيع األفالم السينمائية في املغرب 

وخارجه.

اإلشهار  في  استشارية  وكالة   -

والكأاصل.

- دراسات األسأاق.

- شراء وو بيع وو اسكيراد وي �شيء 

املحكمل  من  والذي  تسأيقه  يمكن 

الشرتة  نمأ  يعزز  ون  بشكل خاص 

وتطأرها.

الكمثيل  عمليات  جميع  ـ 

والسمسرة والعمألة.

العمليات  كل  عامة  و ص ة   -

املالية،  الصناعية،  الكجارية، 

بطريقة  املرتبطة  واملنقألة  العقارية 

من  بأي  مباشرة  غير  وو  مباشرة 

األهداف املبينة وعاله والتي تمكن من 

تنمية الشرتة..

شارع   : االجكماعي  املقر  عنأان 

لأيس  ساحة  القاسم  وبأ  الزهراوي 

باسكأر إقامة النأر حي املستش يات 

- 20420 الدارالبيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : ولكيت  الحسان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد الحسان ولكيت عنأانه)ا) 

الرميطاج  الرجاء  حي  املنزه  تجزئة 

0)203 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومأاطن مسيري الشرتة:

السيد الحسان ولكيت عنأانه)ا) 
الرميطاج  الرجاء  حي  املنزه  تجزئة 

0)203 الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 1( بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 792840.

148I

ZAHRA PALM

ZAHRA PALM SARL
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

ZAHRA PALM
 Résidence Adam, Magasin

 N°1, 1er étage -2, lot bel air 3,
 Champ de course, Fès ، 30000،

FES MAROC
ZAHRA PALM SARL شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي 

 RCE ADAM 2 LOT BEL AIR
 3 MAGASIN N° 1, 1 ER

 ETAGECHAMPS DE COURSE ,
Fes - 30000 فاس املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
(0957

 01 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2019 وتكأ ر 
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.ZAHRA PALM SARL
 : بإيجاز  الشرتة  غرض 
Exploitation agricole, Import-

 export des produits à usage
 agricole et des produits
 agroalimentaire ; Industrie

.agroalimentaire

 : االجكماعي  املقر  عنأان 
 RCE ADAM 2 LOT BEL AIR
 3 MAGASIN N° 1, 1 ER
 ETAGECHAMPS DE COURSE ,

Fes - 30000 فاس املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
حصة   700  : امين طارق  السيد 

بقيمة 70.000 درهم للحصة .
 300  : العبا�شي  بأعزة  السيد 
حصة بقيمة 30.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد امين طارق عنأانه)ا) اقامة 
بن  13شارع حسان  الشقة  فردوس 
ثابت م ج فاس 30000 فاس املغرب.
السيد بأعزة العبا�شي عنأانه)ا) 
الرغراغي  عبد هللا  بن  محمد  شارع 
العمارة 23 الشقة 8 العرفان الر اط 

10000 الر اط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد امين طارق عنأانه)ا) اقامة 
بن  13شارع حسان  الشقة  فردوس 
ثابت م ج فاس 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
نأنبر   12 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2019 تحت رقم 3597.

149I

FIDUCIARE IBN KHALDOUN CONSEILS

AGRIPRO SAMAT SARL AU
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

 FIDUCIARE IBN KHALDOUN
CONSEILS

 AV MED V N° 380 3EME
 ETAGE BENI MELLAL ، 0، BENI

MELLAL MAROC
 AGRIPRO SAMAT SARL AU
شرتة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي حي وطلس 

بلأك 4 رقم 29 الطابق الثالث بني 

مالل بني مالل 23000 بني مالل 

املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

11415

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 يناير   18

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

. AGRIPRO SAMAT SARL AU

 BUREAU : غرض الشرتة بإيجاز

.D’ÉTUDES

عنأان املقر االجكماعي : حي وطلس 
الطابق الثالث بني   29 رقم   4 بلأك 

مالل  بني   23000 مالل  بني  مالل 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

حأات  اللطيف  عبد  السيد 
عنأانه)ا) حي االطلس بلأك 4 رقم 29 

بني مالل 23000 بني مالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

حأات  اللطيف  عبد  السيد 
رقم   4 بلأك  االطلس  حي  عنأانه)ا) 

29 بني مالل 23000 بني مالل املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

االبكدائية ببني مالل بكاريخ 28 وبريل 

2021 تحت رقم 485.

150I
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idaraty

تهابي سغفيس
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

idaraty
 rue tarik ibn ziad n(105 2eme

 etage n 3 tanger ، 90000،
tanger maroc

تهابي سغ يس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي النهضة 
4)2 زنقة 91 رقم 2 الطابق 2 رقم 

3 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
120051

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   23
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
تهابي   : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

سغ يس.
البناء   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

التهيئة ومخكلف االشغال.
النهضة   : االجكماعي  املقر  عنأان 
4)2 زنقة 91 رقم 2 الطابق 2 رقم 3 

- 90000 طنجة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : البلبال  عمار  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
عنأانه)ا)  البلبال  عمار  السيد 
 4( رقم   (1 الحاج املخكار زنقة  حي 

90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  البلبال  عمار  السيد 
 4( رقم   (1 الحاج املخكار زنقة  حي 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   15 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم )03)24.
151I

MH COMPTA SHENGEN 

إياس فيتمون
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ت أيت حصص

MH COMPTA SHENGEN
 RUE 85 SAEDIA L.SAEDIA LT.68

 ET.1 2– TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

إياس فيكمأن شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي ) شارع 
139 حي حبيبة بن ديبان طنجة - 

90000 طنجة املغرب.
ت أيت حصص

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.113915

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تمت   2021 غشت   30 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ت أيت السيد )ة) إلياس بنصديق 
 100 حصة اجكماعية من وصل   50
محمد  )ة)  السيد  ل ائدة  حصة 

الخنأس بكاريخ 30 غشت 2021.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
شتنبر   03 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 7737.
152I

outsourcing accounting and management

ELOUAZZANI VOYAGES
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

 outsourcing accounting and
management

97، شقة رقم 2، إقامة املجيد 
طريق املهدية ، 0)110، سال املغرب

ELOUAZZANI VOYAGES شرتة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي 13، شارع 
اللة ياقأتة تابريكت - 11010 سال 

املغرب
تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

34341
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 يأنيأ   12
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.ELOUAZZANI VOYAGES
وكالة   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

األس ار.
عنأان املقر االجكماعي : 13، شارع 
سال   11010  - اللة ياقأتة تابريكت 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 400.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
الأزاني  محمد  سيدي  السيد 
 100 حصة بقيمة   3.000  : الرهأني 

درهم للحصة .
 1.000  : العأاد  ضياء  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
الأزاني  محمد  سيدي  السيد 
اللة  شارع   ،13 عنأانه)ا)  الرهأني 
ياقأتة تابريكت 11010 سال املغرب.

عنأانه)ا)  العأاد  ضياء  السيدة 
تابريكت  ياقأتة  اللة  شارع   ،13

11010 سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  العأاد  ضياء  السيدة 
تابريكت  ياقأتة  اللة  شارع   ،13

11010 سال املغرب.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

االبكدائية بسال بكاريخ 02 شتنبر 2021 

تحت رقم 20211121043231.

153I

TIJANI PRESTATION DE SERVICES

التيجاني بريسطاسيون دو 

سيرفيس
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

 TIJANI PRESTATION DE

SERVICES

 RUE URUGUAY RDC N B ، 7

90000، Ville Maroc

الكيجاني بريسطاسيأن دو سيرفيس 

شرتة ذات املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي 7 شارع 

االروغأاي الطابق الس لي رقم ب - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

120027

 30 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�شى 

القانأن  إعداد  تم   2021 غشت 

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

الكيجاني بريسطاسيأن دو سيرفيس.

تحأيل   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

املالية  الخدمات  وجميع  األمأال 

األخرى.

شارع   7  : عنأان املقر االجكماعي 

 - االروغأاي الطابق الس لي رقم ب 

90000 طنجة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
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 السيد محسن بألعيش الكيجاني :
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
:  السيد حمزة بألعيش الكيجاني 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد محسن بألعيش الكيجاني 
7 شارع االروغأاي املصلى  عنأانه)ا) 

90000 طنجة املغرب.
الكيجاني  بألعيش  حمزة  السيد 
االروغأاي  شارع  املصلى  عنأانه)ا) 

رقم 7 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
الكيجاني  بألعيش  حمزة  السيد 
االروغأاي  شارع  املصلى  عنأانه)ا) 

رقم 7 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   0( بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 09212397190.
154I

EXPACT PARTNERS

EDUKIDS SARL
إعالن مكعدد القرارات

EXPACT PARTNERS
 BOULEVARD ANFA, 4ème 201
 ETAGE, RACINE CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA Maroc
EDUKIDS SARL »شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنأان مقرها االجكماعي: قطعة 81 
سيدي معروف منطقة كاز النكا - 

20000 الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن مكعدد القرارات«

رقم الكقييد في السجل الكجاري: 
.28(475

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
املؤرخ في 23 يأليأز 2021

تم اتخاذ القرارات الكالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
ت أيت كل حصص السيدين  مايلي: 
هروال ز يدة وزوتيني محمد املهدي 

للسيدين طهى العلج وهدى علج
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
تسمية مسيرين جدد للشرتة  مايلي: 

السيدين طهى العلج وهدى علج
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 
بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 
باسم  اصبحت  الشرتة  مساهمات 

السيدين طهى العلج وهدى علج
على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 
تسمية مسيرين جدد للشرتة  مايلي: 

السيدين طهى العلج وهدى علج
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 14 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 31722.

155I

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

اف ام كابيطال
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR
 N°18 ANGLE BD DES FAR ET

MD V ، 26000، SETTAT MAROC
اف ام كابيطال شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي )2, 

شارع مرس السلطان , شقة رقم 
03, الطابق االول, الدار البيضاء - 

)2000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

51(137
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   01
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
: اف ام  بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

كابيطال.
غرض الشرتة بإيجاز : -العقارات 

منعش عقاري. 
العقارية  العمليات  او  -العقارات 
الكجارة  والشراء),  االخرى)البيع 

العقارية..

 ,2(  : االجكماعي  املقر  عنأان 
شارع مرس السلطان , شقة رقم 03, 
الطابق االول, الدار البيضاء - )2000 

الدار البيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 500  : ال كاك  الأراق  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد مأجاهد عبد العزيز : 500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد الأراق ال كاك عنأانه)ا) 
تجزئة وادي الذهب الرقم   2 ال رح 

)4 سطات 000)2 سطات املغرب.
العزيز  عبد  مأجاهد  السيد 
 35 الرقم  الخليل  تجزئة  عنأانه)ا) 

سطات 000)2 سطات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد الأراق ال كاك عنأانه)ا) 
تجزئة وادي الذهب الرقم   2 ال رح 

)4 سطات 000)2 سطات املغرب
العزيز  عبد  مأجاهد  السيد 
 35 الرقم  الخليل  تجزئة  عنأانه)ا) 

سطات 000)2 سطات املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 1( بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 792944.
15(I

SOFRATI FOOD TRADING SARL

صوفرتي فود طردينك
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
ت أيت حصص

 SOFRATI FOOD TRADING
SARL

صف الحمام زنقة رقم 1 شارع 
15 الطابق 01 تطأان ، 93000، 

TETOUAN MAROC
صأفرتي فأد طردينك شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي صف 

الحمام زنقة رقم 1 شارع 15 الطابق 

01 تطأان صف الحمام زنقة رقم 1 

شارع 15 الطابق 01 تطأان 93000 

تطأان املغرب.

ت أيت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.27057

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

تمت   2021 مارس   03 في  املؤرخ 

املصادقة على :

كأثر  زرور  )ة)  السيد  ت أيت 

وصل  من  اجكماعية  حصة   1.000

)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   1.000

مارس   03 بكاريخ  الحضري  بشرى 

.2021

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   

وبريل   01 بكاريخ  بكطأان  االبكدائية 

2021 تحت رقم 1095.

157I

WHATSPRINT

واتسبرنت
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

WHATSPRINT

 HAY SALAM4 RUE 28 NO 174

 TANGER HAY SALAM4 RUE

 ،28 NO 174 TANGER، 90000

طنجة املغرب

واتسبرنت شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي حي السالم 
زنقة حي السالم 4زنقة 28 رقم 174 

|طنجة 90000 طنجة املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

245(9(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   09

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
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ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

واتسبرنت.
وعمال   : بإيجاز  الشرتة  غرض 
وتسأيق  الرسأمات  إنشاء  الطباعة 

املنكجات املخصصة.
عنأان املقر االجكماعي : حي السالم 
 174 28 رقم  4زنقة  زنقة حي السالم 

|طنجة 90000 طنجة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
الشرتة:  روسمال  مبلغ 

10.000.000 درهم، مقسم كالكالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
حي  واتسبرنت عنأانه)ا)  الشرتة 
طنجة   174 رقم   28 زنقة   4 السالم 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد عدنان الغري عنأانه)ا) حي 
|طنجة   174 رقم   28 4زنقة  السالم 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   09 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 4)77.
158I

AUDIT CONSULTING PARTNER

BZ INVEST
إعالن مكعدد القرارات

BZ INVEST « SARLAU «
املقر االجكماعي: زنقة ملأية رقم 2 

٬حي الشهداء العيأن. 
إعالن مكعدد القرارات

العام  الجمع  بمقك�شى   I-  
االسكثنائي املؤرخ في بكاريخ 09 شتنبر 

2021 تم اتخاذ القرارات الكالية :
على  ينص  الذي   1 رقم  قرار   •
الف  بيع  على  املصادقة  يلي:  ما 
السيد  ل  اجكماعية  )1000)حصة 
في  اململأتة  بنحالم  الحليم  عبد 
لشرتة   BZ INVEST SARL AU
SOFTGROUP في حدود 997 حصة 

القباج.  زهأر  السيدة  ل  اجكماعية 

والسيد  القباج  إسماعيل  السيد 

عبد اللطيف قباج حصة لكل منهما 

السيد  الأحيد  الشريك  وانسحاب 

عبد الحليم بنحالم.

الذي ينص على ما   2 قرار رقم   •

يلي: اسكقالة املسيرة الحالية وتعيين 
زهأر  السيدة  وهي  جديدة  مسيرة 

القباج

الذي ينص على ما   :3 قرار رقم   •

إلى شرتة ذات  تحأيل الشرتة  يلي: 

عدة شركاء.

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية :

بند رقم 1: الذي ينص على ما يلي: 

اعكماد نظام وسا�شي جديد

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   17 االبكدائية بالعيأن بكاريخ 

2021 تحت رقم 2925. 

لإلشعار

159I

FIDAMINCOM

SAUBER INVEST 
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

FIDAMINCOM

 ANGLE BD LALLA YACOUT ET

 RUE EL ARAAR 9 RESIDENCE

 GALIS 4EME ETG APP 17 ،

2000، CASABLANCA MAROC

 SAUBER INVEST شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 

اللة ياقأت زنقة العرعار - 9 إقامة 

جاليس الطابق الرابع رقم 17 الدار 

البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

514(39

 11 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�شى 

القانأن  إعداد  تم   2021 غشت 

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.SAUBER INVEST

مغسلة   -  : غرض الشرتة بإيجاز 

املالبس

- تصدير واسكيراد.

شارع   : االجكماعي  املقر  عنأان 

إقامة   9  - اللة ياقأت زنقة العرعار 

الدار   17 جاليس الطابق الرابع رقم 

البيضاء  الدار   20000  - البيضاء 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

السيدة وردة قأبي : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  قأبي  وردة  السيدة 

2 اقامة ابأاب السالم عمارة  السالم 

اهل الغالم البرنأ�شي   10 رقم   88 ل 

البيضاء 03)20 البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  قأبي  وردة  السيدة 

2 اقامة ابأاب السالم عمارة  السالم 

اهل الغالم البرنأ�شي   10 رقم   88 ل 

البيضاء 03)20 البيضاء املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 01 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 30478.

1(0I

SOFRATI FOOD TRADING SARL

صوفرتي فود طردينك
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

 SOFRATI FOOD TRADING
SARL

صف الحمام زنقة رقم 1 شارع 
15 الطابق 01 تطأان ، 93000، 

TETOUAN MAROC
صأفرتي فأد طردينك شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي صف 

الحمام زنقة رقم 1 شارع 15 الطابق 
01 تطأان صف الحمام زنقة رقم 1 
شارع 15 الطابق 01 تطأان 93000 

تطأان املغرب.
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.27057

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
تم تحأيل   2021 ماي   17 املؤرخ في 
من  للشرتة  الحالي  االجكماعي  املقر 
 15 1 شارع  »صف الحمام زنقة رقم 
الطابق 01 تطأان صف الحمام زنقة 
تطأان   01 الطابق   15 شارع   1 رقم 
»سمسا  إلى  تطأان املغرب«   93000
حي سيدي البهروري تطأان - 93000 

تطأان املغرب«.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
ماي   31 بكاريخ  بكطأان  االبكدائية 

2021 تحت رقم 0)17.
1(1I

 خافأ

GEOGROWTH SARL AU
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

خافأ
زنقة 17 رقم 41 ومالأا إغريبن 

خني رة ، 54000، خني رة املغرب
GEOGROWTH SARL AU شرتة 

ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الأحيد
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 DOM وعنأان مقرها اإلجكماعي

 CHEZ LOT OTHMANIA

 QUARTIER ADMIN 3 EME

 ETAGE BENI MELLAL - 23000

.BENI - MELLAL MAROC

تحأيل املقر االجكماعي للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.3999

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

2021 تم تحأيل  10 يأنيأ  املؤرخ في 

من  للشرتة  الحالي  االجكماعي  املقر 

 DOM CHEZ LOT OTHMANIA«

 QUARTIER ADMIN 3 EME

 ETAGE BENI MELLAL - 23000

إلى   »BENI - MELLAL MAROC

 RUE 61 N 01 QUARTIER«

 AMALOU IGHRIBEN KHENIFRA

.»- 54000 KHENIFRA MAROC

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

02 شتنبر  االبكدائية بخني رة بكاريخ 

2021 تحت رقم 325/2021.

1(2I

HORICOM

4P INVESTISSEMENT
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشرتة

HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

4P INVESTISSEMENT شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم ))3 

محل رقم 1 تجزئة الداخلة سيدي 

سعيد - 50000 مكناس املغرب.

تعيين مسير جديد للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.45007

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

2021 تم تعيين  31 غشت  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشرتة  جديد  مسير 

وخأاض رضأان تمسير وحيد

تبعا لقبأل اسكقالة املسير.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   17 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2021 تحت رقم 4182.
1(3I

ESPERE CONSULTING

 COMPTOIR FLEXIBLE
HYDRAULIQUE

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شرتة

ESPERE CONSULTING
 TIKIOUINE AGADIR E99 2EME
 ETAGE ZAITOUNE TIKIOUINE

 AGADIR، 80652، AGADIR
MAROC

 COMPTOIR FLEXIBLE
HYDRAULIQUE شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 39 
زنقة 11 بئر انزران تكيأين - 52)80 

اكادير املغرب
تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

48821
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   18
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 
 COMPTOIR FLEXIBLE  :

.HYDRAULIQUE
اصالح   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

جميع ال رامل والكابالت.
 39 عنأان املقر االجكماعي : شارع 
زنقة 11 بئر انزران تكيأين - 52)80 

اكادير املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 10.000 الشرتة:  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي:
حصة   50  : هاني  عدنان  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   50  : هردة  هشام  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  هاني  عدنان  السيد 

14 مشروع مأكادور  25 شقة  عمارة 

الدشيرة 80000 انزكان املغرب.

عنأانه)ا)  هردة  هشام  السيد 
زنقة )39 رقم 0) الحأرية 1 الخيام 

2 80000 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  هاني  عدنان  السيد 

14 مشروع مأكادور  25 شقة  عمارة 

الدشيرة 80000 انزكان املغرب

عنأانه)ا)  هردة  هشام  السيد 
زنقة )39 رقم 0) الحأرية 1 الخيام 

2 80000 اكادير املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   15 بكاريخ  باكادير  الكجارية 

2021 تحت رقم 450)10.

1(4I

ميمأنة حمي

GREEN SAHARA
إعالن مكعدد القرارات

ميمأنة حمي

حي القدس تجزئة 707 زنقة وم 

دريكة رقم 8)1 ، 70000، العيأن 

املغرب

GREEN SAHARA »شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الأحيد«

وعنأان مقرها االجكماعي: حي 

القدس شارع 03 الرقم 42 العيأن - 

70000 العيأن املغرب.

»إعالن مكعدد القرارات«

رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.301(5

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

تم اتخاذ   2021 )0 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الكالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

من  للشرتة  القانأني  الشكل  تغير 

الى  شرتة ذات املسؤولية املحدودة 

شرتة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الأحيد

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

السيد  ملكية  في  حصة   500 بيع 

البنباري  السيد  الى  عبد هللا  سأينا 

محمد

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تأسيع نشاط الشرتة

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 

1: الذي ينص  بند رقم البند رقم 

القانأني  الشكل  تغير  مايلي:  على 

املسؤولية  ذات  شرتة  من  للشرتة 

الى شرتة ذات املسؤولية  املحدودة 

املحدودة ذات الشريك الأحيد

2: الذي ينص  بند رقم البند رقم 

على مايلي: تأسيع نشاط الشرتة

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   15 االبكدائية بالعيأن بكاريخ 

2021 تحت رقم 2903/2021.

1(5I

CABINET CRCOM

TRANSTOP FEZ
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

CABINET CRCOM

 AV GHASSAN KANAFANI,

 ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 3eme ETAGE V.N FES

FES ،30000 ، اململكة املغر ية

TRANSTOP FEZ شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم 59 

إقامة ال ردوس 2 شارع بأجدور 

سيدي ابراهيم فاس - 30000 فاس 

املغرب
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تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

(9519

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

تم إعداد القانأن   2021 غشت   24

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.TRANSTOP FEZ

غرض الشرتة بإيجاز : نقل السلع 

والبضائع.

 59 رقم   : عنأان املقر االجكماعي 

بأجدور  شارع   2 ال ردوس  إقامة 

30000 فاس   - سيدي ابراهيم فاس 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

السيدة الحنيش حأسنية : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

حأسنية  الحنيش  السيدة 

عنأانه)ا) 1085 تجزئة الرياض طريق 

ص رو فاس 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

حأسنية  الحنيش  السيدة 

عنأانه)ا) 1085 تجزئة الرياض طريق 

ص رو فاس 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   15 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2021 تحت رقم 4122.

1((I

CABINET CRCOM

GOOD TRANSP FES
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

CABINET CRCOM
 AV GHASSAN KANAFANI,

 ESPACE JARDIN LALLA
 MERYEM 3eme ETAGE V.N FES

FES ،30000 ، اململكة املغر ية
GOOD TRANSP FES شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم 57 
إقامة ال ردوس 1 شارع بأجدور 

سيدي ابراهيم فاس - 30000 فاس 
املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
(9507

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   24
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 GOOD : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.TRANSP FES
غرض الشرتة بإيجاز : نقل السلع 

والبضائع.
 57 رقم   : عنأان املقر االجكماعي 
بأجدور  شارع   1 ال ردوس  إقامة 
30000 فاس   - سيدي ابراهيم فاس 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : رزاقي  ازهأر  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  رزاقي  ازهأر  السيدة 
الأفاء  حي  امنكانأت  زنقة   25 رقم 

30000 فاس  01 طريق ص رو فاس 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  رزاقي  ازهأر  السيدة 
الأفاء  حي  امنكانأت  زنقة   25 رقم 

30000 فاس  01 طريق ص رو فاس 

املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   13 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2021 تحت رقم 4102.

1(7I

مسكأمنة الأفاء

بني عمير بني شكدال
إعالن مكعدد القرارات

مسكأمنة الأفاء

شارع عالل بن عبد هللا الطابق 

ألول رقم 0) ، 23200، ال قيه بن 

الصالح املغرب

بني عمير بني شكدال »شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنأان مقرها االجكماعي: شارع 

االطلس ايت الرا�شي رقم 20 الطابق 

االول ال قيه بن صالح - 23200 

ال قيه بن صالح املغرب.

»إعالن مكعدد القرارات«
رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.3145

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 03 مارس 2021

تم اتخاذ القرارات الكالية: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

حسب  االسهم  تأزيع  اعادة  مايلي: 

االراثة اثر وفاة احد الشركاء املرحأم 

مطهير حسن لصالح السيدة خطيب 

مطهير  طه  والسيد  سهم   (2 نجاة 

438 سهم 

على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

ت أيت حصص احد الشركاء  مايلي: 

السد ملشنق لكبير 500 سهم ل ائدة 

السيدة خطيب نجاة.

على  ينص  الذي   :03 رقم  قرار 
للشرتة  جديد  مسير  تعيين  مايلي: 

السيدة خطيب نجاة
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 
على  ينص  الذي   :07 رقم  بند 
السيدة  الجديدة  الحصص  مايلي: 
2)5 سهم والسيد طه  خطيب نجاة 

مطهير 438 سهم 
على  ينص  الذي   :43 رقم  بند 
للشرتة  جديد  مسير  تعيين  مايلي: 
السيدة خطيب نجاة بعد وفاة املسير 

القديم املرحأم حسن مطهير
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
بكاريخ  بن صالح  بال قيه  االبكدائية 
08 مارس 2021 تحت رقم 81/2021.

1(8I

شرتة كأنطا سات

 STE IQISS FIVE PILLAR SARL
AU

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
ت أيت حصص

شرتة كأنطا سات
شارع املكنبي حي الأفاء رقم 4) بني 
مالل بني مالل، 23000، بني مالل 

املغرب
 STE IQISS FIVE PILLAR SARL AU

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
 DR AIT وعنأان مقرها اإلجكماعي
 BOUBKER TAKHAROUATE

 TANOGHA TAGZIRT EL KSIBA
 BENI MELLAL 23000 BENI

.MELLAL MAROC
ت أيت حصص

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.8715

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تمت   2021 يأليأز   05 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 MOHAMED )ة)  ت أيت السيد 
CHAOUI 240 حصة اجكماعية من 
)ة)  حصة ل ائدة السيد   240 وصل 
MERYEM OUALICHAN بكاريخ 05 

يأليأز 2021.
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 ABDELKARIM (ت أيت السيد )ة

CHAOUI 190 حصة اجكماعية من 

)ة)  حصة ل ائدة السيد   190 وصل 

MERYEM OUALICHAN بكاريخ 05 

يأليأز 2021.

 HAMZA )ة)  السيد  ت أيت 

CHAOUI 190 حصة اجكماعية من 

)ة)  حصة ل ائدة السيد   190 وصل 

MERYEM OUALICHAN بكاريخ 05 

يأليأز 2021.

 FATIHA EL )ة)  السيد  ت أيت 

MAZINY 190 حصة اجكماعية من 

)ة)  حصة ل ائدة السيد   190 وصل 

MERYEM OUALICHAN بكاريخ 05 

يأليأز 2021.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
االبكدائية ببني مالل بكاريخ 19 يأليأز 

2021 تحت رقم 808.

1(9I

KEN.BOUI SERVICES

AMI-RAF TRANS
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

KEN.BOUI SERVICES

الشقة 8 الطابق 4 عمارة النجأم 

شارع البكاي لهبيل ، 3300)، بركان 

املغرب

AMI-RAF TRANS شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم 5 

مدرسة االمام مالك شارع وادي 

الدهب اح ير - 3050) اح ير 

املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

8045

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   01

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
AMI-  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.RAF TRANS
*نقل   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

البضائع للغير
*االسكيراد والكصدير.

 5 رقم   : االجكماعي  املقر  عنأان 
وادي  شارع  مالك  االمام  مدرسة 
اح ير   (3050  - اح ير  الدهب 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
السيد رفيق خالدي : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   500  : قدار  امين  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد رفيق خالدي عنأانه)ا) حي 
وادي الدهب شارع االمام ابأ حني ة 

رقم 28 3050) اح ير املغرب.
عنأانه)ا)  قدار  امين  السيد 
 9 رقم  اشبيلية  شارع  السعادة  حي 

3050) اح ير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  احمد  حمأتي  السيد 
حي وادي الدهب شارع وادي املخازن 

رقم 15 3050) اح ير املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   17 بكاريخ  ببركان  االبكدائية 

2021 تحت رقم 541/2021.
170I

ASMAA MEDIA GROUP

MODHOME
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرومي بلأك 39 الرقم 

20 البرنأ�شي البيضاء، 20000، 
البيضاء املغرب

MODHOME شرتة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي 117 

زنقة ابن منير اقامة ازرقاء الطابق 

الثاتي رقم 18 املعارف - 20000 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

515(29

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   09

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.MODHOME

مطأر   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

عقارات.

 117  : االجكماعي  املقر  عنأان 

الطابق  ازرقاء  اقامة  منير  ابن  زنقة 

 20000  - املعارف   18 رقم  الثاتي 

الدارالبيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

الشرتة:  روسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالكالي:

 500  : السيد عبد الكريم مأمن 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : بأرجيالت  رشيد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

مأمن  الكريم  عبد  السيد 

عنأانه)ا) اقامة احالم سكن شطر 1 

عمارة رقم 1 رقم الشقة 3 البرنأ�شي 

20000 الدارالبيضاء املغرب.

السيد رشيد بأرجيالت عنأانه)ا) 

عمارة 12 بلأك اقمة تنسيم 20000 

تمارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

مأمن  الكريم  عبد  السيد 

عنأانه)ا) اقامة احالم سكن شطر 1 
عمارة رقم 1 رقم الشقة 3 البرنأ�شي 

20000 الدارالبيضاء املغرب

السيد رشيد بأرجيالت عنأانه)ا) 

عمارة 12 بلأك اقمة تنسيم 20000 

تمارة املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

الكجارية بالدار البيضاء بكاريخ - تحت 
رقم -.

171I

STE FIGEC

 SOCIETE * GLOBAL
 FILTRING SOLUTIONS*

S.A.R.L AU
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

STE FIGEC

10 شارع نهرو ، مكناس ، 50000، 

مكناس املغرب

 SOCIETE * GLOBAL FILTRING

SOLUTIONS* S.A.R.L AU شرتة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي )4 شارع 

الزرقطأني الطابق الثالث شقة 

) الدار البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب .

تحأيل املقر االجكماعي للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.357045

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

املؤرخ في 29 يأليأز 2021 تم تحأيل 

من  للشرتة  الحالي  االجكماعي  املقر 

»)4 شارع الزرقطأني الطابق الثالث 

شقة ) الدار البيضاء - 20000 الدار 

 LES JARDINS« البيضاء املغرب » إلى

من   1( الطابق الخامس رقم   »328
املبنى »F« ، زاوية شارع شابأ الطريق 

مأمن  سيدي   ، االلك افية  السريع 

الدار   20402  - البيضاء.  الدار   ،

البيضاء املغرب«.
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باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 17 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 32143.
172I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

 TAWKI IMPORT EXPORT
 DE COUTURE ET
ELECTRONIQUE

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

تغيير تسمية الشرتة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt
N°2 ، 60000، OUJDA MAROC
 TAWKI IMPORT EXPORT DE

 COUTURE ET ELECTRONIQUE
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
وعنأان مقرها االجكماعي قيسارية 
بن صالح حي جأهرة الرقم )3 و38 

- 0000) وجدة اململكة املغر ية.
تغيير تسمية الشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
 35(07

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
تم   2021 يأليأز   19 في  املؤرخ 
 TAWKI« من  الشرتة  تسمية  تغيير 
 IMPORT EXPORT DE COUTURE
إلى   »ET ELECTRONIQUE

. »TAOUKI FISH«
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   15 بكاريخ  بأجدة  الكجارية 

2021 تحت رقم 3243.
173I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

TAOUKI FISH
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تغيير نشاط الشرتة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5

 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt
N°2 ، 60000، OUJDA MAROC

TAOUKI FISH شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها االجكماعي قيسارية 
بن صالح حي جأهرة الرقم )3 و38 

- 0000) وجدة اململكة املغر ية.
تغيير نشاط الشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.35(07

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
تم تغيير   2021 يأليأز   19 املؤرخ في 
اسكيراد   *« من  الشرتة  نشاط 

وتصدير معدات الخياطة
* تاجر قطع إلكترونية

بيع املنكأجات   *« إلى  ت اوض«   *
البحرية بالكجزئة

* تصدير املنكجات البحرية
املنكجات  في  مكخصص   *

السمكية«.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   15 بكاريخ  بأجدة  الكجارية 

2021 تحت رقم 3243.

174I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

IR DISTRIBUTION
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
ت أيت حصص

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt
N°2 ، 60000، OUJDA MAROC
IR DISTRIBUTION شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي تكنأ أل 

الرقم 39 جماعة وهل ونكاد - 
0000) وجدة اململكة املغر ية.

ت أيت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.34983

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
تمت   2021 مارس   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :
خليل  محمد  )ة)  السيد  ت أيت 
من  اجكماعية  حصة   500 اسامي 
السيد  ل ائدة  حصة   1.000 وصل 
)ة) محمد ابن را�شي بكاريخ 12 مارس 

.2021
خليل  محمد  )ة)  السيد  ت أيت 
من  اجكماعية  حصة   500 اسامي 
السيد  ل ائدة  حصة   1.000 وصل 
مارس   12 يأنس بأحارب بكاريخ  )ة) 

.2021
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
شتنبر   15 بكاريخ  بأجدة  الكجارية 

2021 تحت رقم 3244.

175I

KHOUYI BADIA

BOUMITOL SARL
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

KHOUYI BADIA
 MEKNES ، 50000، MEKNES

املغرب
BOUMITOL SARL شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي تشعيت 

بأمية - 54350 ميدلت املغرب
تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

2877
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 يأنيأ   18
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.BOUMITOL SARL
تاجر   : بإيجاز  الشرتة  غرض 
اتسسأارات او قطع غيار للسيارات 

واشغال ص ائح معدنية ..

تشعيت   : عنأان املقر االجكماعي 
بأمية - 54350 ميدلت املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 
درهم، مقسم كالكالي:

 500  : محمد  برويص  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : محمد  مري  ايت  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  محمد  برويص  السيد 
ميدلت   54350 املأ  زنقة طاطا   07

املغرب.
السيد ايت مري محمد عنأانه)ا) 
بشارع بئر انزارن حي تشعيت بأمية 

54350 ميدلت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  محمد  برويص  السيد 
ميدلت   54350 املأ  زنقة طاطا   07

املغرب
السيد ايت مري محمد عنأانه)ا) 
بشارع بئر انزارن حي تشعيت بأمية 

54350 ميدلت املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
يأليأز   15 االبكدائية بميدلت بكاريخ 

2021 تحت رقم 222.

17(I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

IR DISTRIBUTION
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt
N°2 ، 60000، OUJDA MAROC
IR DISTRIBUTION شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي تكنأ أل 

الرقم 39 جماعة وهل ونكاد - 
0000) وجدة اململكة املغر ية.
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تحأيل املقر االجكماعي للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.22((5
بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
املؤرخ في 12 مارس 2021 تم تحأيل 
للشرتة  الحالي  االجكماعي  املقر 
جماعة   39 الرقم  »تكنأ أل  من 
اململكة  وجدة   (0000  - ونكاد  وهل 
»منطقة مطار العروي  إلى  املغر ية« 

- 2550) الناظأر اململكة املغر ية«.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
االبكدائية بالناضأر بكاريخ )2 غشت 

2021 تحت رقم 3222.
177I

bouaidoun hassan Fiduciaire comptable

STE MARSOL RACHID SARL
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل الكص ية

 bouaidoun hassan Fiduciaire
comptable

 I place hassan II AZROU ،
53100، AZROU MAROC

 STE MARSOL RACHID SARL
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي : رقم 1 حي 
الشباب قرب دار الطالب افران - 

53000 افران املغرب.
ق ل الكص ية

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
.573

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
2021 تقرر حل  17 غشت  املؤرخ في 
 STE MARSOL RACHID SARL
شرتة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنأان  درهم   20.000 روسمالها 
1 حي الشباب  مقرها اإلجكماعي رقم 
 53000  - افران  الطالب  دار  قرب 
افران املغرب نتيجة لعدم املردودية.

و عين:
مرسأل  مأنية  السيد)ة) 
افران  ارز  حي   134 رقم  وعنأانه)ا) 
)ة)  تمص ي  املغرب  افران   53000

للشرتة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 
بكاريخ 17 غشت 2021 وفي رقم 1 حي 

الشباب قرب دار الطالب افران رقم 
1 حي الشباب قرب دار الطالب افران 

53000 افران املغرب.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   01 بكاريخ  بازرو  االبكدائية 

2021 تحت رقم 0).
178I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

IR DISTRIBUTION
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تحأيل الشكل القانأني للشرتة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt
N°2 ، 60000، OUJDA MAROC
IR DISTRIBUTION شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
و عنأان مقرها االجكماعي تكنأ أل 
الرقم 39 وهل ونكاد - 0000) وجدة 

.
تحأيل الشكل القانأني للشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.34983

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
املؤرخ في 12 مارس 2021 تم تحأيل 
الشكل القانأني للشرتة من »شرتة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
»شرتة ذات املسؤولية  إلى  الأحيد« 

املحدودة«.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   15 بكاريخ  بأجدة  الكجارية 

2021 تحت رقم 3244.
179I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

IR DISTRIBUTION
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشرتة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt

N°2 ، 60000، OUJDA MAROC
IR DISTRIBUTION شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي منطقة 
املطار العروي - 2550) الناضأر 

اململكة املغر ية.
تعيين مسير جديد للشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.22((5

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تم تعيين   2021 مارس   12 املؤرخ في 
ابن  السيد)ة)  للشرتة  جديد  مسير 

را�شي محمد تمسير وحيد
تبعا لقبأل اسكقالة املسير.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
االبكدائية بالناضأر بكاريخ )2 غشت 

2021 تحت رقم 3222.
180I

YF CONSULTING SERVICES

OWLECOM
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
حل شرتة

YF CONSULTING SERVICES
 RUE ABOUTAMAM N2
 BUREAU N 4 ، 14000،

KENITRA MAROC
OWLECOM شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد)في 

طأر الكص ية)
وعنأان مقرها اإلجكماعي 1) شارع 

لال اليقأت الطابق 1 الرقم )5 الدار 
البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.418111

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
2021 تقرر حل  08 شتنبر  املؤرخ في 
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مبلغ   OWLECOM الشريك الأحيد 
وعنأان  درهم   100.000 روسمالها 
مقرها اإلجكماعي 1) شارع لال اليقأت 
 - الدار البيضاء   5( الرقم   1 الطابق 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   20000

ل : صعأ ة في التسيير.

و حدد مقر الكص ية ب 1) شارع 
لال اليقأت الطابق 1 الرقم )5 الدار 
البيضاء  الدار   20000  - البيضاء 

املغرب. 
و عين:

بأولجة  محمد  السيد)ة) 
حي   7 الرقم  د  بلأك  وعنأانه)ا) 
 10000 الر اط  تأارتة  صأفال 
الر اط املغرب تمص ي )ة) للشرتة.

وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 
لال  شارع   (1  : بالكص ية  املكعلقة 
الدار   5( الرقم   1 الطابق  اليقأت 

البيضاء
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 17 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793029.
181I

cabinet AMSN

GTDN MEKNES SARL
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

حل شرتة
cabinet AMSN

 N°8 rue antisirabe appt n°11
 3eme etage vn meknes ،

50000، meknes maroc
GTDN MEKNES SARL شرتة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طأر 

الكص ية)
وعنأان مقرها اإلجكماعي عمارة 

43 الطابق الثاني رقم 4 مكرر زنقة 
الرازي السعادة - 50000 مكناس 

املغرب.
حل شرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.44521

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
2021 تقرر حل  09 شتنبر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شرتة 
مبلغ   GTDN MEKNES SARL
روسمالها 100.000,00 درهم وعنأان 
الطابق   43 مقرها اإلجكماعي عمارة 
الرازي  زنقة  مكرر   4 رقم  الثاني 
املغرب  مكناس   50000  - السعادة 

مند  اسكخدامها  عدم   : ل  نتيجة 

تأسيسها.
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عمارة  ب  الكص ية  مقر  حدد  و 

مكرر زنقة   4 الطابق الثاني رقم   43

مكناس   50000  - السعادة  الرازي 

املغرب. 

و عين:

السيد)ة) سعيد م يد وعنأانه)ا) 

فيال مبروتة رقم 1.ديأر عر ية اسباتا 

)ة)  50000 مكناس املغرب تمص ي 

للشرتة.

وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

لهم  املخألة  الصالحيات  على 

العقأد  تبليغ  ومحل  املخابرة  محل 

عمارة   : والأثائق املكعلقة بالكص ية 

مكرر زنقة   4 الطابق الثاني رقم   43

الرازي السعادة

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   1( بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

.D:300 2021 تحت رقم

182I

ste FIDOKOM sarl au

 ABB PLASTIQUES ET

EMBALLAGES

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

ste FIDOKOM sarl au

 N°163 rue dakhla hay el amal

 selouane nador ، 62700، Nador

Maroc

 ABB PLASTIQUES ET

EMBALLAGES شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي الحضيرة 

الصناعية ميدز تجزئة 04 طريق زايأ 

سلأان - 2700) الناضأر املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

22783

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   2(

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 ABB  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.PLASTIQUES ET EMBALLAGES

صناعة   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

منكجات من الأرق .

عنأان املقر االجكماعي : الحضيرة 

الصناعية ميدز تجزئة 04 طريق زايأ 

سلأان - 2700) الناضأر املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 100 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 500  : احمد  امخكاري  السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

 500  : احمد  بأثشضات  السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد امخكاري احمد عنأانه)ا) 

 (2000 دوار والد حمأ يشأ فرخانة 

الناضأر املغرب.

احمد  بأثشضات  السيد 

بني  بأي قأسا  والد  دوار  عنأانه)ا) 

انصار 2000) الناضأر املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

السيد امخكاري احمد عنأانه)ا) 

 (2000 دوار والد حمأ يشأ فرخانة 

الناضأر املغرب

احمد  بأثشضات  السيد 

بني  بأي قأسا  والد  دوار  عنأانه)ا) 

انصار 2000) الناضأر املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالناضأر بكاريخ 08 شتنبر 

2021 تحت رقم 3895.

183I

AFC PARTENAIRE

 STE LAGHFIRI DE
 CONSTRUCTION ET

TRAVAUX DIVERS
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

AFC PARTENAIRE

 APP 16 IMM F218 OPERATION

 NAJD RTE DE SIDI GHANEM

 MARRAKECH MARRAKECH،

40000، MARRAKECH maroc

 STE LAGHFIRI DE

 CONSTRUCTION ET TRAVAUX

DIVERS شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي حي املسيرة 

الخضراء زكأرة - 40000 زكأرة 

املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

3015

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2019 يأليأز   04

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

 LAGHFIRI DE CONSTRUCTION

. ET TRAVAUX DIVERS

وعمال   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

البناء املكنأعة

الحدائق

حديقة

الكثبيت واإلصالح.

حي   : االجكماعي  املقر  عنأان 

 40000  - زكأرة  الخضراء  املسيرة 

زكأرة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

السيد حسن لغ يري : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد عبد الرحيم لغ يري : 500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  لغ يري  حسن  السيد 

 40000 زكأرة  حي املسيرة الخضراء 

زكأرة املغرب.

لغ يري  الرحيم  عبد  السيد 

عنأانه)ا) حي املسيرة الخضراء زكأرة 

40000 زكأرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  لغ يري  حسن  السيد 

 40000 زكأرة  حي املسيرة الخضراء 

زكأرة املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   25 االبكدائية بزاكأرة بكاريخ 

2019 تحت رقم -.

184I

TOP LEADERS SARL

Imorina transfert
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

TOP LEADERS SARL

 AV MOULAY ISMAIL

 RESIDENCE MOULAY ISMAIL

 3ème ETAGE N°9 ، 90000،

TANGER maroc

Imorina transfert شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي زنقة جبل 

الهيل رقم 347 العرفان 2 - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

1180(3
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في  مؤرخ  مأثق  عقد  بمقك�شى 

القانأن  إعداد  تم   2021 ماي   0(

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.Imorina transfert

تحأيل   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

األمأال وخدمات مالية مكعددة.

عنأان املقر االجكماعي : زنقة جبل 

 90000 - 2 347 العرفان  الهيل رقم 

طنجة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : مكني  نعيمة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  مكني  نعيمة  السيدة 

شارع مأالي هشام إقامة ماجأريل 

 90000  2 شقة  األول  الطابق  ريم 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  مكني  نعيمة  السيدة 

شارع مأالي هشام إقامة ماجأريل 

 90000  2 شقة  األول  الطابق  ريم 

طنجة املغرب

عنأانه)ا)  بحيح  البشير  السيد 

شارع مأالي هشام إقامة ماجأريل 

 90000  2 شقة  األول  الطابق  ريم 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

يأليأز   02 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 4)1).

185I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE FARAMEDIC
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

UNIVERS GESTION CONSEILS

 N°607 LOT BELMEJJAD AL

 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

STE FARAMEDIC شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي محل 2/)2 
رقم )2 تجزئة حمزة 2 املحاميد - 

40000 مراتش املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

118549

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   07

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.FARAMEDIC

-اسكيراد   : غرض الشرتة بإيجاز 

بيع وتسأيق االجهزة الطبية املعقمة 

وغير املعقمة

الصيدالنية  املنكجات  -بيع 

والصيدلة الككميلية البديلة.

محل   : االجكماعي  املقر  عنأان 
)2/2 رقم )2 تجزئة حمزة 2 املحاميد 

- 40000 مراتش املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 50.000 الشرتة:  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي:

السيدة هناء فر�شي : 245 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

255 حصة   : السيد منير فرحات 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  فر�شي  هناء  السيدة 
ب  رقم   2 الجميل  املنضر  اقامة 
مراتش   40000 املقاومة  شارع   42

املغرب.
عنأانه)ا)  فرحات  منير  السيد 
 5(3 رقم  روسأرت  كألف  اركان 
شطر 2 الشري ية تسلطانت 40000 

مراتش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  فرحات  منير  السيد 
 5(3 رقم  روسأرت  كألف  اركان 
شطر 2 الشري ية تسلطانت 40000 

مراتش املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   1( بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 127599.

18(I

AL ARABI EL MADDARSI HOLDING

 AL ARABI EL MADDARSI
HOLDING

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

 AL ARABI EL MADDARSI
HOLDING

 ZONE INDUSTRIELLE PORT DE
 NADOR BENI ENSAR BPN°401
، 62050، BENI ENSAR MAROC

 AL ARABI EL MADDARSI
HOLDING شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي سلأان 
إتجاه طريق السيار و2 - 2702) 

سلأان املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
22789

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   25
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 
 AL ARABI EL MADDARSI

.HOLDING
شرتة   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

قابضة مالية وإدارية.
سلأان   : االجكماعي  املقر  عنأان 
 (2702  - و2  السيار  طريق  إتجاه 

سلأان املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 195(MANAGEMENT الشرتة 
درهم   1.000 بقيمة  حصة   : 500

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
 195(MANAGEMENT الشرتة 
عنأانه)ا) سلأان إتجاه طريق السيار 

و2 2702) سلأان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
مصط ى  املدر�شي  السيد 
ونصار  بني  كاليطا  حي  عنأانه)ا) 

2050) بني ونصار املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
االبكدائية بالناضأر بكاريخ 09 شتنبر 

2021 تحت رقم 3901.

187I

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE STRATEGIQUE

CONSULTING

STE BONOVIA
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE
STRATEGIQUE CONSULTING
 BOITE POSTAL N° 1892 BAM
 FES ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
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STE BONOVIA شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
 LI وعنأان مقرها اإلجكماعي مكجر

2,5 وترو ليس سيدي سليمان مأل 
تي ان مكنــــاس. - 51000 مكناس 

املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
54291

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 يأليأز   08
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.BONOVIA
في  تاجر   : بإيجاز  الشرتة  غرض 
الحياة من مصدر  مأاد الكحأل ماء 
نقل  الجملة،  بنصف  الكحأل 

البضائع للغير وقل من 3،5 طن..
 LI : مكجر  عنأان املقر االجكماعي 
وترو ليس سيدي سليمان مأل   2,5
مكناس   51000  - مكنــــاس.  تي ان 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : السيد البقالي عبد اللــــه 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1000  : السيد البقالي عبد اللــــه 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد البقالي عبد اللــــه عنأانه)ا) 
 11 رقم   1 زنقة  حدي ة  بني  شارع 
كأيلما تطأان 93000 تطأان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

السيد البقالي عبد اللــــه عنأانه)ا) 
 11 رقم   1 زنقة  حدي ة  بني  شارع 
كأيلما تطأان 93000 تطأان املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   17 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2021 تحت رقم 4177.
188I

YF CONSULTING SERVICES

SIF GROUPE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

YF CONSULTING SERVICES
 RUE ABOUTAMAM N2
 BUREAU N 4 ، 14000،

KENITRA MAROC
SIF GROUPE شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي 145 زنقة 
محمد الديأري إقامة الش اء مككب 
رقم 3 القنيطرة - 14000 القنيطرة 

املغرب.
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.50935

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
2021 تم تحأيل  07 وبريل  املؤرخ في 
من  للشرتة  الحالي  االجكماعي  املقر 
إقامة  الديأري  محمد  زنقة   145«
 - القنيطرة   3 رقم  مككب  الش اء 
 103« إلى  القنيطرة املغرب«   14000
 - القنيطرة   2 مككب  غاندي  زنقة 

14000 القنيطرة املغرب«.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 1( بكاريخ  بالقنيطرة  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم )8834.
189I

conseils sarl

BALIASPA
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

conseils sarl
شارع لبنان اقامة يامنة 1 مككب 
رقم 19 طنجة، 90000، طنجة 

املغرب

BALIASPA شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي طنجة 

البالية تجزئة ميرامار رقم 17 - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

111799

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 يناير   04

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

. BALIASPA

االنعاش   : غرض الشرتة بإيجاز 

العقاري.

طنجة   : االجكماعي  املقر  عنأان 

 -  17 رقم  ميرامار  تجزئة  البالية 

90000 طنجة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 100  : الزروالي  الياس  السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  الزروالي  الياس  السيد 

 17 طنجة البالية تجزئة ميرامار رقم 

90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  الزروالي  الياس  السيد 

 17 طنجة البالية تجزئة ميرامار رقم 

90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

يناير   14 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم )23821.

190I

Audimi

DJELAB
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
رفع روسمال الشرتة

Audimi
 Borj El yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،
Casablanca maroc

DJELAB شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي زنقة 

سمية، اقامة شهرزاد 3، الطابق 5، 
رقم 22، حي النخيل -الدار البيضاء - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
رفع روسمال الشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.43(523

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
رفع  تم   2021 شتنبر   01 في  املؤرخ 
روسمال الشرتة بمبلغ قدره »98.000 
إلى  درهم«   2.000« من  وي  درهم« 
»100.000 درهم« عن طريق : تقديم 

حصص نقدية وو عينية.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 20 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793121.

191I

business processing center

إسدر كولسينتيك
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
ت أيت حصص

business processing center
 rue yougoslavie resid andalous
 v appt N°3 gueliz marrakech ،

40000، marrakech maroc
إسدر كألسينكيك شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي عرصة 
بأمنقار رقم )28 النخيل مقاطعة 

النخيل عمالة سيبع مراتش - 
40000 مراتش املغرب.
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ت أيت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.102357

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2020 دجنبر   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :

خديجة إسدر  )ة)  ت أيت السيد 

وصل  من  اجكماعية  حصة   500

)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   1.000

وبريل   23 بكاريخ  ماجدي  عائشة 

.2021

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   

مارس   04 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 5149.

192I

O CAPITAL GROUP

Evency Morocco
إعالن مكعدد القرارات

 EVENCY MOROCCO

شرتة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
روسمالها 2.500.000 درهم، 

مقرها االجكماعي 179 شارع مأالي 

الحسن األول، سلم ب،الطابق 

الخامس -الدار البيضاء

السجل الكجاري بالدار البيضاء رقم 

109599

الكعريف الجبائي)102283

إسكقالة مسيرالشرتة - تعيين مسير 

جديد للشرتة- ت أيت االنصبة 

وتغيير الشكل القانأني للشرتة

العام  الجمع  محضر  بمقك�شى  ـ 

 8 بكاريخ  املؤرخ  للشرتة  اإلسكثنائي 

يأليأ2021 

قرر الشركاء ما يلي

إسكقالة  على  املصادقة 

مسيرالشرتة السيد تأفيق الشرايبي 

إبكداءا من تاريخ 31 غشت 2021 ; 

ل ناوي،  سناء  السيدة  تعيين 

للبطاقة  من جنسية مغر ية حاملة 

للشرتة,  مسيرا   J 290894 الأطنية 

 31 3 سنأات، إبكداءا من  ملدة تالتة 

غشت 2021 ؛

ت أيت  مشروع  على  املصادقة 
 - شرتة  لصالح  نصيب   1200
تصبح  و دلك   INTERFINA S.A
هاد  ت عيل  بعد   ،INTERFINA S.A
لشرتة  الأحيد  الشريك  الك أيت، 

 EVENCY MOROCCO
للشرتة  القانأني  الشكل  تغيير 
إلى شرتة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد - 
من   -  7 واملادة   ( املادة  تعديل 

قأانين األساسية للشرتة ; 
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 17 بكاريخ  البيضاء  للدار  الكجارية 

سبكمبر2021 تحت رقم 793044

193I

conseils sarl

LOTISPA
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

conseils sarl
شارع لبنان اقامة يامنة 1 مككب 
رقم 19 طنجة، 90000، طنجة 

املغرب
LOTISPA شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي طنجة 
البالية تجزئة ميرامار رقم 17 - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
110815

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2020 نأنبر   30
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

. LOTISPA

تجزئة   : بإيجاز  الشرتة  غرض 
االرا�شي .

طنجة   : االجكماعي  املقر  عنأان 
 -  17 رقم  ميرامار  تجزئة  البالية 

90000 طنجة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 100  : الزروالي  الياس  السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
عنأانه)ا)  الزروالي  الياس  السيد 
 17 طنجة البالية تجزئة ميرامار رقم 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  الزروالي  الياس  السيد 
 17 طنجة البالية تجزئة ميرامار رقم 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
دجنبر   15 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2020 تحت رقم 237141.

194I

AFRICA TERMINAL LOGISTICS

 AFRICA TERMINAL
LOGITCS

إعالن مكعدد القرارات

AFRICA TERMINAL LOGISTICS
CASA ، 20000، الدار البيضاء 

maroc
 AFRICA TERMINAL LOGITCS
»شرتة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الأحيد«
وعنأان مقرها االجكماعي: 4) زنقة 
عبدهللا املديأني ط 1 ش2 - 20080 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن مكعدد القرارات«

رقم الكقييد في السجل الكجاري: 
.497077

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
تم اتخاذ   2021 )0 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الكالية: 

 قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

 1.000 اميمة فكحي  السيدة  ت أيت 

 1.000 وصل  من  اجكماعية  حصة 

بكاريخ  بديعي  سعيد  السيد  ل ائدة 

)1 نأنبر 2021

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

السيد  للشرتة  جديد  مسير  تعيين 

تبعا  وحيد  تمسير  بديعي  سعيد 

لقبأل اسكقالة املسيرة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 

بند رقم بند رقم ) و7 و14: الذي 

على  ينص  الذي  مايلي:  على  ينص 

للشرتة  جديد  مسير  تعيين  مايلي: 

السيد سعيد بديعي

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 20 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 5)7930.

195I

CONSSEIL FISCAL REMALI

MEK NETOYAGE
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

CONSSEIL FISCAL REMALI

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

MEK NETOYAGE شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي 0) زنقة 

7 حي الأحدة 1 مكناس - 50000 

مكناس املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

54113

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 يأليأز   2(

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
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ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 MEK  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.NETOYAGE
ُمقاِول   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

نضافة 
وعمال البناء او املخكل ة

تاجر مأاد البناء.
زنقة   (0  : عنأان املقر االجكماعي 
 50000  - مكناس   1 الأحدة  حي   7

مكناس املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
السيد سعيد هاللي شركي : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
شركي  هاللي  سعيد  السيد 
عين   1( زنقة   25 رقم  عنأانه)ا) 
 50000 مكناس  ع  م  ب  الشبيك 

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
شركي  هاللي  سعيد  السيد 
عين   1( زنقة   25 رقم  عنأانه)ا) 
 50000 مكناس  ع  م  ب  الشبيك 

مكناس املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
غشت   18 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2021 تحت رقم 3795.
19(I

ALLEGEANCE CONSULTING

 PIT CONSULTING ET
SERVICES

إعالن مكعدد القرارات

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرودني تقاطع شارع طانطان 
وشارع لبنان اقامة لينى رقم 51&50 

، 90000، طنجة املغرب
 PIT CONSULTING ET SERVICES

»شرتة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنأان مقرها االجكماعي: تقاطع 
شارع طنطان وليبيا اقامة لينا 

الطابق الرابع رقم 50 و51 طنجة - 
90000 طنجة املغرب.

»إعالن مكعدد القرارات«
رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.81835
بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 10 شتنبر 2021
تم اتخاذ القرارات الكالية: 

الذي   : قرار رقم ت أيت حصص 
السيدة  قامت  مايلي:  على  ينص 
حصة   299 بك أيت  شعرة  ايمان 
حصة ل ائدة السيد   300 من اصل 

بأ كرقاسمي 
الذي   : قرار رقم ت أيت حصص 
السيدة  قامت  مايلي:  على  ينص 
واحدة  بك أيت حصة  ايمان شعرة 
من اصل 300 حصة ل ائدة السيدة 

اجالل املرابط 
االجكماعي  املقر  تحأيل  رقم  قرار 
: الذي ينص على مايلي: تحأيل املقر 
الجكماعي للشرتة من 14 شارع االمام 
طريق  شقرون  اقامة  درادب  مسلم 
طنجة الى   12 رقم   2 الجبل الطابق 
الروداني  ساحة  الجديد  العنأان 
الطابق  لينا  اقامة  طنطان  شارع 

الرابع رقم 51 طنجة 
 : قرار رقم تأسيع نشاط الشرتة 
الذي ينص على مايلي: تأسيع نشاط 
الجديد  النشاط  باضافة  الشرتة 
االسكقصائية  الدراسات  مككب 

والبحأث.
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
قامت السيدة ايمان شعرة بك أيت 
حصة   300 اصل  من  حصة   299

ل ائدة السيد بأ كرقاسمي 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
قامت السيدة ايمان شعرة بك أيت 
حصة   300 حصة واحدة من اصل 

ل ائدة السيدة اجالل املرابط 
بند رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
من  للشرتة  الجكماعي  املقر  تحأيل 
14 شارع االمام مسلم درادب اقامة 

رقم   2 شقرون طريق الجبل الطابق 

12 طنجة الى العنأان الجديد ساحة 

لينا  اقامة  طنطان  شارع  الروداني 

الطابق الرابع رقم 51 طنجة 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

باضافة  الشرتة  نشاط  تأسيع 

الدراسات  مككب  الجديد  النشاط 

االسكقصائية والبحأث.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   17 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 101)24.

197I

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

 ONLINE SERVICES

SOLUTIONS
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

 AV PRINCE MY ABDELLAH

 N°24 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 ONLINE SERVICES SOLUTIONS

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي الرقم )1 

الطابق الثالث زنقة الحرية وطارق 

بن زياد عمارة داني جليز مراتش - 

40000 مراتش املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

118517

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

تم إعداد القانأن   2021 غشت   25

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.ONLINE SERVICES SOLUTIONS

وسيط   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

الشؤون  بجميع  القيام   ( اداري 

املكعلقة باملصالح االدارية).

عنأان املقر االجكماعي : الرقم )1 
وطارق  الحرية  زنقة  الثالث  الطابق 

 - مراتش  جليز  داني  عمارة  زياد  بن 

40000 مراتش املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : يأسف  باجة  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد باجة يأسف عنأانه)ا) حي 

صأكأما 02 سأدري رقم 21 40000 

مراتش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

السيد باجة يأسف عنأانه)ا) حي 

صأكأما 02 سأدري رقم 21 40000 

مراتش املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   1( بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 9)1275.

198I

SAGASUD

HELIOSOLAR
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

SAGASUD

شارع االمير مأالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيأن

LAAYOUNE املغرب

HELIOSOLAR شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي مشروع 

مدينة الأفاق رقم E758 العيأن - 

70000 العيأن املغرب
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تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

38071

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   08

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.HELIOSOLAR

ما  كل   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

يكعلق بقطاع الطاقة واشغال العامة 

والنقل والكجارة العامة.

مشروع   : عنأان املقر االجكماعي 

 - العيأن   E758 رقم  الأفاق  مدينة 

70000 العيأن املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

السيد محمد ايت بن العربي : 500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

500 حصة   : السيد انأار الرابحي 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 : العربي  بن  ايت  محمد  السيد 

50000 بقيمة 100 درهم.

 50000  : الرابحي  انأار  السيد 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

العربي  بن  ايت  محمد  السيد 

ميبالدن  تاغزوت  قصر  عنأانه)ا) 

ميدلت 54350 ميدلت املغرب.

عنأانه)ا)  الرابحي  انأار  السيد 

حي الأحدة   139 ماي رقم   23 شارع 

02 العيأن 70000 العيأن املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

العربي  بن  ايت  محمد  السيد 

ميبالدن  تاغزوت  قصر  عنأانه)ا) 

ميدلت 54350 ميدلت املغرب.

عنأانه)ا)  الرابحي  انأار  السيد 

حي الأحدة   139 ماي رقم   23 شارع 

02 العيأن 70000 العيأن املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   1( االبكدائية بالعيأن بكاريخ 

2021 تحت رقم 2914/2021.

199I

KBH CONSULTING

 CENTRE DE REEDUCTION«

 KENZA ET WISSAM par

abréviation »CRKW
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

KBH CONSULTING

 AVENUE JOULANE RUE DE 15

 TANGER 1ER ETAGE BUR 6،

30000، FES MAROC

 CENTRE DE REEDUCTION«

 KENZA ET WISSAM par

abréviation »CRKW شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم 22 
زنقة عباس املساعدي شارع محمد 

الخامس فاس مككب رقم 2 بالطابق 

الس لي 30000 فاس املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

(9515

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   1(

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

 CENTRE DE REEDUCTION«

 KENZA ET WISSAM par

.abréviation »CRKW

مرتز   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

العالج الطبيعي.

 22 رقم   : عنأان املقر االجكماعي 
زنقة عباس املساعدي شارع محمد 
الخامس فاس مككب رقم 2 بالطابق 

الس لي 30000 فاس املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
حصة   500  : السيدة تنزة ديدي 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : السباعي  وسام  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
عنأانه)ا)  ديدي  تنزة  السيدة 
رقم 13 شارع عبد العزيز بن شقرون 
فاس  ج  م  الكاني  لطق   5 الشقة 

30000 فاس املغرب.
السيدة وسام السباعي عنأانه)ا) 
حي واد فاس فاس   19 زنقة   22 رقم 

30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  ديدي  تنزة  السيدة 
رقم 13 شارع عبد العزيز بن شقرون 
فاس  ج  م  الكاني  لطق   5 الشقة 

30000 فاس املغرب
السيدة وسام السباعي عنأانه)ا) 
حي واد فاس فاس   19 زنقة   22 رقم 

30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   14 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2021 تحت رقم 4114.
200I

مسكامنة شامة

MADGOLD
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

مسكامنة شامة
شارع املسيرة رقم 142 الطابق االول 

الناظأر شارع املسيرة رقم 142 
الطابق االول الناظأر، 2000)، 

الناظأر املغرب
MADGOLD شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 

املسيرة رقم 142 الطابق االول 

الناظأر - 2000) الناظأر املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

22779

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   02

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.MADGOLD

االسكيراد   : غرض الشرتة بإيجاز 

والكصدير

بيع وتأزيع املأاد الغذائية

اسكيراد املأاد الغذائية.

شارع   : االجكماعي  املقر  عنأان 

االول  الطابق   142 رقم  املسيرة 

الناظأر - 2000) الناظأر املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : ازحاف  مألأد  السيد 

درهم   100.000 بقيمة  حصة 

للحصة. 

 100000  : السيد مألأد ازحاف 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  ازحاف  مألأد  السيد 

حي بأشأاف رقم 19 الناظأر 2000) 

الناظأر املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
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عنأانه)ا)  ازحاف  مألأد  السيد 
حي بأشأاف رقم 19 الناظأر 2000) 

الناظأر املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
االبكدائية بالناضأر بكاريخ 03 شتنبر 

2021 تحت رقم 3873.
201I

هشام عثماني

 IMMOBILIERE TIBIYANA
SARL AU

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

حل شرتة

هشام عثماني
شارع عمر بن الخطاب اقامة ماص 

بالأماص 2 الطابق 3 رقم 77 ، 
90030، طنجة املغرب

 IMMOBILIERE TIBIYANA SARL
AU شرتة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الأحيد)في طأر 
الكص ية)

وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 
الحسن الثاني اقامة اورالندو مرتيل 

تطأان - 93150 مرتيل املغرب.
حل شرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.(381

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
2021 تقرر حل  18 غشت  املؤرخ في 
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 IMMOBILIERE الأحيد  الشريك 
TIBIYANA SARL AU مبلغ روسمالها 
مقرها  وعنأان  درهم   100.000
اإلجكماعي شارع الحسن الثاني اقامة 
 93150  - تطأان  مرتيل  اورالندو 
مرتيل املغرب نتيجة ل : ازمة النشاط 

االقكصادي.
شارع  ب  الكص ية  مقر  حدد  و 
الحسن الثاني اقامة اورالندو مرتيل 

تطأان - 93150 مرتيل املغرب. 
و عين:

السيد)ة) محمد رمضان البجدين 
وعنأانه)ا) طريق مرتيل فيال رمضان 
املغرب  مرتيل   93150 تطأان 

تمص ي )ة) للشرتة.

 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   14 االبكدائية بكطأان بكاريخ 

2021 تحت رقم 3535.

202I

BOUCHTAOUI TELECOM بأشكاوي تيليكأم

بوشتاوي تيليكوم
إعالن مكعدد القرارات

 BOUCHTAOUI بأشكاوي تيليكأم
TELECOM

 rue el jihad hay riad rte ain 47
 smen fes 47 rue el jihad hay
 riad rte ain smen fes، 30080،

fes املغرب
بأشكاوي تيليكأم »شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنأان مقرها االجكماعي: 47 زنقة 

الجهاد حي الرياض طريق عين 
السمن فاس - 30080 فاس املغرب.

»إعالن مكعدد القرارات«
رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.54073
بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 05 فبراير 2021
تم اتخاذ القرارات الكالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
ت أيت حصص

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تحأيل الشكل القانأني للشرتة 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تعيين مساعد مسير

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
تغيير نشاط الشرتة

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
مالئمة النظام االسا�شي للشرتة

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 
النظام األسا�شي الكالية: 

بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 
0000)د و أشكاوي  بأشكاوي حسن 
ايمان  و أشكاوي  20000د  اميمة 

20000د

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
بأشكاوي حسن 00) سهم و أشكاوي 
ايمان  و أشكاوي  سهم   200 اميمة 

200سهم 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

شرتة دات املسؤولية املحدودة
على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 
تعيين بأشكاوي اميمة مسيرة  مايلي: 

مساعدة الى جانب بأشكاوي حسن
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
واشغال  هات ية  واشغال  دراسات 

عامة
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
مارس   24 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2021 تحت رقم 3085.

203I

مسكامنة شامة

 SALON KARIOUHI
 D›ESTHETIQUE ET DE BIEN

-ETRE
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

مسكامنة شامة
شارع املسيرة رقم 142 الطابق االول 

الناظأر شارع املسيرة رقم 142 
الطابق االول الناظأر، 2000)، 

الناظأر املغرب
 SALON KARIOUHI

 D›ESTHETIQUE ET DE BIEN
ETRE- شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي حي 

ضرضأرة 02 سلأان الناظأر - 
2000) الناظأر املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
22807

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   01
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 SALON : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها
 KARIOUHI D’ESTHETIQUE ET

.DE BIEN -ETRE
حالق   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

الرجال والنساء 
بيع مأاد الكجميل 

االسكيراد والكصدير.
حي   : االجكماعي  املقر  عنأان 
 - الناظأر  سلأان   02 ضرضأرة 

2000) الناظأر املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : قريأحي  طارق  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 100000  : السيد طارق قريأحي   

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
عنأانه)ا)  طارق  قريأحي  السيد 
 (2000 انصار  بني  املسجد  حي 

الناظأر املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  طارق  قريأحي  السيد 
 (2000 انصار  بني  املسجد  حي 

الناظأر املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
االبكدائية بالناضأر بكاريخ 03 شتنبر 

2021 تحت رقم 3871.
204I

EXPACT PARTNERS

EXPACT PARTNERS
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ت أيت حصص

EXPACT PARTNERS
 BOULEVARD ANFA, 4ème 201
 ETAGE, RACINE CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA Maroc
 EXPACT PARTNERS
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شرتة ذات املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي 201 شارع 

ان ا طابق 4 رقم 12 الدارالبيضاء 

املغرب 20000 الدارالبيضاء املغرب.

ت أيت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.443885

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

تمت   2021 وبريل   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ت أيت السيد )ة) رشدي الشمالي 

175 حصة اجكماعية من وصل 500 

حصة ل ائدة السيد )ة) زترياء تناش 

بكاريخ 28 يأليأز 2021.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   

 07 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 30985.

205I

SFM EXPERTS

SAOCARRE
إعالن مكعدد القرارات

SFM EXPERTS

 Boulevard Abdelkrim,4(

 Khattabi ، 20500،

CASABLANCA MAROC

SAOCARRE »شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنأان مقرها االجكماعي: 51 زنقة 

الطباري امكداد املعاريف - 20500 

الدار البيضاء اململكة املغر ية.

»إعالن مكعدد القرارات«

رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.433707

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 13 شتنبر 2021

تم اتخاذ القرارات الكالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

مايلي: عدم الكصريح بال سخ املسبق 

للشرتة رقم الأضعية الصافية وقل 

من ربع )1/4) روس املال االجكماعي

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

اسكمرار ونشطتها االجكماعية.

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 
النظام األسا�شي الكالية: 

بند رقم 9: الذي ينص على مايلي: 
املسبق  بال سخ  الكصريح  عدم 
للشرتة رقم الأضعية الصافية وقل 

من ربع )1/4) روس املال االجكماعي
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 20 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم )79311.
20(I

FIDEREC

AUTO REDY
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
ت أيت حصص

FIDEREC
 LOT MAATALLAH 1(55

 ASKEJOUR ، 40000،
MARRAKECH MAROC

AUTO REDY شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي 229 
تجزئة الكرم عزوزية - 40000 

مراتش املغرب.
ت أيت حصص

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.117451

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تمت   2021 شتنبر   08 في  املؤرخ 

املصادقة على :
عبدالعزيز  )ة)  السيد  ت أيت 
من  اجكماعية  حصة   400 يأجيل 
)ة)  حصة ل ائدة السيد   400 وصل 
رضأان غزافي بكاريخ 08 شتنبر 2021.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
شتنبر   20 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 127700.
207I

MORAFID CONSEILS

 STE EZZ DECOR
MARRAKECH

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

MORAFID CONSEILS
 N°258 LOT AYOUR AZZOUZIA

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 STE EZZ DECOR MARRAKECH
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
 MAG N°1 وعنأان مقرها اإلجكماعي
 RDC DOUAR LAKHOUIMATE
 TASSELTANTE MARRAKECH

 MAG N°1 RDC DOUAR
 LAKHOUIMATE TASSELTANTE

 MARRAKECH 40000
.Marrakech MAROC

تحأيل املقر االجكماعي للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.54933
الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
2021 تم تحأيل  25 وبريل  املؤرخ في 
للشرتة  الحالي  االجكماعي  املقر 
 MAG N°1 RDC DOUAR« من 
 LAKHOUIMATE TASSELTANTE
 MARRAKECH MAG N°1 RDC
 DOUAR LAKHOUIMATE
 TASSELTANTE MARRAKECH
 »40000 Marrakech MAROC
 APPT N°28 ETAGE 4 IMM« إلى 
 AAMARA HAY MENARA
 MARRAKECH APPT N°28
 ETAGE 4 IMM AAMARA HAY
 MENARA MARRAKECH 40000

.»Marrakech MAROC
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
يأنيأ   30 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 185588.
208I

LEADER FINANCE

LES FRISONS DU MAROC
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

LEADER FINANCE
 1ER ETAGE APPT N° 2
 IMM 520 AL MANAR

 OPERATION CHARAF ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 LES FRISONS DU MAROC

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي دوار آيت 
القا�شي اغمات مراتش - 40000 

مراتش املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
115(43

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 ماي   10
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 LES  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

. FRISONS DU MAROC
نادي   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

ركأب الخيل.
: دوار آيت  عنأان املقر االجكماعي 
 40000  - مراتش  اغمات  القا�شي 

مراتش املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : السيد بن الطاهر امين 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد بن الطاهر امين عنأانه)ا) 

كاندا K1A 0B1 كاندا كاندا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد بن الطاهر امين عنأانه)ا) 

كاندا K1A 0B1 كاندا كاندا
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
يأنيأ   04 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 124713.

209I
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FIDUTRACO CONSULTING

GAIA BEAUTE

شرتة ذات املسؤولية املحدودة

حل شرتة

FIDUTRACO CONSULTING

 RUE ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC

GAIA BEAUTE شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طأر 

الكص ية)

وعنأان مقرها اإلجكماعي 2 زنقة 

الصنأ ر الشقة 12 الطابق الرابع - 

2130 الدارالبيضاء املغرب.

حل شرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.442171

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تقرر   2021 يأليأز   17 في  املؤرخ 

حل شرتة ذات املسؤولية املحدودة 

روسمالها  مبلغ   GAIA BEAUTE

مقرها  وعنأان  درهم   100.000

اإلجكماعي 2 زنقة الصنأ ر الشقة 12 

الدارالبيضاء   2130  - الطابق الرابع 

مردودية  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

نشاطها.

اقامة  ب  الكص ية  مقر  حدد  و 

شارع   5 الأفاء  حي   4 شقة  السالم 

جدة طريق ص رو - - فاس املغرب. 

و عين:

احجيج  ابراهيم  السيد)ة) 

4 حي  وعنأانه)ا) اقامة السالم شقة 

 - شارع جدة طريق ص رو   5 الأفاء 

فاس املغرب تمص ي )ة) للشرتة.

 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 30 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يأنيأ 2021 تحت رقم 784849.

210I

S.A.S Modes & Nuances 

CROC SHOP SA
تأسيس شرتة املساهمة

S.A.S Modes & Nuances

 K.M. 3,5, Angle rue du Rif et

 route des Zaërs ، 10170، rabat

maroc

croc shop sa »شرتة املساهمة« 

 Route :وعنأان مقرها االجكماعي

 des zaërs Km 3.5 Souissi Rabat

-، 10105 Rabat Maroc

إعالن عن تأسيس » شرتة 

املساهمة«
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.152(83

 25 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 مارس 

األسا�شي لشرتة املساهمة باملميزات 

الكالية:

شكل الشرتة : شرتة املساهمة .

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 croc  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.shop sa

 : بإيجاز  الشرتة  غرض 

.boulangerie - patisserie

 Route  : االجكماعي  املقر  عنأان 

 des zaërs Km 3.5 Souissi Rabat

.- 10105 Rabat Maroc

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة: 99ans سنة.

 300.000 ويبلغ روسمال الشرتة 

درهم،

مقسم كالكالي:

 RETAIL HOLDING : الشرتة 

1.527 حصة بقيمة 152.700 درهم 

للحصة .

 ALJIA GOURMET : الشرتة 

8)1.4 حصة بقيمة 800.)14 درهم 

للحصة .

 Zouhaïr BENNANI : 1 السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد Rachid HADNI : 1 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   Chakib ALJ : 1 السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 Loubna BENYAICH : 1 السيدة

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 Riad LAISSAOUI : 1 السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

مجلس  وو وعضاء  املكصرفأن   -  

الرقابة: 

 Rachid EL HARCHI السيد 

 Directeur général بص كه)ا) 

 avenue 16  24 عنأانه)ا) 

 novembre Agdal Rabat 10106

rabat maroc

 Zouhaïr BENNANI السيد 

 Président du conseil بص كه)ا) 

 Km عنأانه)ا)   d’administration

 3.5 Avenue Mohamed 5 10106

rabat maroc

 Riad LAISSAOUI السيد 

 administrateur بص كه)ا) 

 rue beni Mtir Souissi  4 عنأانه)ا) 

10106 rabat maroc

 Rachid HADNI السيد 

 administrateur بص كه)ا) 

 Route Akrach no 3 عنأانه)ا) 

Souissi 10106 rabat maroc

بص كه)ا)   Chakib ALJ السيد 

 8 عنأانه)ا)   administrateur

 rue aki abderazzak résidence

 plein ciek 2 eme étage 20554

casablanca maroc

 loubna BENYAICH السيدة 

 administrateur بص كه)ا) 

 rue ali abderazzak  8 عنأانه)ا) 

 résidence plein ciel 2eme étage

20554 casablanca maroc

مراقب وو مراقبي الحسابات :

 Crowe Horwath الشرتة 

 commissaire )ا)بص كه   Maroc

 avenue 90 (عنأانه)ا aux comptes

 mehdi benbatka 10106 rabat

.maroc

األسا�شي  النظام  مقكضيات 
وتأزيع  االحكياطي  بككأين  املكعلقة 

األر اح :
 il est fait un prélèvement de  
 5% pour constituer le fonds de

. résérve légale
املنصأص  الخاصة  اإلمكيازات 

عليها لكل شخص :
 le paiement de dividendes
 doit intervenir dans un délai de 9

.mois après cloture de l’exercice
بقبأل  مكعلقة  مقكضيات 
ت أيت  لهم  املخأل  األشخاص 
األسهم وتعيين جهاز الشرتة املخأل 

له البث في طلبات القبأل :
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   -
يأنيأ   10 بكاريخ  بالر اط  الكجارية 

2021 تحت رقم 2)58.
211I

AGC CONSULTING

KAZINOV كازينوف
إعالن مكعدد القرارات

AGC CONSULTING
250، زاوية شارع مأالي يأسف 
و أردو، الطابق 4، شقة 11 ، 
20040، الدار البيضاء املغرب

كازينأف KAZINOV »شرتة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنأان مقرها االجكماعي: املنطقة 
الصناعية ليساس ة، رقم 7ديار 
ليساس ة - 20230 الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن مكعدد القرارات«

رقم الكقييد في السجل الكجاري: 
.178527

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
2021 تم اتخاذ  05 غشت  املؤرخ في 

القرارات الكالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
مايلي: تم رفع روسمال الشرتة بمبلغ 
من  وي  درهم«   7.000.000« قدره 
»7.000.000 درهم« إلى »14.00.000 
من  ادماج جزء   : عن طريق  درهم« 
احكياطي او ار اح الشرتة املقدر في 

7.000.000 درهم.
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قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تأسيع غرض الشرتة

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 

ينص  الذي   :3+(+7 رقم  بند 

القانأن األسا�شي  تحيين  على مايلي: 

للشرتة بمأجب هده الكغييرات

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 20 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793147.

212I

AGC CONSULTING

 STME س ت م ا ماروك

 MAROC
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
ت أيت حصص

AGC CONSULTING

250، زاوية شارع مأالي يأسف 

و أردو، الطابق 4، شقة 11 ، 

20040، الدار البيضاء املغرب

  STME MAROC س ت م ا ماروك

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي عمارة 

الليمأن ب، تجزئة ابن خلدون، 

الحي الحسني - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

ت أيت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.398751

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

تمت   2021 شتنبر   02 في  املؤرخ 

املصادقة على :

محمد لخأيل  )ة)  السيد  ت أيت 

وصل  من  اجكماعية  حصة   5.000

5.000 حصة ل ائدة السيد )ة) مريم 

بنبراهيم بكاريخ 02 شتنبر 2021.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   

 20 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793221.

213I

AGC CONSULTING

 STME س ت م ا ماروك

MAROC
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

تعيين مسير جديد للشرتة

AGC CONSULTING

250، زاوية شارع مأالي يأسف 

و أردو، الطابق 4، شقة 11 ، 

20040، الدار البيضاء املغرب

 STME MAROC س ت م ا ماروك

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي عمارة 

الليمأن ب، تجزئة ابن خلدون، 

الحي الحسني - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.398751

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

2021 تم تعيين  02 شتنبر  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشرتة  جديد  مسير 

بنبراهيم مريم تمسير وحيد

تبعا لقبأل اسكقالة املسير.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 20 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793221.

214I

AMOURI CONSULTING

 WYDAD ATHLETIC FASSI

FOOTBALL - WAF FOOT SA
تأسيس شرتة املساهمة

AMOURI CONSULTING

 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble

 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC

 WYDAD ATHLETIC FASSI

 FOOTBALL - WAF FOOT SA

»شرتة املساهمة« 

وعنأان مقرها االجكماعي : رقم 9 
الطابق الس لي رود شقة رقم ) 
الطابق األول شارع الجيش امللكي 
املدينة الجديدة -، 30010 فاس 

املغرب
إعالن عن تأسيس » شرتة 

املساهمة«
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.(9217
 2( في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 فبراير 
األسا�شي لشرتة املساهمة باملميزات 

الكالية:
شكل الشرتة : شرتة املساهمة .

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 
 WYDAD ATHLETIC FASSI

.FOOTBALL - WAF FOOT SA
الغرض   : بإيجاز  الشرتة  غرض 
من الشرتة هأ إدارة وتنظيم و رمجة 
املكعلقة  الرياضية  األنشطة  وتن يذ 
مما يؤدي إلى   ، بممارسة ترة القدم 
مجانية  وو  مدفأعة  وحداث  تنظيم 
الصعيدين  على   ، املكافآت  ودفع 

الأطني والدولي..
 9 رقم   : االجكماعي  املقر  عنأان 
 ( رقم  شقة  رود  الس لي  الطابق 
امللكي  الجيش  شارع  األول  الطابق 
فاس   30010  - الجديدة  املدينة 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة: 99 سنة.
 300.000 ويبلغ روسمال الشرتة 

درهم،
مقسم كالكالي:

الريا�شي  الأداد  الشرتة جمعية 
 100 حصة بقيمة   2.988  : ال ا�شي 

درهم للحصة .
حصة   1  : بلحاج  ميلأد  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
1 حصة   : السيد حسن الجامعي 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 1  : مقداد  العالي  عبد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1  : املنعم لحجأجي  السيد عبد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد عبد ال كاح بناني : 1 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   1  : بكاتي  إدريس  السيد 
بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   1  : كارتي  ميلأد  السيد 
بقيمة 100 درهم للحصة .

 1  : السيد نجيب محمدي علأي 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   1  : بنعمأر  رشيد  السيد 
بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   1  : بأحبة  سعيد  السيد 
بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد عصام الخرشف : 1 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   1  : بأري�شي  نبيل  السيد 
بقيمة 100 درهم للحصة .

مجلس  وو وعضاء  املكصرفأن   -  
الرقابة: 

بص كه)ا)  بلحاج  ميلأد  السيد 
اإلدارة  مجلس  ورئيس  عام  مدير 
عنأانه)ا) فاس 30100 فاس املغرب

السيد حسن الجامعي بص كه)ا) 
عضأ مجلس اإلدارة عنأانه)ا) فاس 

30100 فاس املغرب
مقداد  العالي  عبد  السيد 
اإلدارة  مجلس  عضأ  بص كه)ا) 
عنأانه)ا) فاس 30100 فاس املغرب

لحجأجي  املنعم  عبد  السيد 
اإلدارة  مجلس  عضأ  بص كه)ا) 
عنأانه)ا) فاس 30100 فاس املغرب

بناني  ال كاح  عبد  السيد 
اإلدارة  مجلس  عضأ  بص كه)ا) 
عنأانه)ا) فاس 30100 فاس املغرب

بص كه)ا)  بكاتي  إدريس  السيد 
عضأ مجلس اإلدارة عنأانه)ا) فاس 

30100 فاس املغرب
بص كه)ا)  كارتي  ميلأد  السيد 
عضأ مجلس اإلدارة عنأانه)ا) فاس 

30100 فاس املغرب
علأي  محمدي  نجيب  السيد 
اإلدارة  مجلس  عضأ  بص كه)ا) 
عنأانه)ا) فاس 30100 فاس املغرب

بص كه)ا)  بأحبة  سعيد  السيد 
عضأ مجلس اإلدارة عنأانه)ا) فاس 

30100 فاس املغرب.
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الخرشف  عصام  السيد 
اإلدارة  مجلس  عضأ  بص كه)ا) 
عنأانه)ا) فاس 30100 فاس املغرب

بص كه)ا)  بأري�شي  نبيل  السيد 
عضأ مجلس اإلدارة عنأانه)ا) فاس 

30100 فاس املغرب
مراقب وو مراقبي الحسابات :

 AMOURI الشرتة 
مراقب  )ا)بص كه   CONSULTING
ملعب   15 رقم  الحسابات عنأانه)ا) 
فاس   30010 الخيل املنظر الجميل 

املغرب
األسا�شي  النظام  مقكضيات 
وتأزيع  االحكياطي  بككأين  املكعلقة 

األر اح :
وتأزع  األسا�شي  االحكياط  يكأن 
البنأد  ملقكضيات  تبعا  األر اح 
املنصأص عليها في النظام األسا�شي 

للشرتة.
املنصأص  الخاصة  اإلمكيازات 

عليها لكل شخص :
لكل  الخاصة  اإلمكيازات  تحدد 
البنأد  ملقكضيات  وفقا  شخص 
املنصأص عليها في النظام األسا�شي 

للشرتة .
بقبأل  مكعلقة  مقكضيات 
ت أيت  لهم  املخأل  األشخاص 
األسهم وتعيين جهاز الشرتة املخأل 

له البث في طلبات القبأل :
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   -
غشت   27 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2021 تحت رقم -.
215I

ASMAA MEDIA GROUP

INVETYS
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرومي بلأك 39 الرقم 

20 البرنأ�شي البيضاء، 20000، 
البيضاء املغرب

INVETYS شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي زنقة 

سمية انجل شارع عبد املأمن اقامة 
شهرزاد 3 الطابق 4 رقم 20 عند 
مأريش - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
47(051

 08 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2020 وتكأ ر 
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.INVETYS
وعمال   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

مخكل ة
اعمال بناء.

زنقة   : االجكماعي  املقر  عنأان 
سمية انجل شارع عبد املأمن اقامة 
عند   20 رقم   4 الطابق   3 شهرزاد 
الدارالبيضاء   20000  - مأريش 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
الشرتة:  روسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : محمد  زرهأني  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
عنأانه)ا)  محمد  زرهأني  السيد 
 32 شقة   5 ممر ابن تثير طابق   5(
 20000 املعاريف  س  امين  اقامة 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  محمد  زرهأني  السيد 
 32 شقة   5 ممر ابن تثير طابق   5(
 20000 املعاريف  س  امين  اقامة 

الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
الكجارية بالدار البيضاء بكاريخ - تحت 

رقم -.
21(I

»TOP TOUS MEDIA« شرتة

»TOP TOUS MEDIA« شركة
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

»TOP TOUS MEDIA« شرتة
زاوية شارع الحسن الثاني وزنقة 

مأالي ابراهيم الطابق 4 شقة 2 حي 
القدس ، 3300)، بركان اململكة 

املغر ية
 »TOP TOUS MEDIA« شرتة

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي زاوية شارع 
الحسن الثاني وزنقة مأالي ابراهيم 

الطابق 4 شقة 2 حي القدس - 
3300) بركان اململكة املغر ية
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
8035

 23 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 غشت 
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
شرتة   : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.»TOP TOUS MEDIA«
غرض الشرتة بإيجاز : الصحافة 
الصحافة  وخدمات  االلكترونية 
السمعي  لخدمات  منكج  املكنأعة، 
الكنشيط  خدمات  وتقديم  البصري 

املخكل ة.
زاوية   : االجكماعي  املقر  عنأان 
مأالي  وزنقة  الثاني  الحسن  شارع 
ابراهيم الطابق 4 شقة 2 حي القدس 

- 3300) بركان اململكة املغر ية.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشرتة : 99 سنة .

 20.000 الشرتة:  روسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالكالي:

 CIN n°( السيدة يحياوي عائشة 
FA99843( : 200 حصة بقيمة 100 

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
 CIN n°( السيدة يحياوي عائشة 
زنقة   ،34 رقم  FA99843) عنأانه)ا) 
بأسكأرة تجزئة الرحماني حي قشاط 

3300) بركان اململكة املغر ية.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
 CNI( املصط ى  محياوي  السيد 
زنقة   ،34 عنأانه)ا)   (n° FH2934
بأسكأرة تجزئة الرحماني حي قشاط 

3300) بركان اململكة املغر ية
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   14 بكاريخ  ببركان  االبكدائية 

2021 تحت رقم 531/2021.

217I

عبد العزيز الدمأن

EFNOR
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ت أيت حصص

عبد العزيز الدمأن
31 شارع املكسيك مككب 49 ، 

90013، طنجة املغرب
EFNOR شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي 4 شارع 

اطلس - 90000 طنجة املغرب.
ت أيت حصص

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.44(5

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تمت   2018 دجنبر   2( في  املؤرخ 

املصادقة على :
افقير  انس  )ة)  السيد  ت أيت 
وصل  من  اجكماعية  حصة   3.998
)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   4.997

محمد افقير بكاريخ )2 دجنبر 2018.
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افقير  يسرى  )ة)  السيد  ت أيت 
وصل  من  اجكماعية  حصة   499
)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   4.997

محمد افقير بكاريخ )2 دجنبر 2018.
افقير  اسامة  )ة)  السيد  ت أيت 
وصل  من  اجكماعية  حصة   500
)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   4.997

محمد افقير بكاريخ )2 دجنبر 2018.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
شتنبر   12 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2019 تحت رقم 033)22.
218I

BP Ingénierie

BP INGENIERIE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

BP Ingénierie
 rue de medine، 21000، 9(

Berrechid Maroc
BP INGENIERIE شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
 CASA وعنأان مقرها اإلجكماعي
 ABDELMOUMEN BUSINESS

 CENTER Immeuble ATRIUM N
 374 Lotissement Manazyl Al

 Maymoune 20390 Casablanca
MAROC

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
515051

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   23
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 BP  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.INGENIERIE
 Activité  : غرض الشرتة بإيجاز 
 de contrôle et analyses

techniques
.Exportateur de services

 CASA  : االجكماعي  املقر  عنأان 

 ABDELMOUMEN BUSINESS
 CENTER Immeuble ATRIUM N
 374 Lotissement Manazyl Al
 Maymoune 20390 Casablanca

.MAROC
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 1.000 الشرتة:  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
 FAKHOR YOUNESS السيد 
 RUE DE PARIS  1( عنأانه)ا) 

.77127 LIEUSAINT FRANCE
 FAKHOR HAJAR السيدة 
 RUE AL MADANIA  9( عنأانه)ا) 

.2(000 BERRECHID MAROC
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
 FAKHOR YOUNESS السيد 
 RUE DE PARIS 1( عنأانه)ا) 

77127 LIEUSAINT FRANCE

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 31 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2021 تحت رقم -.
219I

AEF CONSULTING

 DATA ADVANCED
SOLUTIONS

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

AEF CONSULTING
 BD LALLA YACOUT 5ème ,47

 ETAGE, CASABLANCA ، 20450،
CASABLANCA MAROC

 DATA ADVANCED SOLUTIONS
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
 Angle Bd وعنأان مقرها اإلجكماعي
 Lalla Yakout et Rue EL ARAAR
 9 Résidence Galis 4ème étage

 App 17 Casablanca Ville 20450
CASABLANCA MAROC

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

514349

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

تم إعداد القانأن   2021 غشت   13

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 DATA  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.ADVANCED SOLUTIONS

بإيجاز  الشرتة  غرض 

 INFORMATIQUE  :

 (Programmeur, Analyste,

.(..Concepteur EN

 Angle Bd : عنأان املقر االجكماعي

 Lalla Yakout et Rue EL ARAAR

 9 Résidence Galis 4ème étage

 App 17 Casablanca Ville 20450

.CASABLANCA MAROC

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 Abdelaziz BELKHALA السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   : 1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

 Abdelaziz BELKHALA السيد 

 CRE RHAMNA BLOC 9 (عنأانه)ا

 NR 438 SIDI MOUMENE 20450

.CASABLANCA MAROC

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

 Abdelaziz BELKHALA السيد 

 CRE RHAMNA BLOC 9 (عنأانه)ا

 NR 438 SIDI MOUMENE 20450

.CASABLANCA MAROC

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 30 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يأليأز 2021 تحت رقم 514349.

220I

secotrages snc

 SOCIETE LES SAVEURS DE

SAIS
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ت أيت حصص

secotrages snc

رقم 2 زنقة ادريس اليامأري بالعربي 

وجه عروس مكناس ، 50000، 

مكناس املغرب

 SOCIETE LES SAVEURS DE SAIS

شرتة ذات املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي تجزئة 

املنظر الجميل 3 اقامة فرح عمارة 9 

الشقة 7 - 50000 مكناس املغرب.

ت أيت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.394(9

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2021 وبريل   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :

عماد  التراب  )ة)  السيد  ت أيت 

330 حصة اجكماعية من وصل 330 

عمار تمال  )ة)  حصة ل ائدة السيد 

بكاريخ 27 وبريل 2021.

عادل  التراب  )ة)  السيد  ت أيت 

330 حصة اجكماعية من وصل 330 

عمار تمال  )ة)  حصة ل ائدة السيد 

بكاريخ 27 وبريل 2021.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   

شتنبر   13 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2021 تحت رقم 4081.

221I
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إئكمانية الأاحة

DIAMOND EXPRESS 
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

إئكمانية الأاحة

2 زنقة الحرية ، 52000، الرشيدية 

املغرب

 DIAMOND EXPRESS شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي قصر بني 

ي أس جماعة الخنك - 52024 

الرشيدية املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

15241

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   0(

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.DIAMOND EXPRESS

نقل   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

البضائع لحساب الغير.

قصر   : االجكماعي  املقر  عنأان 

 52024  - بني ي أس جماعة الخنك 

الرشيدية املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 500  : السيد عبد العزيز طاهيري 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد عبد الرحمان عمري : 500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
طاهيري  العزيز  عبد  السيد 
مأالي  تجزئة   1247 رقم  عنأانه)ا) 

الرشيدية   52000 الشريف  علي 

املغرب.

عمري  الرحمان  عبد  السيد 
 1 العاطي  عين  تجزئة  عنأانه)ا) 
 52000  1202 رقم   1 املجمأعة 

الرشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عمري  الرحمان  عبد  السيد 
 1 العاطي  عين  تجزئة  عنأانه)ا) 
 52000  1202 رقم   1 املجمأعة 

الرشيدية املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 10 بكاريخ  بالرشيدية  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 2071.

222I

هشام عثماني

BLEUSEA SARL AU
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
حل شرتة

هشام عثماني
شارع عمر بن الخطاب اقامة ماص 

بالأماص 2 الطابق 3 رقم 77 ، 
90030، طنجة املغرب

BLEUSEA SARL AU شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد)في طأر الكص ية)
وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 

الحسن الثاني اقامة اورالندو مرتيل 
تطأان - 93150 مرتيل املغرب.

حل شرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.20787
الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
2021 تقرر حل  18 غشت  املؤرخ في 
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 BLEUSEA SARL الأحيد  الشريك 
درهم   100.000 روسمالها  مبلغ   AU
شارع  اإلجكماعي  مقرها  وعنأان 
الحسن الثاني اقامة اورالندو مرتيل 
تطأان - 93150 مرتيل املغرب نتيجة 

ل : ازمة النشاط االقكصادي.
شارع  ب  الكص ية  مقر  حدد  و 
الحسن الثاني اقامة اورالندو مرتيل 

تطأان - 93150 مرتيل املغرب. 

و عين:

السيد)ة) محمد ش يق البجدين 

وعنأانه)ا) طريق مرتيل فيال رمضان 

املغرب  مرتيل   93150 تطأان 

تمص ي )ة) للشرتة.

 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   14 االبكدائية بكطأان بكاريخ 

2021 تحت رقم 3534.

223I

fiduciaire dar dmana

HAMDICASH
إعالن مكعدد القرارات

fiduciaire dar dmana

حي الدرعاويين درب الدرعاويين 

رقم 10 وزان حي الدرعاويين درب 

الدرعاويين رقم 10 وزان، 200)1، 

وزان املغرب

HAMDICASH »شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنأان مقرها االجكماعي: دوار 

فالقين جماعة ونانة ملجاعرة وزان - 

200)1 وزان املغرب.

»إعالن مكعدد القرارات«

رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.1(35

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 01 شتنبر 2021

تم اتخاذ القرارات الكالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

املصادقة على ت أيت الحصص التي 

مصط ى حم�شي  )ة)  يملكها السيد 

الأطنية  الكعريف  للبطاقة  الحامل 

 400 رقمGM192471في الشرتة وي 

واحدة  كل  قيمة  اجكماعية  حصة 

)ة)  السيد  ل ائدة  درهم   100 منها 

عبد الحليم حم�شي الحامل للبطاقة 

GM48907 الكعريف الأطنية رقم

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعيين السيد عبد الحليم حم�شي 

الأطنية  الكعريف  للبطاقة  الحامل 

وحيد  تمسير   GM48907 رقم 

للشرتة

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 

بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

ت أيت الحصص

على  ينص  الذي   :17 رقم  بند 

مايلي: تعيين مسير وحيد للشرتة

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   15 بكاريخ  بأزان  االبكدائية 

2021 تحت رقم 3381.

224I

ASIASPORT SARL AU

ASIASPORT
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

ASIASPORT SARL AU

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

ASIASPORT شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي زنقة 59 

رقم 30 درب الشرفاء الدارالبيضاء - 

20000 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

51(371

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   25

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.ASIASPORT



19707 الجريدة الرسميةعدد 84)5 - 28 ص ر 1443 )) وتكأ ر 2021) 

 , اسكيراد   : غرض الشرتة بإيجاز 
تصدير , بيع وشراء املالبس واالحذية 

الرياضية.
 59 زنقة   : عنأان املقر االجكماعي 
رقم 30 درب الشرفاء الدارالبيضاء - 

20000 الدارالبيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 10.000 الشرتة:  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي:
حصة   100  : السيد عادل بلدي 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
عنأانه)ا)  بلدي  عادل  السيد 
 7 شقة   4 ط  العنق  شارع   24(
الدارالبيضاء   20000 الدارالبيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  بلدي  عادل  السيد 
 7 شقة   4 ط  العنق  شارع   24(
الدارالبيضاء   20000 الدارالبيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 20 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793178.
225I

fiduciaire dar dmana

STE AZOU OPTIQUE
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
ق ل الكص ية

fiduciaire dar dmana
حي الدرعاويين درب الدرعاويين 

رقم 10 وزان حي الدرعاويين درب 
الدرعاويين رقم 10 وزان، 200)1، 

وزان املغرب
STE AZOU OPTIQUE شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي : تجزئة 
النأر العمارة 4 رقم 04 وزان - 

200)1 وزان املغرب.
ق ل الكص ية

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.4(5

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

2021 تقرر حل  24 غشت  املؤرخ في 

STE AZOU OPTIQUE شرتة ذات 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد مبلغ روسمالها 40.000 درهم 

وعنأان مقرها اإلجكماعي تجزئة النأر 

 1(200  - وزان   04 رقم   4 العمارة 

وزان املغرب نتيجة لعجز الشرتة عن 

دخل  وجأد  لعدم  تكالي يها  تغطية 

كافي لكغطية مصاريف الشرتة..

و عين:

الشرقاني  زهير  السيد)ة) 

حي العدير تجزئة املنظر  وعنأانه)ا) 

وزان   15 شقة   (2 عمارة  الجميل 

)ة)  تمص ي  املغرب  وزان   1(200

للشرتة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 

تجزئة  وفي   2021 غشت   24 بكاريخ 

 - وزان   04 رقم   4 العمارة  النأر 

200)1 وزان املغرب.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

يأليأز   01 بكاريخ  بأزان  االبكدائية 

2021 تحت رقم )314.

22(I

ائكمانية منارة

FAST POWER
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

ائكمانية منارة

18 زنقة مأريكانيا عمارة معالل 

شقة رقم 17 جليز مراتش مراتش، 

40000، مراتش املغرب

FAST POWER شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي دوار تارة 

سعادة مراتش - 40000 مراتش 

املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

117535

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 يأنيأ   22

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 FAST  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.POWER

االسكيراد   : غرض الشرتة بإيجاز 

والكصدير

وسيط الكجارة بالجملة.

دوار تارة   : عنأان املقر االجكماعي 

مراتش   40000  - مراتش  سعادة 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 : اللطيف  عبد  صامت  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

اللطيف  عبد  صامت  السيد 

 38 رقم  الداودي  درب  عنأانه)ا) 

 40000 علي  بن  يأسف  سيدي 

مراتش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

اللطيف  عبد  صامت  السيد 

 38 رقم  الداودي  درب  عنأانه)ا) 

 40000 علي  بن  يأسف  سيدي 

مراتش املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

غشت   04 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 574)12.

227I

إئكمانية الأفاء

EL FARKH CONSTRUCTION
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

إئكمانية الأفاء
شارع عالل ال ا�شي الرقم 79 

سطات ، 000)2، سطات املغرب
 EL FARKH CONSTRUCTION

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي دوار 
املراونة بني خلأق البروج - 250)2 

البروج املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
((87

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   09
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 EL  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.FARKH CONSTRUCTION
غرض الشرتة بإيجاز : -1 وشغال 

البناء املخكل ة.
دوار   : االجكماعي  املقر  عنأان 
 2(250  - املراونة بني خلأق البروج 

البروج املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 10.000 الشرتة:  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي:
 100  : املصط ى  ال رخ  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد ال رخ املصط ى عنأانه)ا) 
دوار املراونة بني خلأق البروج 250)2 

البروج املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

السيد ال رخ املصط ى عنأانه)ا) 

دوار املراونة بني خلأق البروج 250)2 

البروج املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   15 االبكدائية بسطات بكاريخ 

2021 تحت رقم 1274/2021.

228I

secotrages snc

 SOCIETE LES SAVEURS DE

SAIS

شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

secotrages snc

اليامأري  ادريس  زنقة   2 رقم 

 ، مكناس  عروس  وجه  بالعربي 

50000، مكناس املغرب

 SOCIETE LES SAVEURS DE

SAIS شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تجزئة  اإلجكماعي  مقرها  وعنأان 

 9 3 اقامة فرح عمارة  املنظر الجميل 

الشقة 7 - 50000 مكناس املغرب.

تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.394(9

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

2021 تم تحأيل  27 وبريل  املؤرخ في 

من  للشرتة  الحالي  االجكماعي  املقر 

اقامة فرح   3 »تجزئة املنظر الجميل 

مكناس   50000  -  7 الشقة   9 عمارة 

الرقم   3 »اقامة ر�شى ا  إلى  املغرب« 

15 طريق فاس شارع الجيش امللكي - 

50000 مكناس املغرب«.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   13 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2021 تحت رقم 4081.

229I

secotrages snc

 SOCIETE LES SAVEURS DE
SAIS

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشرتة

secotrages snc
رقم 2 زنقة ادريس اليامأري بالعربي 

وجه عروس مكناس ، 50000، 
مكناس املغرب

 SOCIETE LES SAVEURS DE SAIS
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي تجزئة 
املنظر الجميل 3 اقامة فرح عمارة 9 
الشقة 7 - 50000 مكناس املغرب.

تعيين مسير جديد للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.394(9
بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تم تعيين   2021 وبريل   27 املؤرخ في 
مسير جديد للشرتة السيد)ة) عمار 

تمال تمسير وحيد
تبعا لقبأل اسكقالة املسير.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   13 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2021 تحت رقم 4081.

230I

ديأان األسكادة وئام الدحاوي مأثقة بطنجة

SANAE HABITACION
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
ت أيت حصص

ديأان األسكادة وئام الدحاوي مأثقة 
بطنجة

90،شارع ابن تاش ين اقامة املنارة 
الطابق األول الشقة 52 طنجة، 

90000، طنجة املغرب
SANAE HABITACION شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي زاوية شارع 
مأ�شى ابن نصير وشارع زرياب رقم 
54 الطابق األر�شي شقة رقم 10 

طنجة 90020 طنجة املغرب.
ت أيت حصص

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.72945

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
تمت   2021 يأنيأ   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :
محمد الظافر  )ة)  ت أيت السيد 
وصل  من  اجكماعية  حصة   1.000
1.000 حصة ل ائدة السيد )ة) سمير 

الظافر بكاريخ 24 يأنيأ 2021.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
غشت   18 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 7403.
231I

H2MC

OUAWZKIT COLOR S.A.R.L
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

حل شرتة

H2MC
107 شارع تازة حي مأالي عبد هللا 
رقم 5 عين الشق الدار البيضاء ، 

casablanca maroc ،20000
 OUAWZKIT COLOR S.A.R.L

شرتة ذات املسؤولية املحدودة)في 
طأر الكص ية)

وعنأان مقرها اإلجكماعي )2 شارع 
مرس السلطان الشقة 3 الطابق 1 - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
حل شرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.440383

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
2021 تقرر حل  01 شتنبر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شرتة 
 OUAWZKIT COLOR S.A.R.L
درهم   100.000 روسمالها  مبلغ 
شارع   2( اإلجكماعي  مقرها  وعنأان 
مرس السلطان الشقة 3 الطابق 1 - 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   20000

ل : وقف النشاط الكجاري.
و حدد مقر الكص ية ب )2 شارع 
مرس السلطان الشقة 3 الطابق 1 - 

20000 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

بألحمأل  عمر  السيد)ة) 
القادري  بكر  ابأ  شارع  وعنأانه)ا) 

معروف  سيدي   14 رقم   47 عمارة 

املغرب  البيضاء  الدار   20000

تمص ي )ة) للشرتة.

 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 20 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793195.

232I

jilovta sarl

شركة ايرماكس
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

jilovta sarl

 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC

شرتة ايرماتس شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي فالج والد 

الشريف زنقة 13 رقم 23 - 0000) 

وجدة املغرب 

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

37873

 22 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�شى 

القانأن  إعداد  تم   2021 يأنيأ 

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

شرتة   : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

ايرماتس.
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ترتيب   : بإيجاز  الشرتة  غرض 
الري  ونظام  األنابيب  وصيانة 

بالكنقيط.
عنأان املقر االجكماعي : فالج والد 
 (0000  -  23 رقم   13 الشريف زنقة 

وجدة املغرب .
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
الشرتة:  روسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالكالي:
السيدة زهرة الطأيل : 100 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
عنأانه)ا)  الطأيل  زهرة  السيدة 
 15 حي الحسني الأفاق االنس7 رقم 

وجدة 0000) وجدة املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  الطأيل  زهرة  السيدة 
 15 حي الحسني الأفاق االنس7 رقم 

وجدة 0000) وجدة املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
غشت   04 بكاريخ  بأجدة  الكجارية 

2021 تحت رقم 2830.
233I

jilovta sarl

شركة العيا�شي
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL
 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC
شرتة العيا�شي شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي ج2 اقامة 
املدينة زنقة الجرادة وجدة - 0000) 

وجدة املغرب 
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
38135

 03 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 غشت 
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
شرتة   : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

العيا�شي .
وعمال   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

مكنأعة وو إنشاءات.
عنأان املقر االجكماعي : ج2 اقامة 
املدينة زنقة الجرادة وجدة - 0000) 

وجدة املغرب .
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
الشرتة:  روسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالكالي:
 100  : عيساوي  الياس  السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد الياس عيساوي عنأانه)ا) 
وجدة   (( شارع مأالي يأسف رقم 

0000) وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد الياس عيساوي عنأانه)ا) 
وجدة   (( شارع مأالي يأسف رقم 

0000) وجدة املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   1( بكاريخ  بأجدة  الكجارية 

2021 تحت رقم 3270.
234I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

MERKAMEUBLE
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 شارع فاس الطابق األول رقم 1 ، 

90000، طنجة املغرب
MERKAMEUBLE شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي تجزئة بدر 

القطعة رقم 28 الطابق 1 رقم 5 

طنجة - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

119239

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

تم إعداد القانأن   2021 غشت   1(

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.MERKAMEUBLE

االنعاش   : غرض الشرتة بإيجاز 

العقاري.

تجزئة   : االجكماعي  املقر  عنأان 

بدر القطعة رقم 28 الطابق 1 رقم 5 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

حصة   1.000  : السيد فؤاد عبأ 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

حي  عنأانه)ا)  عبأ  فؤاد  السيد 

االدريسية 2 زنقة 100 رقم 3 90000 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

السيد منير الشريف عنأانه)ا) حي 

العلأي زنقة 1 رقم 17 90000 طنجة 

املغرب.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   0( بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 0)2457.

235I

BRADUS BUSINESS CENTER

PETRO VEGAZ MAROC

إعالن مكعدد القرارات

BRADUS BUSINESS CENTER

 LOT BACHKOU RESIDENCE 77

 ZINEB APPT 17 5EME ETAGE

 CASA ، 20420، CASABLANCA

MAROC

PETRO VEGAZ MAROC »شرتة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الأحيد«

وعنأان مقرها االجكماعي: تيت مليل 

، دوار وولد سيدي عبأ - 20000 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مكعدد القرارات«
رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.483(43

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 25 غشت 2021

تم اتخاذ القرارات الكالية: 

قرار رقم I: الذي ينص على مايلي: 

مجمأع  من  حصة   14700 ت أيت 

من  للشرتة  االجكماعية  الحصص 

ل ائدة  ركادي  ابراهيم  السيد  طرف 

كل من السيد انس ركادي والسيدة 

ايمان ركادي

قرار رقم II: الذي ينص على مايلي: 

من  للشرتة  القانأني  الشكل  تغيير 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شرتة 

ذات الشريك الأحيد إلى شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 

بند رقم -: الذي ينص على مايلي: -

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 14 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 03)792.

23(I
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IB PARTNERS

VIVACE CONSULTING
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
رفع روسمال الشرتة

IB PARTNERS
 BD LA CORNICHE ، 20040، 47

CASABLANCA MAROC
VIVACE CONSULTING شرتة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي 187 شارع 
عبد املأمن اقامة وليلي عمارة 2 - 

20450 الدار البيضاء املغرب.
رفع روسمال الشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.28(8(9

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
تم   2021 شتنبر   12 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشرتة  روسمال  رفع 
من  وي  درهم«   3.000.000«
 3.500.000« إلى  درهم«   500.000«
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 
املقدار  املحددة  الشرتة  ديأن  مع 

واملسكحقة.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 21 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 32448.
237I

ALISSONE CONSULTING

LC STUDIO SARL.AU
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

ALISSONE CONSULTING
 310Angle BD Omar Riffi Et La
 Liberte CASABLANCA، 20120،

CASABLANCA MAROC
LC STUDIO SARL.AU شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي 10 شارع 
الحرية الطابق 3 الشقة رقم 5 الدار 

البيضاء 20120 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

515489

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   24

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 LC  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.STUDIO SARL.AU

إنجاز   -  : بإيجاز  الشرتة  غرض 

بالشركات  الخاصة  احترافية  صأر 

واألفراد ووي شكل قانأني آخر

مباشرة  )بطريقة  الصأر  بيع   -

وعبر اإلنترنت)

- بيع البضائع )تكاب مثال)
- إنشاء تكاب الصأر

- إعادة صياغة الصأر
- الكدبير اإلداري

االستراتيجيات  في  االستشارات   -

الكجارية والتسأيقية

- استشارات في الكأاصل 

- تصأير

ذلك  في  )بما  الحدث  تصأير   -

الس ر إلى الحدث)

في  )خاصة  فأتأغرافي  معرض   -

املعارض ال نية)

جميع املعامالت  وبشكل عام،    -

التي  والصناعية  والكجارية  املالية 

وو  مباشر  بشكل  مرتبطة  تكأن  قد 

املذكأر وعاله وو  غير مباشر بال�شيء 

من  به،  وو مرتبط  مشابه  بأي �شيء 

املحكمل ون تعزز تطأيره وو تأسيعه.

10 شارع  عنأان املقر االجكماعي : 

الحرية الطابق 3 الشقة رقم 5 الدار 

البيضاء  الدار   20120 البيضاء 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 
درهم، مقسم كالكالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومأاطن الشركاء :

 LUCIE LOUISE السيدة 
عنأانه)ا)   MATHILDE CHOPART
 SAINT PAIR SUR MER FRANCE

50380 فرنسا فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
 LUCIE LOUISE السيدة 
عنأانه)ا)   MATHILDE CHOPART
 SAINT PAIR SUR MER FRANCE

50380 فرنسا فرنسا
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 10 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم -.

238I

COMPTA-YASS SARL AU

SABDES
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
ق ل الكص ية

COMPTA-YASS SARL AU
 IMM IBN KHALDOUN AV IBN
 KHALDOUNE BR 10 V.N SAFI ،

46000، SAFI MAROC
SABDES شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي : 28 زنقة 
املطار الطابق 1 حي الكأرس آس ي 

املغرب - 000)4 آس ي املغرب.
ق ل الكص ية

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
.10001

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
تقرر   2021 شتنبر   07 في  املؤرخ 
شرتة ذات مسؤولية   SABDES حل 
محدودة ذات الشريك الأحيد مبلغ 
وعنأان  درهم   100.000 روسمالها 
املطار  زنقة   28 اإلجكماعي  مقرها 
الطابق 1 حي الكأرس آس ي املغرب - 
000)4 آس ي املغرب نتيجة إلنعدام 

الدعم املالي.

و عين:

الصمد  اسكيكرة عبد  السيد)ة) 

07 تجزئة الأرد  42 زنقة  وعنأانه)ا) 

آس ي   4(000 آس ي  الكأرس  حي 

املغرب تمص ي )ة) للشرتة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 

28 زنقة  2021 وفي  07 شتنبر  بكاريخ 

حي الكأرس آس ي   1 املطار الطابق 

املغرب - 000)4 آس ي املغرب.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   20 بكاريخ  بآس ي  االبكدائية 

2021 تحت رقم )237.

239I

CONSSEIL FISCAL REMALI

DOMAINE MMA SARL
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ت أيت حصص

CONSSEIL FISCAL REMALI

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

DOMAINE MMA SARL شرتة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي سيس اواد 

مهدومة ملكية د ت الن أرة الجميلة 

ت ف 10220 ك املنزه مكناس - 

50000 مكناس املغرب.

ت أيت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.34903

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2019 غشت   07 في  املؤرخ 

املصادقة على :

مأالي مسعأد  )ة)  ت أيت السيد 

من  اجكماعية  حصة   (0 اكأزال 

السيد  ل ائدة  حصة   (.000 وصل 

17 شتنبر  )ة) ابراهيم اكأزال بكاريخ 

.2021

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   

شتنبر   1( بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2021 تحت رقم 4153.

240I
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Sayarh & Menjra

BIOFOAM
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

Sayarh & Menjra

 Zerktouni Casablanca، 52

20000، Casablanca Maroc

BIOFOAM شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي 

 Route Moulay Thami, Zone

 Industrielle 20200, Dar

 Bouazza, Casablanca Maroc

20200 Casablanca Maroc

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

514293

 13 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�شى 

القانأن  إعداد  تم   2021 غشت 

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.BIOFOAM

تصنيع   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

و يع وتسأيق البأليأل.

 : االجكماعي  املقر  عنأان 

 Route Moulay Thami, Zone

 Industrielle 20200, Dar

 Bouazza, Casablanca Maroc

.20200 Casablanca Maroc

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 10.000 الشرتة:  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي:

الشرتة BIOFOAM : 100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

 Uni Confort Maroc الشرتة 
 No.297 عنأانه)ا)   Dolidol
 Boulevard Zerktouni Angle
 Boulevard Ziraoui, Casablanca

.20000 Casablanca Maroc
 Walid Mougou السيد 
 rue Ibn Khairan  ,9 عنأانه)ا) 
 Mers Sultan 20000 Casablanca

.Maroc
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
 Walid Mougou السيد 
 rue Ibn Khairan Mers ,9 (عنأانه)ا
Sultan 20000 Casablanca Maroc
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 30 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2021 تحت رقم 30123.
241I

OUR EXPERT

SUPERETTE IMRANE
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

OUR EXPERT
مراتش املغرب40000.

سأ يريت عمران شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها االجكماعي: املحل 
الكجاري الكائن ب الص اء زاوية 

شارع الحسن الثاني وزنقة 
الحسين بن مبارك جليز مراتش 

املغرب40000.
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
118533

 13 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 شتنبر 
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
تسميتها:  بمخكصر  اإلقكضاء 

سأ يريت عمران.
: بيع املأاد  غرض الشرتة بإيجاز 

الغذائية والكبغ

املحل   : االجكماعي  املقر  عنأان 
الكجاري الكائن ب الص اء زاوية شارع 
بن  الحسين  وزنقة  الثاني  الحسن 

مبارك جليز مراتش املغرب40000.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : ابراهيم  ملعنكر  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  ابراهيم  ملعنكر  السيد 
سعادة  تارتة  الرمت  دراع  دوار 

مراتش 40000 مراتش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  ابراهيم  ملعنكر  السيد 
سعادة  تارتة  الرمت  دراع  دوار 

مراتش 40000 مراتش املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   1( بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 127579
242I

COTEXPER

 GENERAL CONSULTING
AND MANAGEMENT

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
رفع روسمال الشرتة

COTEXPER
 RUE YACOUB MARINI 28

 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH
MAROC

 GENERAL CONSULTING AND
MANAGEMENT شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم 4 

تجزئة الضحى منكدى 1 - 40000 

مراتش املغرب.

رفع روسمال الشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.(9023

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

رفع  تم   2021 شتنبر   01 في  املؤرخ 

روسمال الشرتة بمبلغ قدره »70.000 

إلى  درهم«   50.000« وي من  درهم« 

»120.000 درهم« عن طريق : تقديم 

حصص نقدية وو عينية.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   21 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 127727.

243I

fudben

BEST PAY SARL AU شركة

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

ق ل الكص ية

fudben

-71شارع املسيرة الناظأر، 2000)، 

الناظأر املغرب

شرتة BEST PAY SARL AU شرتة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي : حي 

لعرا�شي شارع النصر الناظأر - 

2000) الناظأر املغرب.

ق ل الكص ية

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.19523

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

2021 تقرر حل  17 غشت  املؤرخ في 

شرتة   BEST PAY SARL AU شرتة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

 10.000 روسمالها  مبلغ  الأحيد 

اإلجكماعي  مقرها  وعنأان  درهم 

الناظأر  النصر  شارع  لعرا�شي  حي 

نتيجة  املغرب  الناظأر   (2000  -

ل-اغالق وتص ية الشرتة.
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و عين:
املأساوي  ودريس  السيد)ة) 
 124 زنقة  عاريض2  حي  وعنأانه)ا) 
املغرب  الناظأر   (2000  115 رقم 

تمص ي )ة) للشرتة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 
حي  وفي   2021 غشت   17 بكاريخ 
 - الناظأر  النصر  شارع  لعرا�شي 

2000) الناظأر املغرب.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
االبكدائية بالناضأر بكاريخ 27 غشت 

2021 تحت رقم 3797.

244I

MATISSE CONSULTING

MATISSE CONSULTING
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

MATISSE CONSULTING
 HAY ALMASSIRA I A N 879 HAY
 ALMASSIRA I A N 879، 40000،

MARRAKECH MAROC
Matisse consulting شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي 
 HAY ALMASSIRA I A N

 879 MARRAKECH 40000
MARRAKECH Maroc

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
118411

في  مؤرخ  مأثق  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   11
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.Matisse consulting

 Conseil,  : غرض الشرتة بإيجاز 

.Etudes et Formation

 : االجكماعي  املقر  عنأان 

 HAY ALMASSIRA I A N

 879 MARRAKECH 40000

.MARRAKECH Maroc

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

الداد�شي عنأانه)ا)  السيد جأاد 

ال ردوس  حي  االخكيار  تجزئة   211

طريق الدار البيضاء 40000 مراتش 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

الداد�شي عنأانه)ا)  السيد جأاد 

ال ردوس  حي  االخكيار  تجزئة   211

طريق الدار البيضاء 40000 مراتش 

املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

غشت   11 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 7872).

245I

كارفأر بزنس

كارفور بزنيز
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشرتة

كارفأر بزنس

شارع محمد الخامس زنقة مأريكانيا 

الطابق الكاني، 52200، ارفأد 

املغرب

كارفأر بزنيز شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنأان مقرها االجكماعي شارع 

محمد 5 زنقة مأريطانيا الطابق 2 - 

52200 ارفأد املغرب.

تغيير نشاط الشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.10511

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تم تغيير   2021 فبراير   11 املؤرخ في 
نشاط الشرتة من »مقاولة محاسبة

اشغال االعالميات
الكجارة« إلى »مقاولة محاسبة«.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 07 بكاريخ  بالرشيدية  االبكدائية 
يأليأز 2021 تحت رقم 330/2021.
24(I

fudben

BEST PAY SARL AU شركة
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
ق ل الكص ية

fudben
الناظأر،  املسيرة  -71شارع 

2000)، الناظأر املغرب
 IMMO-CHALLALI Sarl شرتة 

Au
محدودة  مسؤولية  ذات  شرتة   

ذات الشريك الأحيد
شارع   : وعنأان مقرها اإلجكماعي 
صالح الدين األيأبي رقم 52 - 2000) 

الناظأر املغرب.
ق ل الكص ية

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
.13795

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
2019 تقرر حل  31 دجنبر  املؤرخ في 
 IMMO-CHALLALI Sarl شرتة 
محدودة  مسؤولية  ذات  شرتة   Au
ذات الشريك الأحيد مبلغ روسمالها 
مقرها  وعنأان  درهم   90.000
اإلجكماعي شارع صالح الدين األيأبي 
املغرب  الناظأر   (2000  -  52 رقم 

نتيجة ل-حل وتص ية الشرتة.
و عين:

شاللي  س يان  السيد)ة) 
وعنأانه)ا) شارع صالح الدين األيأبي 
املغرب  الناظأر   (2000  52 رقم 

تمص ي )ة) للشرتة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 
شارع  وفي   2019 دجنبر   31 بكاريخ 
صالح الدين األيأبي رقم 52 - 2000) 

الناظأر املغرب.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالناضأر بكاريخ 07 شتنبر 

2020 تحت رقم 3011-3018.

247I

IMP SAHARA

LM SUD
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

IMP SAHARA

حي مأالي رشيد بلأك 14 رقم 1 
مكرر العيأن، 70000، العيأن 

املغرب

LM SUD شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 

محمد الخامس بدون رقم - 70050 

طرفاية املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

38043

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   30

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 LM  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.SUD

-الكجارة   : غرض الشرتة بإيجاز 

و يع حجارة البناء

وإنجاز واسكغالل  -بحث ودراسة 

وإدارة مقالع الرمال ومحاجر امللح ،

وعمال   ، العامة  اإلنشاءات   -

العامة  اإلنشاءات   ، املكنأعة  البناء 

واإلدارية  السكنية  املباني  إنشاء   ،

 ، امللحقة  األعمال   ، والصناعية 

 ، الكعاقد من الباطن على العقارات 

ترتيبات املباني ، شراء و يع منكجات 

 ، العامة  والصيدلية  البناء  ومأاد 

الترويج العقاري .
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شارع   : االجكماعي  املقر  عنأان 
 70050  - محمد الخامس بدون رقم 

طرفاية املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 500  : الخطاط  لحبيب  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
500 حصة   : السيد محمد ازلمي 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد لحبيب الخطاط عنأانه)ا) 

الطاح 70050 طرفاية املغرب.
السيد محمد ازلمي عنأانه)ا) حي 
طرفاية   70050 بدون رقم  الشهداء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد لحبيب الخطاط عنأانه)ا) 

الطاح 70050 طرفاية املغرب
السيد محمد ازلمي عنأانه)ا) حي 
طرفاية   70050 بدون رقم  الشهداء 

املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   14 االبكدائية بالعيأن بكاريخ 

2021 تحت رقم 2889/2021.
248I

SOFIMED CONSULTING AND NEGOCE SARL

HASSNA ALUMINIUM SNC
شرتة الكضامن

حل شرتة

 SOFIMED CONSULTING AND
NEGOCE SARL

تجزئة عبد املأمن 9) ارض الصغير، 
الطابق الثاني ، 28800، املحمدية 

املغرب
 HASSNA ALUMINIUM SNC
شرتة الكضامن)في طأر الكص ية)

وعنأان مقرها اإلجكماعي زاؤية شارع 
الجيش امللكي وزنقة الزاس الطابق 

3 املككب12 - 28800 املحمدية 
املغرب.

حل شرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.22509

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تقرر   2021 غشت   31 في  املؤرخ 
 HASSNA الكضامن  شرتة  حل 
مبلغ روسمالها   ALUMINIUM SNC
مقرها  وعنأان  درهم   100.000
اإلجكماعي زاؤية شارع الجيش امللكي 
 - املككب12   3 وزنقة الزاس الطابق 
 : املحمدية املغرب نتيجة ل   28800
عدم وجأد دعم للمؤسسات املالية.

زاؤية  ب  الكص ية  مقر  حدد  و 
الزاس  وزنقة  امللكي  الجيش  شارع 
 28800  - املككب12   3 الطابق 

املحمدية املغرب. 
و عين:

القنأبي  س يان  السيد)ة) 
وعنأانه)ا) تجزئة عين تكي الرقم125 
املحمدية املغرب   28815 بني يخلف 

تمص ي )ة) للشرتة.
الحدود  اإلقكضاء  وعند   
املخألة  الصالحيات  على  امل روضة 
تبليغ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 
 العقأد والأثائق املكعلقة بالكص ية :
وزنقة  امللكي  الجيش  شارع  زاؤية 
الزاس الطابق 3 املككب12 املحمدية

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 13 بكاريخ  باملحمدية  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 1907.
249I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

ERRACHIDIA STON
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
رفع روسمال الشرتة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
ERRACHIDIA STON شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي فيال رقم 
47 عين العاطي 2 الراشيدية فيال 
رقم 47 عين العاطي 2 الراشيدية 

52000 الراشيدية املغرب.
رفع روسمال الشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.13(37

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تم   2021 شتنبر   02 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشرتة  روسمال  رفع 
»400.000 درهم« وي من »100.000 
عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 
وو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 20 بكاريخ  بالرشيدية  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 412.

250I

ALTA COMPTA

كاغديناج كنصيبط
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
ت أيت حصص

ALTA COMPTA
 AV FES RUE EGYPTE N9 BIS
 AV FES RUE EGYPTE N9 BIS،

90000، TANGER MAROC
كاغديناج تنصيبط شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 

فاس زنقة مصر رقم 9 مكرر طنجة - 
90000 طنجة املغرب.

ت أيت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.110389
بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تمت   2021 وبريل   13 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الحازمي  فريد  )ة)  السيد  ت أيت 
وصل  من  اجكماعية  حصة   1.000
)ة) علي  1.000 حصة ل ائدة السيد 

عشأد بكاريخ 13 وبريل 2021.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
وبريل   19 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 3592.

251I

Finconseil

FUZION RÉSEAUX
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

Finconseil

 bd zerktouni ، 20200، 140

casablanca maroc

Fuzion Réseaux شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي )4 شارع 

الزرتكأني الدور 5 رقم 17 - 20200 

الدار البيضاء اململكة املغر ية

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

512059

 30 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 يأنيأ 

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 Fuzion : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.Réseaux

نشر   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

الكحكية  والبنية  الكهر اء  شبكات 

لالتصاالت املكنقلة والهاتف الثابت.

)4 شارع  عنأان املقر االجكماعي : 

الزرتكأني الدور 5 رقم 17 - 20200 

الدار البيضاء اململكة املغر ية.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

السيد احمد زهار : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
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 22 عنأانه)ا)  زهار  احمد  السيد 

17000 الروشيل  تيم ديس سابلأن 

فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

 22 عنأانه)ا)  زهار  احمد  السيد 

17000 الروشيل  تيم ديس سابلأن 

فرنسا

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 29 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يأليأز 2021 تحت رقم 788397.

252I

ACCOMPT CONSULTING

 SOCIETE DE

 CONSTRUCTION

 ET TRAVAUX

D›INFRASTRUCTURE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

ACCOMPT CONSULTING

 BD MOHAMED ABDOU N° 18

 BIS RESIDENCE HAMZA 3EME

 ETAGE BUREAU N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA MAROC

 SOCIETE DE CONSTRUCTION

 ET TRAVAUX

D›INFRASTRUCTURE شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 

محمد الخامس عمارة البركا الطابق 

 Ville (*( (4 شقة )1 وجدة ) وجدة

OUJDA 60000 املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

38139

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   11

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

مكبأعة  الشرتة  تسمية 

بمخكصر  اإلقكضاء  عند 

 SOCIETE DE  : تسميتها 

 CONSTRUCTION ET TRAVAUX

.D’INFRASTRUCTURE

اعمال   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

والسباتة  والكهر اء  الطرق 

والصرف الصحي واالعمال املخكل ة 

واالنشاءات )مقاول).

شارع   : االجكماعي  املقر  عنأان 

محمد الخامس عمارة البركا الطابق 

 Ville (*( ) وجدة)  )1 وجدة  4 شقة 

OUJDA 0000) املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

مبلغ روسمال الشرتة: 1.000.000 

درهم، مقسم كالكالي:

 SOCIETE DE الشرتة 

 CONSTRUCTION ET TRAVAUX

 D’INFRASTRUCTURE : 10.000

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
: زنقة زتزل  السيد حسن معكقد 

شارع يعقأب املنصأر رقم 15 وجدة 

بقيمة 5.000 درهم.

دوار   : طاهري  رضأان  السيد 

اوالد كاري اسلي عمالة وجدة بقيمة 

5.000 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  معكقد  حسن  السيد 
زنقة زتزل شارع يعقأب املنصأر رقم 

15 وجدة OUJDA (0000 املغرب.

السيد رضأان طاهري عنأانه)ا) 

وجدة  عمالة  اسلي  كاري  اوالد  دوار 

OUJDA (0000 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  معكقد  حسن  السيد 

نقة زتزل شارع يعقأب املنصأر رقم 

15 وجدة OUJDA (0000 املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   1( بكاريخ  بأجدة  الكجارية 

2021 تحت رقم 3272.

253I

H’ûlay sarl 

حألي

H'ÛLAY SARL 
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

H›ûlay sarl

نأرماندي ، زنقة ابن فارس ، عمارة 

149 ، الطابق االول ، رقم 9 ، 

املعاريف ، الدار البيضاء ، 20370، 

الدار البيضاء املغرب

حألي H'ûlay sarl شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي نأرماندي 

، زنقة ابن فارس ، عمارة 149 ، 

الطابق االول ، رقم 9 ، املعاريف 

، الدار البيضاء - 20330 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

514(91

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

تم إعداد القانأن   2021 غشت   11

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

حألي   : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.H’ûlay sarl

غرض الشرتة بإيجاز : بيع املالبس 

، بيع عبر اإلنترنت الصناعة  الجاهزة 

الحرفية الكقليدية واإلبداعية.

عنأان املقر االجكماعي : نأرماندي 

زنقة ابن فارس ، عمارة 149 ، الطابق 

الدار   ، املعاريف   ،  9 رقم   ، االول 

البيضاء  الدار   20330  - البيضاء 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 : الأدغيري  ياسمينة  السيدة 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

الأدغيري  ياسمينة  السيدة 

كاردينيا  تجزئة   14 عنأانه)ا) 

الدار  الحسيمة  شارع  كالي أرنيا 

البيضاء  الدار   20150 البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

الأدغيري  ياسمينة  السيدة 

كاردينيا  تجزئة   14 عنأانه)ا) 

الدار  الحسيمة  شارع  كالي أرنيا 

البيضاء  الدار   20150 البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 02 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 791344.

254I

nador conseil sarl au

ANDALUSIA HOUSE
إعالن مكعدد القرارات

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

ANDALUSIA HOUSE »شرتة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنأان مقرها االجكماعي: الحي 

الجديد اقامة محسن الطابق األول 

بني انصار - 2000) الناظأر املغرب.

»إعالن مكعدد القرارات«

رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.19845

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 08 شتنبر 2021

تم اتخاذ القرارات الكالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

اقرار بيع السيدة تالبيلي جهينة 500 

حصة للسيد اهالل محسن .
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قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي:
تعيين السيد اهالل محسن مسيرا 

جديدا للشرتة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 
ينص  الذي   :(-7 رقم  بند 
الشرتة  روسمال  مايلي:  على 
1000حصة  ل  100000مقسمة 
السيد  الكالي:  الشكل  على  مأزعة 

اهالل مصط ى 500 
و السيد وهالل محسن 500 

على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 
تسيير الشرتة من قبل وهالل  مايلي: 

مصط ى والسيد اهالل محسين 
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
االبكدائية بالناضأر بكاريخ 14 شتنبر 

2021 تحت رقم 3928.
255I

FIDUGEC

CARROSSERIE VOGHERA
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
حل شرتة

FIDUGEC
 BD OUED TENSIFT OULFA 315

 315 BD OUED TENSIFT
 OULFA، 20400، CASABLANCA

MAROC
 CARROSSERIE VOGHERA

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد)في طأر الكص ية)
وعنأان مقرها اإلجكماعي اقامة 
هداية شقة رقم 11 تجزئة االمل 
سيدي البرنأ�شي - 10)20 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.29(853

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
2020 تقرر حل  21 دجنبر  املؤرخ في 
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 CARROSSERIE الأحيد  الشريك 
VOGHERA مبلغ روسمالها 100.000 
اإلجكماعي  مقرها  وعنأان  درهم 
تجزئة   11 رقم  شقة  هداية  اقامة 

 20(10  - البرنأ�شي  سيدي  االمل 

الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : ازمة 

اقكصادية.

اقامة  ب  الكص ية  مقر  حدد  و 

االمل  تجزئة   11 رقم  شقة  هداية 

الدار   20(10  - البرنأ�شي  سيدي 

البيضاء املغرب. 

و عين:
الزعري  رشيد  السيد)ة) 

 48 رقم  بانكارنا  شارع  وعنأانه)ا) 

سيريسينا رافيا 20019 ميالنأ ايطاليا 

تمص ي )ة) للشرتة.

 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 22 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يناير 2021 تحت رقم 2315)7.

25(I

GHIZLANE DOUBLANE

G O R TRAVAUX
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

GHIZLANE DOUBLANE

رقم 5 عمارة العبدي شارع محمد 

السادس ، 24000، الجديدة املغرب

G O R TRAVAUX شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

 RUE (7 وعنأان مقرها اإلجكماعي

 AZIZ BELLAL 2EME ETG N° 3

MAARIF - 20000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

512103

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

تم إعداد القانأن   2021 يأليأز   27

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 G O R : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.TRAVAUX

بإيجاز  الشرتة  غرض 

 IMPORTATION ET  :

.EXPORTATION

 RUE (7  : عنأان املقر االجكماعي 

 AZIZ BELLAL 2EME ETG N° 3

البيضاء  الدار   MAARIF - 20000

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 500  : السيد محمد وباني جامبأ 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة رجاء األزهري : 250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد عثمان جامبأ : 250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

جامبأ  وباني  محمد  السيد 

عنأانه)ا) رقم 2 بلأك 2 طريق املطار 

حي اوريدة 01 000)4 اس ي املغرب.

عنأانه)ا)  األزهري  رجاء  السيدة 

رقم 2 بلأك 2 طريق املطار حي اوريدة 

01 000)4 اس ي املغرب.

عنأانه)ا)  جامبأ  عثمان  السيد 

رقم 2 بلأك 2 طريق املطار حي اوريدة 

01 000)4 اس ي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

جامبأ  وباني  محمد  السيد 

عنأانه)ا) رقم 2 بلأك 2 طريق املطار 

حي اوريدة 01 000)4 اس ي املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 05 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2021 تحت رقم 788542.

257I

 STE TRANSPORT SERVICES OUJDA ANGAD

SARL/AU

 STE TRANSPORT SERVICES 

OUJDA ANGAD
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

 STE TRANSPORT SERVICES

OUJDA ANGAD SARL/AU

دوار الزاوية الس لى ت ايت جرادة ، 

4550)، جرادة املغرب

 STE TRANSPORT SERVICES 

OUJDA ANGAD شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي دوار 

الزاوية الس لى ت ايت جرادة - 

4550) جرادة املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

37851

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 يأنيأ   10

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

 TRANSPORT SERVICES OUJDA

.ANGAD

الشرتة   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

لها تهدف في املغرب وو خارجه : نقل 

نقل البضائع وطنيا   - البضائع للغير 

ودوليا - االسكيراد والكصدير - و ص ة 

الكجارية،  العمليات  كل  عامة، 

املالية، املكعلقة بشكل مباشر وو غير 

وعاله،  إليها  املشار  باألهداف  مباشر 

على  تساعد  ون  شأنها  من  التي  وو 

تحقيقها وتطأيرها.
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دوار   : االجكماعي  املقر  عنأان 
 - جرادة  ت ايت  الس لى  الزاوية 

4550) جرادة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 : املنعم  عبد  حمزاوي  السيد   -

1000 بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
املنعم  عبد  حمزاوي  السيد 
زنقة  الشيخ  لعري  حي  عنأانه)ا) 
جرادة   (4550 الناظأر   01 رقم   40

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
املنعم  عبد  حمزاوي  السيد 
زنقة  الشيخ  لعري  حي  عنأانه)ا) 
جرادة   (4550 الناظأر   01 رقم   40

املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
غشت   02 بكاريخ  بأجدة  الكجارية 

2021 تحت رقم 2773.
258I

EL FTOUH NORD TRANSPORT

طرانس الصنوبر نورد تطوان
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

طرانس الصنأ ر نأرد تطأان
خندق الزر أح وراء املستش ى 

االسباني ، 93000، تطأان املغرب
طرانس الصنأ ر نأرد تطأان 

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي خندق 
الزر أح وراء املستش ى االسباني - 

93000 تطأان املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
293(5

 1( في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 وبريل 

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
اإلقكضاء بمخكصر تسميتها : طرانس 

الصنأ ر نأرد تطأان.
نقل   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

العمال لحساب الغير.
خندق   : االجكماعي  املقر  عنأان 
 - االسباني  املستش ى  وراء  الزر أح 

93000 تطأان املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 100  : عثمان  القناني  السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
 100  : عثمان  القناني  السيد 

بقيمة 1.000 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
عنأانه)ا)  عثمان  القناني  السيد 
شارع الصنأ ر درب 1 زنقة 5 رقم 17 

93000 تطأان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  عثمان  القناني  السيد 
شارع الصنأ ر درب 1 زنقة 5 رقم 17 

93000 تطأان املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
ماي   0( بكاريخ  بكطأان  االبكدائية 

2021 تحت رقم 1003.
259I

Arithmetic Compta 

ن2م لأجيستيك

)N2M LOGISTIC ( 
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

Arithmetic Compta
117 شارع مأالي عبد العزيز )اقامة 

الريان) املككب رقم 4 ، 14000، 
القنيطرة املغرب

 N2M ( ن2م لأجيستيك
LOGISTIC) شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي 117 شارع 

مأالي عبد العزيز مككب رقم 3 - 
14000 القنيطرة املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
(2125

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   24
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
ن2م   : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.(N2M LOGISTIC ( لأجيستيك
نقل   : بإيجاز  الشرتة  غرض 
نقل   / البضائع  نقل   / االشخاص 

املدر�شي.
 117  : االجكماعي  املقر  عنأان 
شارع مأالي عبد العزيز مككب رقم 

3 - 14000 القنيطرة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 333  : جعيدان  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد مصط ى جاوا : 334 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 333  : الديش  نأرالدين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد محمد جعيدان عنأانه)ا) 
 14000 املناصرة  العربي  اوالد  دوار 

القنيطرة املغرب.
عنأانه)ا)  جاوا  مصط ى  السيد 
 14000 املناصرة  العربي  اوالد  دوار 

القنيطرة املغرب.
السيد نأرالدين الديش عنأانه)ا) 
 14000 دوار اوالد العسال املناصرة 

القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

السيد محمد جعيدان عنأانه)ا) 

 14000 املناصرة  العربي  اوالد  دوار 

القنيطرة املغرب

عنأانه)ا)  جاوا  مصط ى  السيد 

 14000 املناصرة  العربي  اوالد  دوار 

القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

تحت   - بكاريخ  بالقنيطرة  االبكدائية 

رقم -.

2(0I

SIGMA COMPTA

QUICK PORTER

شرتة ذات املسؤولية املحدودة

حل شرتة

SIGMA COMPTA

الدريسة 1 شارع املنصأر ابن وبي 

عامر رقم 95 الطابق 2 رقم 1 ، 

90000، طنجة املغرب

QUICK PORTER شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طأر 

الكص ية)

وعنأان مقرها اإلجكماعي 5 شارع 

يأسف ابن تاش ين الطابق الثاني 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.

حل شرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.103879

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

2021 تقرر حل  25 غشت  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شرتة 

روسمالها  مبلغ   QUICK PORTER

مقرها  وعنأان  درهم   100.000

ابن  يأسف  شارع   5 اإلجكماعي 

 - طنجة  الثاني  الطابق  تاش ين 

 : ل  نتيجة  املغرب  طنجة   90000

صعأ ة الحصأل على سأق للعمل 

الحالية  والضروف  املنافسة  بسبب 

املكعلقة بجائحة ترونا.
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شارع   5 و حدد مقر الكص ية ب 

الثاني  الطابق  تاش ين  ابن  يأسف 

طنجة - 90000 طنجة املغرب. 

و عين:

السيد)ة) رشيد املزازي وعنأانه)ا) 

حي امللحة بلأك ا رقم 85 تازة 90000 

طنجة املغرب تمص ي )ة) للشرتة.

 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

مارس   05 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 2223.

2(1I

ADYEL & ASSOCIES

VELVET
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تغيير تسمية الشرتة

ADYEL & ASSOCIES

 bis Boulevard Ain 43

 Taoujtate Résidence les Fleurs

 Appartement N°2، 20000،

casablanca maroc

VELVET شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها االجكماعي 131 شارع 

ون ا إقامة وزور مككب رقم 11 الدار 

البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

تغيير تسمية الشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

49(785

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

تم تغيير   2021 يأنيأ   25 املؤرخ في 

إلى   »VELVET« من  الشرتة  تسمية 

. « TRADING ZITO«

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 09 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2021 تحت رقم 789315.

2(2I

ABA GESTION SARLAU

ATLANTIS BOIS
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

ABA GESTION SARLAU
 AV MED V 3EME ETG 38
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
ATLANTIS BOIS شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي محل 
بالطابق األر�شي قطعة 4 مكرر بلأك 
E حي املرجة واد فاس - 30000 فاس 

املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
(9285

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 يأليأز   12
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.ATLANTIS BOIS
نجارة   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

الخشب 
وعمال مكنأعة.

محل   : االجكماعي  املقر  عنأان 
بالطابق األر�شي قطعة 4 مكرر بلأك 
E حي املرجة واد فاس - 30000 فاس 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : العسري  جمال  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد جمال العسري عنأانه)ا) 
هارون  عين  الكقدم   85 زنقة   22

30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد جمال العسري عنأانه)ا) 
هارون  عين  الكقدم   85 زنقة   22

30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
غشت   27 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2021 تحت رقم )388.

2(3I

MARCHICA CONSEIL

AZARIM
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

حل شرتة

MARCHICA CONSEIL
44 ، شارع طأتيأ، الطابق 1، شقة 

1، الناظأر. ، 2000)، الناظأر 
املغرب

AZARIM شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طأر الكص ية)

وعنأان مقرها اإلجكماعي حي اوالد 
ابراهيم زنقة 22 رقم 4 الناظأر - 

2010) الناظأر املغرب.
حل شرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.4885

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تقرر حل   2021 يأنيأ   09 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شرتة 
 100.000 روسمالها  مبلغ   AZARIM
اإلجكماعي حي  درهم وعنأان مقرها 
اوالد ابراهيم زنقة 22 رقم 4 الناظأر 
 : الناظأر املغرب نتيجة ل   (2010  -

كأفيد 19.
و حدد مقر الكص ية ب حي اوالد 
 - الناظأر   4 رقم   22 زنقة  ابراهيم 

2010) الناظأر املغرب. 
و عين:

السيد)ة) يحيى زريأح وعنأانه)ا) 
الشيخ  لعري  حي   ،43 رقم   ،9 زنقة 
املغرب  الناظأر   (2000 الناظأر   ،

تمص ي )ة) للشرتة.

 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
االبكدائية بالناضأر بكاريخ 02 يأليأز 

2021 تحت رقم 1875.
2(4I

MARCHICA CONSEIL

AZARIM
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل الكص ية

MARCHICA CONSEIL
44 ، شارع طأتيأ، الطابق 1، شقة 

1، الناظأر. ، 2000)، الناظأر 
املغرب

AZARIM شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي : حي اوالد 
ابراهيم زنقة 22 رقم 4 الناظأر - 

2010) الناظأر املغرب.
ق ل الكص ية

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
.4885

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تقرر حل   2021 يأنيأ   09 املؤرخ في 
املسؤولية  ذات  شرتة   AZARIM
 100.000 روسمالها  مبلغ  املحدودة 
اإلجكماعي حي  درهم وعنأان مقرها 
اوالد ابراهيم زنقة 22 رقم 4 الناظأر 
نتيجة  املغرب  الناظأر   (2010  -

لكأفيد 19.
و عين:

السيد)ة) يحيى زريأح وعنأانه)ا) 
الشيخ  لعري  حي   ،43 رقم   ،9 زنقة 
املغرب  الناظأر   (2000 الناظأر   ،

تمص ي )ة) للشرتة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 
وفي حي اوالد   2021 يأنيأ   25 بكاريخ 
 - الناظأر   4 رقم   22 زنقة  ابراهيم 

2010) الناظأر املغرب.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
االبكدائية بالناضأر بكاريخ 02 يأليأز 

2021 تحت رقم )187.
2(5I
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LAHBABI AUDIT & CONSEIL

 MARCEL CONNECT
CUSTOMERS

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
ت أيت حصص

LAHBABI AUDIT & CONSEIL
45 ، شارع لخضر غيالن ، الطابق 

الخامس ، شقة 404 إقامة الأطنية 
،املدينة الجديدة، فاس ، 30100، 

فاس املغرب
 MARCEL CONNECT

CUSTOMERS شرتة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي 139 شارع 
مرس السلطان، زاوية زنقة زرهأن - 

20300 الدار البيضاء املغرب.
ت أيت حصص

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.2(((11

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تمت   2021 يأنيأ   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ت أيت السيد )ة) فرانسيس ميلأ 
1 حصة اجكماعية من وصل 1 حصة 
رونأ يف جأزيف  )ة)  ل ائدة السيد 

اد بكاريخ 14 يأنيأ 2021.
)ة) جيمي جأاتيم  ت أيت السيد 
1 حصة اجكماعية  اندري مأرا نيكأ 
)ة)  1 حصة ل ائدة السيد  من وصل 
رونأ يف جأزيف اد بكاريخ 14 يأنيأ 

.2021
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
 29 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يأليأز 2021 تحت رقم 88)27.
2((I

MARRAKECH AUDIT

2A FIRST
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

MARRAKECH AUDIT
 AV HASSAN II RES LE 59

 VERDOYANT ENTREE A 3EME
 ETAGE N 31 GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC

2A FIRST شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع عبد 

الكريم الخطابي إقامة جأاد عمارة 

109 شقة رقم 43 الطابق الثالت 

جليز مراتش - 40000 مراتش 

املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

118321

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   12

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 2A  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.FIRST

االسكيراد   : غرض الشرتة بإيجاز 

والكصدير )تاجر وو وسيط).

عنأان املقر االجكماعي : شارع عبد 

إقامة جأاد عمارة  الخطابي  الكريم 

الثالت  الطابق   43 رقم  شقة   109

مراتش   40000  - مراتش  جليز 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 10.000 الشرتة:  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي:

حصة   10  : وزيان  السيدة وسماء 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

السيدة وسماء وزيان عنأانه)ا) حي 
 4 19 رقم  4 زنقة  الصدري مجمأعة 

20040 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

السيدة وسماء وزيان عنأانه)ا) حي 
 4 19 رقم  4 زنقة  الصدري مجمأعة 
20040 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   09 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 127353.

2(7I

GHIZLANE DOUBLANE

NAYATO
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

حل شرتة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عمارة العبدي شارع محمد 
السادس ، 24000، الجديدة املغرب
NAYATO شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طأر الكص ية)
وعنأان مقرها اإلجكماعي اقامة 

املرابطين عمارة د شقة ) زنقة فقيه 
بحبأحي - 24000 الجديدة املغرب.

حل شرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.1(709
بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
2021 تقرر حل  24 غشت  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شرتة 
 100.000 روسمالها  مبلغ   NAYATO
اإلجكماعي  مقرها  وعنأان  درهم 
اقامة املرابطين عمارة د شقة ) زنقة 
الجديدة   24000  - بحبأحي  فقيه 
: عدم انجاز الهدف  املغرب نتيجة ل 

االجكماعي للشرتة.
تجزئة  ب  الكص ية  مقر  حدد  و 
املرابطين عمارة د شقة ) زنقة فقيه 
البحبأحي - 24000 الجديدة املغرب. 

و عين:
السيد)ة) تأفيق خلأق وعنأانه)ا) 
اقامة املرابطين عمارة د شقة ) زنقة 
الجديدة   24000 بحبأحي  فقيه 

املغرب تمص ي )ة) للشرتة.
 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
االبكدائية بالجديدة بكاريخ 01 شتنبر 

2021 تحت رقم 888)2.

2(8I

االتقان للحسابات

RIF ELECTRO DIESEL
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

االتقان للحسابات
142 شارع مراتش الطابق الثاني 
رقم 5 ، 2000)، الناظأر املغرب

RIF ELECTRO DIESEL شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 

تاويمة رقم 45 الناضأر - )202) 
الناضأر املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
22753

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   13
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 RIF  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

. ELECTRO DIESEL
ميكانيكي   : غرض الشرتة بإيجاز 

إصالح.
شارع   : االجكماعي  املقر  عنأان 
 (202(  - الناضأر   45 رقم  تاويمة 

الناضأر املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
مبلغ روسمال الشرتة: 000.)3.12 

درهم، مقسم كالكالي:
 31.2(0  : الأحيد  السيد محمد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  الأحيد  محمد  السيد 
 21 رقم   74 زنقة  ال طأاكي  حي 

الناضأر 2010) الناضأر املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  الأحيد  محمد  السيد 
 21 رقم   74 زنقة  ال طأاكي  حي 

الناضأر 2010) الناضأر املغرب

السيدة لطي ة الأحيد عنأانه)ا) 

حي العرا�شي تجزئة ال يالت زنقة 74 
الناضأر   (2010 الناضأر   21 رقم 

املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالناضأر بكاريخ 23 غشت 

2021 تحت رقم 3741.

2(9I

LAHBABI AUDIT & CONSEIL

 MARCEL CONNECT

CUSTOMERS
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشرتة

LAHBABI AUDIT & CONSEIL

45 ، شارع لخضر غيالن ، الطابق 

الخامس ، شقة 404 إقامة الأطنية 

،املدينة الجديدة، فاس ، 30100، 

فاس املغرب

 MARCEL CONNECT

CUSTOMERS شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي 139 شارع 

مرس السلطان، زاوية زنقة زرهأن - 

20300 الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.2(((11

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تم تعيين   2021 يأنيأ   14 املؤرخ في 

اد  السيد)ة)  للشرتة  جديد  مسير 

رونأ يف جأزيف تمسير وحيد

تبعا لقبأل اسكقالة املسير.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 29 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يأليأز 2021 تحت رقم 88)27.

270I

LAHBABI AUDIT & CONSEIL

WELCOME CALL
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ت أيت حصص

LAHBABI AUDIT & CONSEIL
45 ، شارع لخضر غيالن ، الطابق 

الخامس ، شقة 404 إقامة الأطنية 
،املدينة الجديدة، فاس ، 30100، 

فاس املغرب
WELCOME CALL شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي 151 شارع 
وسامة ابن زياد الطابق الكاني سيتي 

اليسرى ن ج حي املعاريف الدار 
البيضاء ون ا - 20300 الدار البيضاء 

املغرب.
ت أيت حصص

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.4383(3

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تمت   2021 يأنيأ   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ت أيت السيد )ة) فرانسيس ميلأ 
1 حصة اجكماعية من وصل 1 حصة 
رونأ يف جأزيف  )ة)  ل ائدة السيد 

اد بكاريخ 14 يأنيأ 2021.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
 27 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يأليأز 2021 تحت رقم 27404.

271I

LAHBABI AUDIT & CONSEIL

WELCOME CALL
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشرتة

LAHBABI AUDIT & CONSEIL
45 ، شارع لخضر غيالن ، الطابق 

الخامس ، شقة 404 إقامة الأطنية 
،املدينة الجديدة، فاس ، 30100، 

فاس املغرب

WELCOME CALL شرتة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي 151 شارع 
وسامة ابن زياد الطابق الكاني سيتي 

اليسرى ن ج حي املعاريف الدار 
البيضاء ون ا - 20300 الدار البيضاء 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.4383(3

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تم تعيين   2021 يأنيأ   14 املؤرخ في 
اد  السيد)ة)  للشرتة  جديد  مسير 

رونأ يف جأزيف تمسير وحيد
تبعا لقبأل اسكقالة املسير.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 27 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يأليأز 2021 تحت رقم 27404.

272I

INCOR BUSINESS CONSULTING

WARMIX
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

 INCOR BUSINESS
CONSULTING

 Quartier Place Mozart Angle
 Rue Sayed Kotb et Sanaa

 Résidence Tidghine, étage 5, N°
16، 90000، Tanger Maroc

WARMIX شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد

 AVENUE وعنأان مقرها اإلجكماعي
HASSAN 1 N 83 - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
117245

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 وبريل   1(
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.WARMIX
 : بإيجاز  الشرتة  غرض 
 COIFFURE ET SOINS DE

.BEAUTÉ
 AVENUE : عنأان املقر االجكماعي
HASSAN 1 N 83 - 90000 طنجة 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 10.000  : وردين  عادل  السيد 

حصة بقيمة 10 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
عنأانه)ا)  وردين  عادل  السيد 
 09 زنقة الناضأر رقم   02 درب املتر 

20023 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  وردين  عادل  السيد 
 09 زنقة الناضأر رقم   02 درب املتر 

20023 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
يأنيأ   08 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 243222.

273I

اتمانية الزيكأن

CATHRINE M
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

اتمانية الزيكأن
شا رع حمان ال صأاكي عرصة 

املعاش عمارة القباج رقم 9 مككب 
رقم 3 ، 40000، مراتش ا

CATHRINE M شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
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وعنأان مقرها اإلجكماعي القصبة 

طريق الحاج عبدهللا رقم 1) املدينة 

- 40000 مراتش املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

117493

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2020 مارس   11

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.CATHRINE M

دار   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

للضيافة .

القصبة   : عنأان املقر االجكماعي 

1) املدينة  طريق الحاج عبدهللا رقم 

- 40000 مراتش املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

 MICHAUX CATHRINE السيدة

عنأانه)ا)   DENISE MADELEINE

القصبة طريق الحاج عبدهللا رقم 1) 

املدينة 40000 مراتش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

 CATHRINE DENISE السيدة 

القصبة  عنأانه)ا)   MADELEINE

1) املدينة  طريق الحاج عبدهللا رقم 

40000 مراتش املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

غشت   02 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 511)12.

274I

CAMCG Consulting

FADICOM
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

حل شرتة

CAMCG Consulting

 lotissement Amine,BD Abou

 Baker KADIRI SIDI MAAROUF ،

20000، casablanca maroc

FADICOM شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طأر الكص ية)

وعنأان مقرها اإلجكماعي 

حي املستش يات،44، زنقة 

املستش يات. - 20503 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.94879

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تقرر حل   2021 ماي   27 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شرتة 

روسمالها  مبلغ   FADICOM

مقرها  وعنأان  درهم   1.500.000
اإلجكماعي حي املستش يات،44، زنقة 

املستش يات. - 20503 الدارالبيضاء 

املغرب نتيجة ل : حل الشرتة.

حي  ب  الكص ية  مقر  حدد  و 
املستش يات،44، زنقة املستش يات. 

- 20503 الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:

جبران  عبداملجيد  السيد)ة) 
زنقة  الحمد،  تجزئة  وعنأانه)ا) 
 20470 الشق.  عين   ،38 رقم   (2

)ة)  تمص ي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشرتة.

الحدود  اإلقكضاء  وعند 

املخألة  الصالحيات  على  امل روضة 

تبليغ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 

 العقأد والأثائق املكعلقة بالكص ية :
زنقة  املستش يات،44،  حي 

املستش يات. 

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 13 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 00)31.

275I

اتمانية الزيكأن

ANIR HOUSE
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

اتمانية الزيكأن

شا رع حمان ال صأاكي عرصة 

املعاش عمارة القباج رقم 9 مككب 
رقم 3 ، 40000، مراتش ا

ANIR HOUSE شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 

عبدالكريم الخطابي عمارة جأاد 

مككب رقم1) الطبق الرابع جليز - 

40000 مراتش املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

117475

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 يأليأز   12

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 ANIR  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.HOUSE

منعش   : بإيجاز  الشرتة  غرض 
عقاري 

مقاول في اشغال البناء.

شارع   : االجكماعي  املقر  عنأان 

جأاد  عمارة  الخطابي  عبدالكريم 

 - الرابع جليز  الطبق  مككب رقم1) 

40000 مراتش املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  وعبط  محمد  السيد 
 774 رقم   2 برادي  تجزئة  اسكجأر 

40000 مراتش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  وعبط  محمد  السيد 
 774 رقم   2 برادي  تجزئة  اسكجأر 

40000 مراتش املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

غشت   02 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 409)12.

27(I

FIDASSURCO

JMF
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

FIDASSURCO

 MASSIRA 1 C SAKAN AKARI

 IMM 95 1ER ETAGE APPT 17 ،

40000، MARRAKECH MAROC

JMF شرتة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي مسيرة 

1 س سكن عكاري عمارة 95 شقة 

17 الطابق األول مراتش - 40000 

مراتش املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

118329

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   2(

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

.JMF : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

بيع   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

البالستيك والحديد.
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مسيرة   : االجكماعي  املقر  عنأان 

شقة   95 س سكن عكاري عمارة   1

 40000  - الطابق األول مراتش   17

مراتش املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

السيد مرون جالل : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  جالل  مرون  السيد 

 114(1 السعأدية  العر ية  اململكة 

الرياض اململكة العر ية السعأدية .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  جالل  مرون  السيد 

 114(1 السعأدية  العر ية  اململكة 

الرياض اململكة العر ية السعأدية 

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   09 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 127359.

277I

GHIZLANE DOUBLANE

TRANS TIKNI
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

GHIZLANE DOUBLANE

رقم 5 عمارة العبدي شارع محمد 

السادس ، 24000، الجديدة املغرب

TRANS TIKNI شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي دوار اوالد 

عبد القادر مأالي عبد هللا - 24000 

الجديدة املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

18571

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   05
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 TRANS : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.TIKNI
بإيجاز  الشرتة  غرض 
 TRANSPORT DE  :

.MARCHANDISES
عنأان املقر االجكماعي : دوار اوالد 
 24000 عبد القادر مأالي عبد هللا - 

الجديدة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : تيكني  يأسف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
عنأانه)ا)  تيكني  يأسف  السيد 
دوار اوالد عبد القادر مأالي عبد هللا 

24000 الجديدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  تيكني  يأسف  السيد 
دوار اوالد عبد القادر مأالي عبد هللا 

24000 الجديدة املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
االبكدائية بالجديدة بكاريخ )0 شتنبر 

2021 تحت رقم 905)2.
278I

MARROUN NATURELLE COSMETIQUE

 MARROUN NATURELLE
COSMETIQUE

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

 MARROUN NATURELLE
COSMETIQUE

 RUE ZERKTOUNI IMM

 32 APPT N° 29 1ER ETAGE

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

 MARROUN NATURELLE

COSMETIQUE شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي حي 

الزرقطأني عمارة 32 شقة رقم 

29 الطابق االول - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

119957

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   30

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

 MARROUN NATURELLE

.COSMETIQUE

تجارة   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

مأاد الكجميل.

حي   : االجكماعي  املقر  عنأان 

 29 شقة رقم   32 الزرقطأني عمارة 

الطابق االول - 90000 طنجة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : مرون  هي اء  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  مرون  هي اء  السيدة 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  مرون  هي اء  السيدة 
طنجة 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   07 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم -.

279I

sabahinfo

شركة بيطون دالج
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
ق ل الكص ية

sabahinfo
 N° 70 pole socio-economique

 el kelaa des sraghna ، 43000، el
kelaa des sraghna maroc

شرتة بيطأن دالج شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي : رقم 481 
حي النخلة 1 قلعة السراغنة 43000 

قلعة السراغنة املغرب.
ق ل الكص ية

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
.2283

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تقرر   2021 يأليأز   02 في  املؤرخ 
حل شرتة بيطأن دالج شرتة ذات 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 100.000 روسمالها  مبلغ  الأحيد 
درهم وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم 
السراغنة  قلعة   1 النخلة  حي   481
املغرب  السراغنة  قلعة   43000

نتيجة لعدم تحقيق الر ح.
و عين:

السيد)ة) عزيز املأزي وعنأانه)ا) 
قلعة   43000  309 رقم  السالم  حي 
)ة)  تمص ي  املغرب  السراغنة 

للشرتة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 
بكاريخ 02 يأليأز 2021 وفي رقم 481 
حي النخلة 1 قلعة السراغنة 43000 

قلعة السراغنة املغرب.
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باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

االبكدائية بقلعة السراغنة بكاريخ 15 

شتنبر 2021 تحت رقم 2021/)40.

280I

FIDUCIAIRE MEGAFISC

STEPONE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

STEPONE SARL

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 

بمقك�شى عقد عرفي مؤرخ في   -I
القانأن  وضع  تم   ،2021 يناير   17

املسؤولية  ذات  لشرتة  الكأسي�شي 

املحدودة ذات املميزات الكالية :

* التسمية : سكيبأان ش ذ م م

* الغرض : هدف الشرتة سأاء في 

املغرب وو بالخارج لحسابها وو لحساب 

الغير:

معدات  وتأزيع  اسكيراد   -

تكنألأجيا املعلأمات واإلتصاالت
زنقة   ،5(  : اإلجكماعي  املقر   *

 –  ( الرقم   3 فرحات حشاد الطابق 

الدار البيضاء.

* املدة : 99 سنة ابكداء من تاريخ 

تأسيسها النهائي. 

* الروسمال اإلجكماعي : الروسمال 

 100.000,00 في  محدد  اإلجكماعي 

حصة   1.000 إلى  مقسم  درهم 

درهم   100,00 فئة  من  إجكماعية 

محررة  بالكامل،  مككتبة  للأاحدة، 

حسب  الشركاء  بين  تماما  ومأزعة 

حصصهم تمايلي:

 ... الرحمان  عبد  خاتيري  السيد 

500 حصة اجكماعية

 500  ....... حنان  املأدن  السيدة 

حصة اجكماعية

حصة  ولف  مجمأعه  ما  وي 

حصة   1.000  ......... اجكماعية 

اجكماعية

تبكدئ  اإلجكماعية:  السنة   *

السنة اإلجكماعية في ال اتح من يناير 

وتنكهي في 31 دجنبر. 

* التسيير : تم تعيين كل من السيد 

خاتيري عبد الرحمان والسيدة حنان 

غير  ملدة  للشرتة  تمسيرين  املأدن 

محدودة.

بككابة  القانأني  اإليداع  تم   -II

بالدار  الكجارية  باملحكمة  الضبط 

 2017 يناير   20 بكاريخ  البيضاء، 

تحت رقم 5)839).

 وقد تم تسجيل الشرتة بالسجل 

بالدار  الكجارية  للمحكمة  الكجاري 

البيضاء بكاريخ 20 يناير 2017 تحت 

رقم 9)75)3.

ملخص قصد النشر

281I

STE AFAK AL IRFANE SARL

STE AFAK AL IRFANE
إعالن مكعدد القرارات

STE AFAK AL IRFANE SARL

 LOTISSEMENT AL WIAM OLD

 FREJ EL JADIDA ، 24302، OLD

FREJ EL JADIDA املغرب

STE AFAK AL IRFANE »شرتة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنأان مقرها االجكماعي: تجزئة 

الأئام - 24302 اوالد فرج املغرب.

»إعالن مكعدد القرارات«

رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.10799

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في )1 غشت 2021

تم اتخاذ القرارات الكالية: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

مايلي: تدارك خطأ في تأزيع الحصص 

عند  الشرتة  لروسمال  املكأنة 

الكأسيس.

على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

اعادة تأزيع راسمال الشرتة  مايلي: 

:السيدة  الحصص  تصحيح  بعد 

حصة.السيد  قاسمي)))  الزوهرة 

بألخير7)1حصة. الرحيم  عبد 

قاسمي7)1حصة.  احمد  السيد 

مجمأع الحصص:1000 حصة.

على  ينص  الذي   :03 رقم  قرار 
على  واملأافقة  املصادقة  مايلي: 
الك أيت عن طريق الهبة ;))) حصة 
ملكية  في   ((( اصل  اجكماعية من 
السيدة الزوهرة قاسمي ل ائدة ابنتها 

السيدة فاطمة ضيف.
على  ينص  الذي   :04 رقم  قرار 
بين  الحصص  تأزيع  اعادة  مايلي: 
الشركاء بعد الك أيت السيدة فاطمة 
ضيف ))) حصة اجكماعية. السيد 
7)1حصة  بألخير  الرحيم  عبد 
قاسمي  احمد  السيد  اجكماعية. 
مجمأع  اجكماعية.  7)1حصة 

الحصص:1000 حصة.
على  ينص  الذي   :05 رقم  قرار 
عبد  السيد  اسكقالة  قبأل  مايلي: 
تمسير  مهامه  من  بألخير  الرحيم 
للشرتة وتعين مسيرة جديدة السيدة 
لبطاقة  الحاملة  ضيف  فاطمة 
 W2494(3 رقم  الأطنية  الكعريف 
الرقم09  محمأد  دار  ب  والقاطنة 

طريق ابن احمد سطات.
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 
الذي ينص على   :15,7,( بند رقم 
االمضاء  الشرتة  .روسمال  مايلي: 

االجكماعي
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
االبكدائية بالجديدة بكاريخ 30 غشت 

2021 تحت رقم 877)2.

282I

PROCOMED

 INDUSTRIAL SUPPORT
AND SERVICES

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

PROCOMED
شارع ولي العهد اءقامة دار ال رح 3 
رقم -4) طنجة- ، 90000، طنجة 

املغرب
 INDUSTRIAL SUPPORT AND
SERVICES شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي املنطقة 
الحرة لطنجة, A 43, مرتز األعمال 
 B-209D 90000 نأردامي, مككب

طنجة املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
245997

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 ماي   24
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 
 INDUSTRIAL SUPPORT AND

. SERVICES
تدريب,   : بإيجاز  الشرتة  غرض 
واملرافقة في النظافة ، االمن، والبيئة.
املنطقة   : عنأان املقر االجكماعي 
مرتز األعمال   ,A  43 الحرة لطنجة, 
 B-209D 90000 مككب  نأردامي, 

طنجة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 100  : السميري  يأسف  السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد يأسف السميري عنأانه)ا) 
 42100 جابأالي  إميل  شارع   19

سانت اتيان فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد يأسف السميري عنأانه)ا) 
 42100 جابأالي  إميل  شارع   19

سانت اتيان فرنسا
غيالن  سارة  هدى  السيدة 
زينب  بلأزو  مجمع   (9 عنأانه)ا) 

اجزناية 90000 طنجة املغرب.
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باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   14 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 8070.
283I

 مأثق

باتي سوك
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشرتة

مأثق
شارع الجيش امللكي اقامة فلأرنسا 

الطابق االول رقم 1 تطأان ، 
93040، تطأان املغرب

باتي سأك شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي انجل 
زنقة محمد سميحة زنقة بيير باران 
- الطابق الثاني رقم 214 - 20570 

الدار البيضاء املغرب.
تعيين مسير جديد للشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.1155(9

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
2021 تم تعيين  03 غشت  املؤرخ في 
مسير جديد للشرتة السيد)ة) عقار 

عبد السالم تمسير وحيد
تبعا لقبأل اسكقالة املسير.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 0( بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2021 تحت رقم 28499.
284I

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

باخويا
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR
 N°18 ANGLE BD DES FAR ET

MD V ، 26000، SETTAT MAROC
باخأيا شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي )2 شارع 
مرس السلطان,شقة رقم 3 , الطابق 
االول , الدار البيضاء. - )2000 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

51(141

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

تم إعداد القانأن   2021 غشت   25

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

اإلقكضاء بمخكصر تسميتها : باخأيا.

اعمال   -  : غرض الشرتة بإيجاز 

مكنأعة او البناء..

)2 شارع  عنأان املقر االجكماعي : 

مرس السلطان,شقة رقم 3 , الطابق 

االول , الدار البيضاء. - )2000 الدار 

البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

السيد امال عثمان : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  عثمان  امال  السيد 

سيدي  زنقة   17 الرقم  النهضة  حي 

000)2 سطات  عبد الكريم سطات 

املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  عثمان  امال  السيد 

سيدي  زنقة   17 الرقم  النهضة  حي 

000)2 سطات  عبد الكريم سطات 

املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 1( بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 792947.

285I

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

موبيل انونو
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

 N°18 ANGLE BD DES FAR ET

MD V ، 26000، SETTAT MAROC

مأ يل انأنأ شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي )2 شارع 

مرس السلطان,شقة رقم 3 , الطابق 

االول , الدار البيضاء. - )2000 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

51(139

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   07

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

مأ يل   : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

انأنأ.

غرض الشرتة بإيجاز : - العقارات 

منعش عقاري..

)2 شارع  عنأان املقر االجكماعي : 

مرس السلطان,شقة رقم 3 , الطابق 

االول , الدار البيضاء. - )2000 الدار 

البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

السيد زناتي سعيد : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  سعيد  زناتي  السيد 

سطات   71 الرقم  الكأفيق  تجزئة 

000)2 سطات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  سعيد  زناتي  السيد 

سطات   71 الرقم  الكأفيق  تجزئة 

000)2 سطات املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 1( بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 792945.

28(I

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

فيريدجو
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

 N°18 ANGLE BD DES FAR ET

MD V ، 26000، SETTAT MAROC

فيريدجأ شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي )2, 

شارع مرس السلطان , شقة رقم 

03, الطابق االول, الدار البيضاء - 

)2000 الدار البيضاء املغرب 

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

51(135

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   07

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

فيريدجأ.

غرض الشرتة بإيجاز : - العقارات 

, منعش عقاري .



عدد 84)5 - 28 ص ر 1443 )) وتكأ ر 2021)الجريدة الرسمية   19724

 ,2(  : االجكماعي  املقر  عنأان 

شارع مرس السلطان , شقة رقم 03, 

الطابق االول, الدار البيضاء - )2000 

الدار البيضاء املغرب .

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : املصط ى  زناتي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد زناتي املصط ى عنأانه)ا) 

 728 الرقم  الخير  مجمع  تجزئة 

سطات 000)2 سطات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

السيد زناتي املصط ى عنأانه)ا) 

 728 الرقم  الخير  مجمع  تجزئة 

سطات 000)2 سطات املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 1( بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 792943.

287I

FIDULONIA

CRISTALU MED
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

FIDULONIA

 AV DES FAR RES ALISMAILIA

 N°A4 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC

CRISTALU MED شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 

محمد بنأنة زنقة 15 رقم 14 تطأان 

- 93000 تطأان املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

30273

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   24
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.CRISTALU MED
بيع مأاد   : غرض الشرتة بإيجاز 
 ; األملنيأم  تجارة  وشغال   ; األملنيأم 

الكجارة .
شارع   : االجكماعي  املقر  عنأان 
محمد بنأنة زنقة 15 رقم 14 تطأان 

- 93000 تطأان املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 : قريأش  الرحيم  عبد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
قريأش  الرحيم  عبد  السيد 
نافع رقم  بن  شارع عقبة  عنأانه)ا) 

148 تطأان 93000 تطأان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
قريأش  الرحيم  عبد  السيد 
نافع رقم  بن  شارع عقبة  عنأانه)ا) 

148 تطأان 93000 تطأان املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   1( االبكدائية بكطأان بكاريخ 

2021 تحت رقم )3)3.
288I

مككب الكأثيق

 LA FERME EDUCATIVE
PEDAGOGIQUE LA GRANJA

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شرتة

مككب الكأثيق
شارع الحسن الثاني اقامة الشالل 1 

رقم 3 ، 93000، تطأان املغرب
 LA FERME EDUCATIVE

 PEDAGOGIQUE LA GRANJA
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي جماعة 
املالليين دهر العربي محارث بني 
سلمان - 93000 تطأان املغرب 
تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

30237
في  مؤرخ  مأثق  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   17
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 
 LA FERME EDUCATIVE  :

. PEDAGOGIQUE LA GRANJA
مزرعة   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

تر أية بيداغأجية .
جماعة   : االجكماعي  املقر  عنأان 
بني  محارث  العربي  دهر  املالليين 

سلمان - 93000 تطأان املغرب .
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
برهأن  الدين  جمال  السيد 
شارع الجيش امللكي اقمة  عنأانه)ا) 
تطأان   93000  24 االسماعلية رقم 

تطأان.
عنأانه)ا)  احكان  دنيا  السيدة 
شارع الجيش امللكي اقمة االسماعلية 

رقم 24 93000 تطأان املغرب .
عنأانه)ا)  برهأن  سارة  السيدة 
شارع الجيش امللكي اقمة االسماعلية 

رقم 24 93000 تطأان املغرب.
عنأانه)ا)  برهأن  يارا  السيدة 
شارع الجيش امللكي اقمة االسماعلية 

رقم 24 93000 تطأان املغرب.
السيدة ليا برهأن عنأانه)ا) شارع 

الجيش امللكي اقمة االسماعلية رقم 

24 93000 تطأان املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
برهأن  الدين  جمال  السيد 

شارع الجيش امللكي اقمة  عنأانه)ا) 

تطأان   93000  24 االسماعلية رقم 

املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   03 االبكدائية بكطأان بكاريخ 

2021 تحت رقم 3298.

289I

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

بروليغا
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

 N°18 ANGLE BD DES FAR ET

MD V ، 26000، SETTAT MAROC

بروليغا شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي الطابق 

اللس لي , تجزئة اتقان االسكان , 

بقعة رقم )1, سطات . - 000)2 

سطات املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

((83

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   23

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

اإلقكضاء بمخكصر تسميتها : بروليغا.

مشغل   -  : غرض الشرتة بإيجاز 

او  اشخاص  خمسة  يشغل  مقهى 

اتثر..
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الطابق   : االجكماعي  املقر  عنأان 

 , االسكان  اتقان  تجزئة   , اللس لي 

 2(000  -  . سطات   ,1( رقم  بقعة 

سطات املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

السيدة منبه مرية : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  مرية  منبه  السيدة 

فرنسا 54000 نأن�شي فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

السيدة منبه فاطمة عنأانه)ا) حي 

4 سطات  ميمأنة زنقة الطاوس رقم 

000)2 سطات املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   15 االبكدائية بسطات بكاريخ 

2021 تحت رقم 1271/21.

290I

مككب الكأثيق

GLA 22
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

مككب الكأثيق

شارع الحسن الثاني اقامة الشالل 1 
رقم 3 ، 93000، تطأان املغرب

GLA 22 شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي حي 

الدريأات تجزئة صأفيا القطعة 

249 - 93000 مرتيل املغرب 

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

302(1

في  مؤرخ  مأثق  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   07

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 GLA  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.22
االنعاش   : غرض الشرتة بإيجاز 

العقاري .
حي   : االجكماعي  املقر  عنأان 
الدريأات تجزئة صأفيا القطعة 249 

- 93000 مرتيل املغرب .
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 40.000 الشرتة:  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد لحسن املعكصم عنأانه)ا) 
حي الدريأات تجزئة صأفيا القطعة 

249 93000 مرتيل املغرب .
السيدة السعدية حصة عنأانه)ا) 
حي الدريأات تجزئة صأفيا القطعة 

249 93000 مرتيل املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد لحسن املعكصم عنأانه)ا) 
حي الدريأات تجزئة صأفيا القطعة 

249 93000 مرتيل املغرب 
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   14 االبكدائية بكطأان بكاريخ 

2021 تحت رقم )353.

291I

باهية كأنساي

 (JANAH PORT ET SERVICES(
جناح بور وسيرفيس

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

باهية كأنساي
43 شارع الزرقطأني رقم4 جليز ، 

40000، مراتش البلد
 (JANAH PORT ET SERVICES(
جناح بأر وسيرفيس شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي دوار اوالد 

علي بن ايعيش سعلدة الرقم 828 

مراتش - 40000 ملراتش املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

118511

 07 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 شتنبر 

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

 (JANAH PORT ET SERVICES(

جناح بأر وسيرفيس.

مزاولة   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

نقل البضائع - اعمال البناء وانأاعه 

-تجارة.

عنأان املقر االجكماعي : دوار اوالد 

 828 الرقم  ايعيش سعلدة  بن  علي 

مراتش - 40000 ملراتش املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : نعيمة  جناح  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1.000  : نعيمة  جناح  السيدة 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  نعيمة  جناح  السيدة 

دوار اوالد علي بن ايعيش املرابطين 

سعادة 40000 مراتش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  نعيمة  جناح  السيدة 

دوار اوالد علي بن ايعيش املرابطين 

سعادة 40000 مراتش املغرب.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   15 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 127548.
292I

SOPRODET SARL

SOPRODET SARL
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل الكص ية

SOPRODET SARL
طريق ماالباطا شارع محمد الخامس 

إقامة ر يع الطابق الخامس شقة 
رقم 238 ، 90000، طنجة املغرب
SOPRODET SARL شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي : طريق 

مالبطا شارع محمد الخامس إقامة 
ر يع الطابق الخامس شقة رقم 238 

- 90000 طنجة املغرب .
ق ل الكص ية

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
.74049

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تقرر حل   2021 يأنيأ   30 املؤرخ في 
ذات  شرتة   SOPRODET SARL
روسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنأان  درهم   100.000
اإلجكماعي طريق مالبطا شارع محمد 
الخامس إقامة ر يع الطابق الخامس 
طنجة   90000  -  238 رقم  شقة 
املغرب نتيجة لعدم اتكمال املشروع.

و عين:
العيادي  خديجة  السيد)ة) 
العهد  ولي  شارع   204 وعنأانه)ا) 
 55 الشقة   10 طابق  األناقة  إقامة 
)ة)  املغرب تمص ي  طنجة   90000

للشرتة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 
طريق  وفي   2021 غشت   23 بكاريخ 
مالبطا شارع محمد الخامس إقامة 
ر يع الطابق الخامس شقة رقم 238 

- 90000 طنجة املغرب .
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   10 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 245902..
293I
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MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE

TRANSPORT HAJJA MAMA
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيع نشاط الشرتة 

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE
رقم 20 زنقة 1 حي السالم ، وحداف 
AZROU MAROC ،53100 ، وزرو ،

 TRANSPORT HAJJA MAMA
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
وعنأان مقرها االجكماعي 2) زنقة 
مأالي علي الشريف . وزرو - 53100 

وزرو املغرب.
تأسيع نشاط الشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.909

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
تمت   2021 غشت   23 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  الكالية  األنشطة  إضافة 

الشرتة الحالي :
اإلجكماعي  الهدف  تأسيع   (1

بزيادة نقل البضائع لحساب الغير .
األسا�شي  القانأن  تحيين   (2

للشرتة ..
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
شتنبر   07 بكاريخ  بازرو  االبكدائية 

2021 تحت رقم )29.

294I

CABINET OUASSI

 OCTAPHARM
PHARMACEUTICALS

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
ق ل الكص ية

CABINET OUASSI
عمارة كأمرزيد شارع الحرية طابق 
االول مككب رقم 3 املدينة الجديدة 

، 000)4، اس ي املغرب
 OCTAPHARM

PHARMACEUTICALS شرتة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي : رقم 37 
زنقة ب حي امنية اجري ات - 000)4 

اس ي املغرب.

ق ل الكص ية
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.10411
 بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي

 2021 يأليأز   07 في  املؤرخ 
 OCTAPHARM حل  تقرر 
شرتة ذات   PHARMACEUTICALS
روسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنأان  درهم   100.000
37 زنقة ب حي امنية  اإلجكماعي رقم 
املغرب  اس ي   4(000  - اجري ات 

نتيجة ملشاكل مالية .
و عين:

السريأي  خليد  السيد)ة) 
محمد  شارع   1(7 وعنأانه)ا) 
الخامس حي املدينة الجديدة 000)4 

اس ي املغرب تمص ي )ة) للشرتة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 
 37 2021 وفي رقم  يأليأز   07 بكاريخ 
زنقة ب حي امنية اجري ات - 000)4 

اس ي املغرب.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
يأليأز   28 بكاريخ  بآس ي  االبكدائية 

2021 تحت رقم 1893.

295I

شرتة فيدوسأ

STE AUTO 1001 SARL
إعالن مكعدد القرارات

شرتة فيدوسأ
102 شارع املأحدين الحسيمة ، 

32000، الحسيمة املغرب
STE AUTO 1001 SARL »شرتة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنأان مقرها االجكماعي: الطريق 
الرئي�شي رقم 02 امزورن - 32000 

الحسيمة املغرب.
»إعالن مكعدد القرارات«

رقم الكقييد في السجل الكجاري: 
.1383

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
2021 تم اتخاذ  )1 غشت  املؤرخ في 

القرارات الكالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي:

ت أيت الحصص االجكماعية .

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحأيل الشكل القانأني للشرتة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي:

اسكقالة مسير الشرتة

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تنقيح القانأن االسا�شي للشرتة

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تحأيل الشكل القانأني للشرتة من 

الى  محدودة  مسؤولية  ذات  شرتة 

ذات  محددة  مسؤولية  ذات  شرتة 

شريك وحيد

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

 STE AUTO تحأيل اسم الشرتة من

 STE AUTO 1001 الى   1001 SARL

SARLAU

بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

ل  الكمأني  جأاد  السيد  امكالك 

الشرتة  راسمال  من  درهم   10000

من اصل 10000 درهم

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

امكالك السيد جأاد الكمأني ل 100 

حصة من راسمال الشرتة من اصل 

100 حصة

على  ينص  الذي   :1( رقم  بند 

اسكقالة املسير السيد محمد  مايلي: 

الكمأني من تسيير الشرتة

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 15 بكاريخ  بالحسيمة  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 53).

29(I

ساجيس كأنساي

 CENTRE HOSPITALIER
PRIVE ACHAFI
إعالن مكعدد القرارات

ساجيس كأنساي

مكاتب املنارة شارع عالل ابن عبد 

هللا الطابق الثالث رقم )3 فاس ، 

30000، فاس املغرب

 CENTRE HOSPITALIER PRIVE

ACHAFI »شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنأان مقرها االجكماعي: الشقة 4 

إقامة ياقأت رقم 12 شارع لال ومينة 

- 30000 فاس املغرب.

»إعالن مكعدد القرارات«
رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.(3745

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 28 يأنيأ 2021

تم اتخاذ القرارات الكالية: 

على  ينص  الذي   :1- رقم  قرار 

مايلي: ت أيت 1000 حصة من طرف 

السيدة إيمان ش يق ل ائدة السيد 

عبد األحد اإلدري�شي

قرار رقم -2: الذي ينص على مايلي: 

تحيين النظام األسا�شي للشرتة

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 

بند رقم -1: الذي ينص على مايلي: 

تحأيل الشكل القانأني للشرتة من 

إلى  شرتة ذات املسؤولية املحدودة 

شرتة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الأحيد

بند رقم -8: الذي ينص على مايلي:

تقديم الروسمال

بند رقم -9: الذي ينص على مايلي: 

تكأين روسمال الشرتة

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   13 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2021 تحت رقم 4085.

297I

EL MAQHOR ABDELHAK

STE GROUPE SCOLAIRE EL-

BENTIRI PRIVE SARL
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

EL MAQHOR ABDELHAK

شارع ال داء تجزئة سميرة تاونات 

34000 املغرب تاونات، 34000، 

تاونات املغرب

STE GROUPE SCOLAIRE EL-

BENTIRI PRIVE SARL شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنأان مقرها اإلجكماعي الدرادر 
عين مديأنة املرتز تاونات - 34000 

تاونات املغرب
تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

1933
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   15
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 
 GROUPE SCOLAIRE EL-BENTIRI

.PRIVE SARL
مؤسسة   : غرض الشرتة بإيجاز 

الكعليم الخصأ�شي.
الدرادر   : االجكماعي  املقر  عنأان 
 34000  - عين مديأنة املرتز تاونات 

تاونات املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 200.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : السيدة سكينة اليماني 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : السيد عبد املحسن فكحي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : البنكيري  شرف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيدة سكينة اليماني عنأانه)ا) 
مديأنة  عين  مديأنة  عين  مرتز 

34000 تاونات املغرب.
فكحي  املحسن  عبد  السيد 
عين  مديأنة  عين  مرتز  عنأانه)ا) 

مديأنة 34000 تاونات املغرب.
عنأانه)ا)  البنكيري  السيد شرف 
مديأنة  عين  مديأنة  عين  مرتز 

34000 تاونات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

السيدة سكينة اليماني عنأانه)ا) 

مديأنة  عين  مديأنة  عين  مرتز 

34000 تاونات املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   1( االبكدائية بكاونات بكاريخ 

2021 تحت رقم 92.

298I

SOCIETE FIDUCIAIRE ORION SARL

SOCIETE AKIRA TRAV
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
حل شرتة

 SOCIETE FIDUCIAIRE ORION

SARL

 AV DES FAR IMM TAJ APPT 9

VN FES ، 30000، FES MAROC

SOCIETE AKIRA TRAV شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد)في طأر الكص ية)

وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم 13 

إقامة رجين�شي شارع درار بن وزور 

الطابق الثالث ملعب الخيل فاس - 

30000 فاس املغرب.

حل شرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.(5281

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تقرر حل   2021 يأنيأ   02 املؤرخ في 

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 SOCIETE AKIRA الأحيد  الشريك 

 100.000 روسمالها  مبلغ   TRAV

درهم وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم 

13 إقامة رجين�شي شارع درار بن وزور 

 - الطابق الثالث ملعب الخيل فاس 

قرر   : 30000 فاس املغرب نتيجة ل 

الشريك الأحيد للشرتة حل الشرتة 

ألنها لم تحقق الهدف الذي ونشئت 

من وجله.

 13 و حدد مقر الكص ية ب رقم 

وزور  بن  درار  شارع  رجين�شي  إقامة 

 - الطابق الثالث ملعب الخيل فاس 

30000 فاس املغرب. 

و عين:
بلقاسمي  محمد  السيد)ة) 
زنقة  رجين�شي  إقامة   13 وعنأانه)ا) 
فاس   30000 فاس  وزور  بن  درار 

املغرب تمص ي )ة) للشرتة.
 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   1( بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2021 تحت رقم 4130/021.

299I

FIDUCIAIRE BENHASSI

كتيديان ترنسبور
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

FIDUCIAIRE BENHASSI
 N°32 LOT ZAKARIA ASKEJOUR

 LAMHAMID MARRAKECH،
40160، MARRAKECH MAROC

تكيديان ترنسبأر شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي دوار 
سيدي الرحمان الحمري رقم 

١ سيدي غانم مراتش 40000 
مراتش املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
118457

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   03
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

تكيديان ترنسبأر.

نقل   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

البضائع لدى الغير على الطريق.

دوار   : االجكماعي  املقر  عنأان 

 ١ رقم  الحمري  الرحمان  سيدي 

سيدي غانم مراتش 40000 مراتش 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 200.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

السيد إسماعيل عصيبة : 2.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عصيبة  إسماعيل  السيد 

الرحمان  سيدي  دوار  عنأانه)ا) 

 400000 غانم  سيدي  الحمري 

مراتش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عصيبة  إسماعيل  السيد 

الرحمان  سيدي  دوار  عنأانه)ا) 

 400000 غانم  سيدي  الحمري 

مراتش املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   14 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 10248.

300I

CAFIGEC

ABARTEC
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
ت أيت حصص

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

ABARTEC شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي )2 زنقة 

مرس السلطان الشقة 3 الطابق 1 - 

20100 الدار البيضاء املغرب.
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ت أيت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.473533

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

تمت   2021 يأليأز   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :

بلأقيد  هاجر  )ة)  السيد  ت أيت 

وصل  من  اجكماعية  حصة   1.000

)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   100.000

يأليأز   12 بكاريخ  حيمأدان  نبيل 

.2021

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   

 15 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 792715.

301I

CAFIGEC

LUNA STONE
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
ت أيت حصص

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

LUNA STONE شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي تقاطع 

ال رات واملعاريف اقامة العائالت 

رقم 130 الطابق الخامس - 20100 

الدار البيضاء املغرب.

ت أيت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.481411

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

تمت   2021 يأليأز   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ت أيت السيد )ة) محمد السمعي 

وصل  من  اجكماعية  حصة   1.000

)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   100.000

تأفيق ابحدو بكاريخ 28 يأليأز 2021.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 15 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 792714.

302I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE R.A.M ENERGIE
SARL

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شرتة

SOUSS-FISC SARL

 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE

 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE AIT MELLOUL،

86350، INEZGANE MAROC

 SOCIETE R.A.M ENERGIE SARL

شرتة ذات املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم 11 
زنقة 58 تجزئة الرمل انزكان عمالة 

انزكان ايت ملأل - 350)8 انزكان 

املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

24229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   27

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.SOCIETE R.A.M ENERGIE SARL

-بيع   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

تجهيزات ومعدات تهر ائية عامة

الطاقة  وحلأل  وترتيب  -بيع 

الشمسية

املعدات  وتأزيع  -وشغال 

ومسكلزمات النظافة

العمليات  جميع  عامة  و ص ة   -

املكعلقة بشكل مباشر وو غير مباشر 

بأغراض ا لشرتة .

 11 رقم   : عنأان املقر االجكماعي 
تجزئة الرمل انزكان عمالة   58 زنقة 
انزكان   8(350  - ملأل  ايت  انزكان 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
السيد مسلك رشيد : 800 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 200  : السيد مسلك عبداملجيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
عنأانه)ا)  رشيد  مسلك  السيد 
 02 رقم  الشريف  علي  مأالي  شارع 
الجرف انزكان 350)8 انزكان املغرب.
عبداملجيد  مسلك  السيد 
عنأانه)ا) شارع مأالي علي الشريف 
رقم 02 الجرف انزكان 350)8 انزكان 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  رشيد  مسلك  السيد 
 02 رقم  الشريف  علي  مأالي  شارع 
الجرف انزكان 350)8 انزكان املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   14 بكاريخ  بانزكان  االبكدائية 

2021 تحت رقم 1911.
303I

امغار مبارك

RIDERSHOP
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

حل شرتة

امغار مبارك
حي االمل 1 زنقة الزهأر رقم 171 

الطابق الس لي تيط مليل ، 40)20، 
الدار البيضاء املغرب

RIDERSHOP شرتة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طأر 

الكص ية)
وعنأان مقرها اإلجكماعي سيتي 

طأر 21 زنقة ببأم الطابق السادس 
رقم 31 حي املحطة - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.4(2735
بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تقرر حل   2021 وبريل   2( املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شرتة 
روسمالها  مبلغ   RIDERSHOP
مقرها  وعنأان  درهم   100.000
زنقة ببأم   21 اإلجكماعي سيتي طأر 
الطابق السادس رقم 31 حي املحطة 
- 20000 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : حل الشرتة.
سيتي  ب  الكص ية  مقر  حدد  و 
21 زنقة ببأم الطابق السادس  طأر 
الدار   20000  - حي املحطة   31 رقم 

ايضاء املغرب. 
و عين:

ووتماني  عبدالصمد  السيد)ة) 
وعنأانه)ا) حي املسكقبل زنقة )4 رقم 
33 عين الشق 20000 الدار البيضاء 

املغرب تمص ي )ة) للشرتة.
 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 01 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 791283.

304I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE ANDJAR TRANS
SARL

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE AIT MELLOUL،
86350، INEZGANE MAROC

 SOCIETE ANDJAR TRANS SARL
شرتة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الأحيد
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وعنأان مقرها اإلجكماعي اقامة 

املرس عمارة ) الشقة 178 الدشيرة 

الجهادية عمالة انزكان ويت ملأل - 

0)3)8 الدشيرة الجهادية املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

24171

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   12

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.SOCIETE ANDJAR TRANS SARL

-نقل   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

البضائع لحساب الغيروطنيا ودوليا

املرفقة  الغير  األمكعة  -نقل 

لحساب الغير وطنيا ودوليا

العمليات  كل  عامة  بص ة  -و 

الكجارية والصناعية واملالية املنقألة 

والعقارية التي من شانها ون تساهم في 

تنمية الشرتة.

اقامة   : االجكماعي  املقر  عنأان 

الدشيرة   178 الشقة   ( املرس عمارة 

 - الجهادية عمالة انزكان ويت ملأل 

0)3)8 الدشيرة الجهادية املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : اندجار  حسن  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  اندجار  حسن  السيد 

 178 شقة   ( عمارة  املرس  مشروع 

الدشيرة   8(3(0 انزكان  الدشيرة 

الجهادية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  اندجار  حسن  السيد 

 178 شقة   ( عمارة  املرس  مشروع 

الدشيرة   8(3(0 انزكان  الدشيرة 

الجهادية املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   02 بكاريخ  بانزكان  االبكدائية 

2021 تحت رقم 0)18.

305I

EL MAQHOR ABDELHAK

STE WALIVE SARL
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ت أيت حصص

EL MAQHOR ABDELHAK

شارع ال داء تجزئة سميرة تاونات 

34000 املغرب تاونات، 34000، 

تاونات املغرب

STE WALIVE SARL شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي الطري ة 

بأرويزغ ساي تاونات - 34000 

تاونات املغرب.

ت أيت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.787

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2020 شتنبر   1( في  املؤرخ 

املصادقة على :
ت أيت السيد )ة) رشيد املسكاري 

وصل  من  اجكماعية  حصة   2.500

2.500 حصة ل ائدة السيد )ة) عباد 

العسري بكاريخ 24 يأليأز 2020.

الدين  نأر  )ة)  السيد  ت أيت 

اجكماعية  حصة   2.500 املسكاري 

من وصل 2.500 حصة ل ائدة السيد 

يأليأز   24 عباد العسري بكاريخ  )ة) 

.2020

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   

شتنبر   07 االبكدائية بكاونات بكاريخ 

2021 تحت رقم 472.

30(I

STE FIDUNORDWEST SARL AU

STE TRANSFERT NAJIM

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

ق ل الكص ية

STE FIDUNORDWEST SARL AU

 av bir anzarane lot idrissia bur

 nour 2eme etage n15 atlas ،

30000، fes MAROC

STE TRANSFERT NAJIM شرتة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي : رقم7) 

تجزئة بريستيجيا محل رقم 3 ملعب 

الخيل - 30000 فاس املغرب.

ق ل الكص ية

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.(3397

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

تقرر حل   2021 وبريل   1( املؤرخ في 

شرتة   STE TRANSFERT NAJIM

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

 100.000 روسمالها  مبلغ  الأحيد 

اإلجكماعي  مقرها  وعنأان  درهم 

رقم7) تجزئة بريستيجيا محل رقم 3 

30000 فاس املغرب   - ملعب الخيل 

نتيجة الق ال الشرتة.

و عين:

ازرفان  نجيم  السيد)ة) 

ديار عريض عمارة ا رقم  وعنأانه)ا) 

08 2000) الناضأر املغرب تمص ي 

)ة) للشرتة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 

رقم7)  وفي   2021 وبريل   1( بكاريخ 

تجزئة بريستيجيا محل رقم 3 ملعب 

الخيل - 30000 فاس املغرب.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

غشت   03 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2021 تحت رقم 44/2021)3.

307I

FIDUCIAIRE OTHMANE

 الشركة العاملية للتنضيم 

والتسيير
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

FIDUCIAIRE OTHMANE

 kenitra ، 14000، KENITRA

MAROC

 الشرتة العاملية للكنضيم والتسيير 

شرتة ذات املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي )2 زنقة 

ابي زرعة 39 شارع مأالي عبد العزيز 

و)8 مكرر شارع مأالي عبد رحمان 

اقامة )ا) الرضأان مككب رقم 07 

القنيطرة - 14000 القنيطرة املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

(2237

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   17

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

اإلقكضاء بمخكصر تسميتها : الشرتة 

العاملية للكنضيم والتسيير.

تنضيم   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

االحداث.
زنقة   2(  : عنأان املقر االجكماعي 

ابي زرعة 39 شارع مأالي عبد العزيز 

مكرر شارع مأالي عبد رحمان  و)8 

 07 رقم  مككب  الرضأان  )ا)  اقامة 

القنيطرة - 14000 القنيطرة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 2021 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

السيد الحسن مجيد : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : العشيري  سميرة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  مجيد  الحسن  السيد 

يعقأب  زنقة  بليزونس  اقامة   09

املنصأر الشقة 03 القنيطرة 14000 

القنيطرة املغرب.

السيدة سميرة العشيري عنأانه)ا) 

فيال 21 حي الكجمع الخميس القاهرة 

مصر 04250 القاهرة مصر.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  مجيد  الحسن  السيد 

يعقأب  زنقة  بليزونس  اقامة   09

املنصأر الشقة 03 القنيطرة 14000 

القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 07 بكاريخ  بالقنيطرة  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 4533.

308I

Afifa BELHANA

 HARZI SOUSSE 

EXPERIENCE IMMOBILIERE
إعالن مكعدد القرارات

Afifa BELHANA

شارع 11 يناير٬ عمارة ٲدرار٬1 

الطابق اٲلول٬ مككب رقم 3 حي 

الداخلة، 0)800، ٲكادير٬ املغرب

 HARZI SOUSSE EXPERIENCE 

IMMOBILIERE »شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الأحيد«

وعنأان مقرها االجكماعي: رقم 90، 

الحي الصناعي سيدي غانم - 40110 

مراتش، املغرب.

»إعالن مكعدد القرارات«

رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.752(1

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

2021 تم اتخاذ  09 غشت  املؤرخ في 

القرارات الكالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
بمبلغ  الشرتة  رٲسمال  رفع  مايلي: 

2.900.000 درهم مأزعة على الشكل 

دمج  عبر  درهم   750.000 الكالي: 

و2.150.000  اخرى،  احكياطيات 
الجاري  الحساب  مع  مقاصة  درهم 

للشركاء.

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 

بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

بمبلغ  للشرتة  مساهمة  تقديم  تم 

درهم التي   3.000.000 ثالثة ماليين 

للشريك  املساهمات  مجمأع  تمثل 

الأحيد: السيد عبد هللا حرزي. 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

مجمأع  الى  الشرتة  رٲسمال  يرت ع 

درهم   3.000.000 ماليين  ثالثة 

مقسمة الى 30.000 حصة اجكماعية 

الأاحدة  للحصة  درهم   100 بقيمة 

الأحيد:  الشريك  بها  يصرح  تما 

السيد عبد هللا حرزي. 

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   1( بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 05)127.

309I

CCJF

SOCIETE ZONE CONFORT
إعالن مكعدد القرارات

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

20040، CASABLANCA MAROC

 SOCIETE ZONE CONFORT

»شرتة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنأان مقرها االجكماعي: 271 ، 

شارع املقاومة،الحسنية 1، زنقة 17، 

العالية - 2020 املحمدية املغرب.

»إعالن مكعدد القرارات«
رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.2(.351

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

2021 تم اتخاذ  10 غشت  املؤرخ في 

القرارات الكالية : 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

من  اجكماعية  حصة   (300( هبة 

إلى  رضأان،  سميرة  السيدة  طرف 

زوجه السيد عبد الكريم تسين

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

من  للشرتة  القانأني  الشكل  تغيير 

شرتة محدودة املسؤولية إلى شرتة 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الأحيد

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تحيين القانأن األسا�شي للشرتة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

هبة حصص اجكماعية

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تغيير الشكل القانأني للشرتة

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تحيين القانأن االسا�شي

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 08 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 1883.

310I

Cabinet LAMRINI HADI

TRON TRANSPORT
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيع نشاط الشرتة 

Cabinet LAMRINI HADI

18,شارع إبن سينا الناضأر ، 

2000)، الناضأر املغرب

TRON TRANSPORT شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها االجكماعي حي املطار 
»األمان )178« - 2010) الناضأر 

املغرب.

تأسيع نشاط الشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.21929

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2021 شتنبر   04 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  الكالية  األنشطة  إضافة 

الشرتة الحالي :

نقل البضائع لحساب الغير.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
االبكدائية بالناضأر بكاريخ 14 شتنبر 

2021 تحت رقم 3934.

311I

COFISCOM

MDS DISTRIBUTION
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

COFISCOM
 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

MDS DISTRIBUTION شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي 8 تجزتة 
م منزه عمارة مريم الطابق الثالث - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
120133

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   08
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 MDS  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.DISTRIBUTION
االسكيراد   : غرض الشرتة بإيجاز 

والكصدير
تسأيق الكمأر.

تجزتة   8  : عنأان املقر االجكماعي 
 - م منزه عمارة مريم الطابق الثالث 

90000 طنجة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
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 COSTA DOMINIQUE السيد 

حصة   PIERRE DANTE : 1.000

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

 COSTA DOMINIQUE السيد 

شارع  عنأانه)ا)   PIERRE DANTE

النباس الأحدة رقم 1 العأالي 24372 

مكة اململكة العر ية السعأدية.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

 COSTA DOMINIQUE السيد 

شارع  عنأانه)ا)   PIERRE DANTE

النباس الأحدة رقم 1 العأالي 24372 

مكة اململكة العر ية السعأدية

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   17 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 8199.

312I

FLASH ECONOMIE

FAID BRICO
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

FAID BRICO

 شرتة ذات مسؤولية محدودة

 مقرها اإلجكماعي: )9 شارع آن ا 

الطابق 9 الشقة 91 - الدار البيضاء 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

51(083

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   03

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

مسؤولية محدودة .

 FAID BRICO : تسمية الشرتة

:اسكيراد  بإيجاز  الشرتة  غرض 

ودوات  الكهر اء  ودوات  البناء  وجهزة 

حديدية واملعدات الصحية

)9 شارع  عنأان املقر االجكماعي : 

الدار   -  91 الشقة   9 الطابق  آن ا 

البيضاء.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشرتة : 99 سنة

 100.000 :مبلغ روسمال الشرتة: 
درهم، مقسم كالكالي

 : السيد ايد الأالي عبد الح يظ 
330 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
 329  : حسن  الأالي  ايد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
 340  : السيدة بأشراوط فاطمة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  :األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة
الح يظ  عبد  الأالي  ايد  السيد 
تمسير وحيد للشرتة ملدة غير محددة
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 1( بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 792881

313I

FIDUCO TANTAN

 SAINT-LOUIS MAROC
IMPORT ET EXPORT

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد
ت أيت حصص

FIDUCO TANTAN
 AVENUE HASSAN II ، 82010،

TAN-TAN maroc
 SAINT-LOUIS MAROC IMPORT
ET EXPORT شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 
اشبيلية حي الصحراء - 82000 

طانطان املغرب.
ت أيت حصص

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.4715

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
تمت   2021 غشت   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ازوض  هشام  )ة)  السيد  ت أيت 
وصل  من  اجكماعية  حصة   500
)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   1.000
غشت   22 بكاريخ  ازوض  مبارك 

.2021

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
االبكدائية بطانطان بكاريخ 17 شتنبر 

2021 تحت رقم 213.
314I

ائكمانية بيان حنان

SANDRINE HENRY STUDIO
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

ائكمانية بيان حنان
عرصة ملعاش طريق املسكأدع 

البلدي رقم 147 مراتش ، 40000، 
مراتش مراتش

 SANDRINE HENRY STUDIO
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي 38 درب 
راوية حي الرميلة مراتش املدينة 
مراتش 40000 مراتش املغرب
تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

1184(9
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   18
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.SANDRINE HENRY STUDIO
غرض الشرتة بإيجاز : الهندسة.

درب   38  : عنأان املقر االجكماعي 
املدينة  مراتش  الرميلة  حي  راوية 

مراتش 40000 مراتش املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
مشيل  جأن  فرونسأا  السيد 
لكأس : 500 حصة بقيمة 100 درهم 

للحصة .
: هينري  ادويج   السيدة صندرين 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

مشيل  جأن  فرونسأا  السيد 

بينكرييك   (700 عنأانه)ا)  لكأس 

س ت 22101 م س ليأن فا اثاانأس 

فرنسا 89123 ليأن فرنسا.
هينري  ادويج  صندرين  السيدة 

ت  س  بينكرييك   (700 عنأانه)ا) 

22101م س ليأن فا اثاانأس فرنسا 

89123 ليأن فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

مشيل  جأن  فرونسأا  السيد 

بينكرييك   (700 عنأانه)ا)  لكأس 

س ت 22101 م س ليأن فا اثاانأس 

فرنسا 89123 ليأن فرنسا
هينري  ادويج  صندرين  السيدة 

ت  س  بينكرييك   (700 عنأانه)ا) 

22101 م س ليأن فا اثاانأس فرنسا 

89123 ليأن فرنسا

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   14 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 127510.

315I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

OURTAN
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

OURTAN شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي محل 

بالطابق االول الكائن بدوار 

الخمايس ايت ملأل القليعة - 

)35)8 ايت ملأل القليعة املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

242(7
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بمقك�شى عقد عرفي مؤرخ في )0 
شتنبر 2021 تم إعداد القانأن 
األسا�شي لشرتة ذات املسؤولية 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.OURTAN
تقديم   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

الطعام الجماعي
مخبزة

صناعة الحلأيات.
محل   : االجكماعي  املقر  عنأان 
بالطابق االول الكائن بدوار الخمايس 
ايت   8(35(  - القليعة  ملأل  ايت 

ملأل القليعة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 500  : حدو  ايت  حمأ  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيدة لطي ة اتزو : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
ايت حدو عنأانه)ا)  السيد حمأ 
الر اط ايت احمد قلعة امكأنة تنغير 

45800 تنغير املغرب.
عنأانه)ا)  اتزو  لطي ة  السيدة 
 83000 تارودانت  اقنيس   43 رقم 

تارودانت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
ايت حدو عنأانه)ا)  السيد حمأ 
الر اط ايت احمد قلعة امكأنة تنغير 

45800 تنغير املغرب
عنأانه)ا)  اتزو  لطي ة  السيدة 
 83000 تارودانت  اقنيس   43 رقم 

تارودانت املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   17 بكاريخ  بانزكان  االبكدائية 

2021 تحت رقم 1942.

31(I

SIGMA COMPTA

LINSOR CAR
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ت أيت حصص

SIGMA COMPTA
الدريسة 1 شارع املنصأر ابن وبي 
عامر رقم 95 الطابق 2 رقم 1 ، 

90000، طنجة املغرب
LINSOR CAR شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي حي مغأغة 
شارع هجاجة قطعة 732 الطابق 
األر�شي - 90000 طنجة املغرب.

ت أيت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.103425
بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تمت   2021 غشت   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :
شالم  بأزيان  )ة)  السيد  ت أيت 
 50 وصل  من  اجكماعية  حصة   50
)ة) عياش ر يع  حصة ل ائدة السيد 

بكاريخ 12 شتنبر 2021.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
شتنبر   09 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 7912.
317I

fiduciaire al hayat

MED VIAJES
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

fiduciaire al hayat
 av Tchaikovski residence joba
 B N° 7 Tanger ، 90000، tanger

maroc
MED VIAJES شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي ) زنقة 

ضاية عأا الطابق 4 رقم )1 وتدال - 
10080 الر اط املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
154547

 04 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 غشت 
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 MED  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.VIAJES
نقل   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

العمال.
زنقة   (  : االجكماعي  املقر  عنأان 
ضاية عأا الطابق 4 رقم )1 وتدال - 

10080 الر اط املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : بأعي�شى  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1000  : بأعي�شى  محمد  السيد 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد محمد بأعي�شى عنأانه)ا) 
 90000  5 رقم   2( زنقة  اإلدريسية 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد محمد بأعي�شى عنأانه)ا) 
 90000  5 رقم   2( زنقة  اإلدريسية 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   13 بكاريخ  بالر اط  الكجارية 

2021 تحت رقم 154547.
318I

MED PAPER S.A.

MED PAPER S.A.
شرتة املساهمة

مالءمة النظام األسا�شي للشرتة

MED PAPER S.A.
املنطقة الصناعية مغأغة، طريق 
 BP .19 تطأان، قطعة ورض رقم

90000 ، 400، طنجة املغرب

.MED PAPER S.A »شرتة 

املساهمة«

وعنأان مقرها االجكماعي: املنطقة 

الصناعية مغأغة، طريق تطأان، 

 BP 400 - .19 قطعة ورض رقم

TANGER 90000 املغرب.

»مالءمة النظام األسا�شي للشرتة«
رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.42(45

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 25 يأنيأ 2021

األسا�شي  النظام  مالءمة  تقرر 

 (1 القانأن:  مقكضيات  مع  للشرتة 

بمأجب وحكام الجمعية العامة غير 
، تقرر   25/0(/2021 العادية بكاريخ 

مالءمة النظام األسا�شي للشرتة مع 

 30 املؤرخ   17-95 القانأن  وحكام 

املعدلة  بصيغكه   199( وغسطس 

 2( لسنة   20-19 بالقانأن  واملكملة 

 1 وال سيما في املأاد   ،  2019 وبريل 

و10 و11 و15

2) مراجعة صياغة املأاد 5 و) و7 

و8 و9 و13 و21

للنظام  الشامل  اإلصالح   (3

األسا�شي للشرتة بعد تعديل املأاد 1 

و5 و) و7 و8 و9 و10 و11 و13 و15 

و21.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   

شتنبر   09 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 7924.

319I

FIDUCIAL AUDIT D’ORIENT

STE ESTRELLE INGENIEURIE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

 CENTRE PRIVE DES LANGUES

ETRANGÈRES AHFIR

 ANGL BOULEVARD

 MOURABITINE ET RUE ZIANI

 ,IMM BARHDADI , 4 éme

 ETAGE APP 19A ، 60000، oujda

MAROC
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 STE ESTRELLE INGENIEURIE

شرتة ذات املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي مككب رقم 
2 شارع محمد عبدو رقم 18 مكرر 

اقامة حمزة وجدة - 0000) وجدة 

املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

38125

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   0(

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.ESTRELLE INGENIEURIE

مككب   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

الدراسات 

االستشارة واملأاتبة الكقنية

الخبرة والكنسيق.

مككب   : االجكماعي  املقر  عنأان 
 18 رقم  عبدو  محمد  شارع   2 رقم 

 (0000  - وجدة  اقامة حمزة  مكرر 

وجدة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

حصة   500  : السيد مداح حماد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد خ ي ى هشام : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

بقيمة   500  : السيد مداح حماد 

100 درهم.

السيد خ ي ى هشام : 500 بقيمة 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  حماد  مداح  السيد 

وح ير   (3050  34 شارع وجدة رقم 

املغرب.

عنأانه)ا)  هشام  خ ي ى  السيد 

حي زهأر مجمع الشرق فأتس رقم 

38 0000) وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  حماد  مداح  السيد 

وح ير   (3050  34 شارع وجدة رقم 

املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

الكجارية بأجدة بكاريخ - تحت رقم -.

320I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

 STE LARABI DE HUILE ET

CEREALES
إعالن مكعدد القرارات

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

 STE LARABI DE HUILE ET

CEREALES »شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنأان مقرها االجكماعي: 27 زنقة 

الناظأر الحي الصناعي الدكارات - - 

فاس املغرب.

»إعالن مكعدد القرارات«
رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.22(81

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 08 شتنبر 2021

تم اتخاذ القرارات الكالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تحيين النظام االسا�شي للشرتة

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 

بند رقم 0: الذي ينص على مايلي: 

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   17 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2021 تحت رقم 4172.

321I

EL MAQHOR ABDELHAK

 STE LINAYACHI SCHOOL
PRIVEE SARL AU

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع ال داء تجزئة سميرة تاونات 
34000 املغرب تاونات، 34000، 

تاونات املغرب
 STE LINAYACHI SCHOOL
PRIVEE SARL AU شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 20 
غشت حأيط يدو تاونات - 34000 

تاونات املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
1935

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   02
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 
 LINAYACHI SCHOOL PRIVEE

.SARL AU
: -مؤسسة  غرض الشرتة بإيجاز 

للكعليم الخصأ�شي.
 20 عنأان املقر االجكماعي : شارع 
 34000  - غشت حأيط يدو تاونات 

تاونات املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 200.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
السيد وعبا بأشرى : 2.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد وعبا بأشرى عنأانه)ا) حي 

بدر فاس 34000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

السيد وعبا بأشرى عنأانه)ا) حي 

بدر فاس 34000 فاس املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   17 االبكدائية بكاونات بكاريخ 

2021 تحت رقم 489.

322I

garantis conseil

IHOUF TRAVAUX
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

garantis conseil

ابراج الككبية عمارة رقم 18 شقة 

رقم 05 محاميد 9 ، 40000، 

مراتش املغرب

IHOUF TRAVAUX شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي عمارة 

74 شقة رقم 08 الطابق 2 ابراج 

الككبية محاميد 9 - 40000 مراتش 

املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

118595

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   10

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 IHOUF : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.TRAVAUX
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غرض الشرتة بإيجاز : - مقاولة في 
وشغال البناء ووشغال مخكل ة

- ح ر االبار بمحرك ميكانيكي
وصيانة  الغرس  في  مقاول   -

الحدائق...........
عنأان املقر االجكماعي : عمارة 74 
شقة رقم 08 الطابق 2 ابراج الككبية 
محاميد 9 - 40000 مراتش املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 
درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : ايحأف  خالد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  ايحأف  خالد  السيد 
تعاونية مبروتة الشري ية تسلطانت 

5)400 مراتش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  ايحأف  خالد  السيد 
تعاونية مبروتة الشري ية تسلطانت 

5)400 مراتش املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   17 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 52)127.
323I

MYORDI SARL

MYORDI
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

MYORDI SARL
 Rue Soumaya Résidence

 Shehrazade 3, 5ème étage,
 n° 22 Palmiers ، 20000،

Casablanca MAROC
MYORDI شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي زنقة 

سأمية إقامة شهرزاد 3 الطابق 5 
الرقم 22 النخيل - 20340 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
51(5(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   07
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.MYORDI
البيع   •  : بإيجاز  الشرتة  غرض 
بالكقسيط وو تأجير وجهزة الكمبيأتر 

والبرامج.
و يع وتأزيع املأاد لجميع  • شراء 
الخدمات في مجال الكمبيأتر واملككب 

واالتصاالت ؛
الكصميم   ، الكحليل   ، البرمجة   •

الكمبيأتر.
حلأل  وتسأيق  وإنجاز  دراسة   •

.NTIC
• بيع البرامج.

الكمبيأتر  وجهزة  إصالح   •
ومعدات االتصال.

• الككأين واالستشارات في تطأير 
الكمبيأتر.

تقديم خدمات واستشارات في   •
ونظمة و رامج الكمبيأتر.

واإلعالنات  الطباعة  وعمال   •
والكأاصل.

• اسكيراد وتصدير جميع املنكجات 
والبضائع واملأاد واملعدات واملأاد من 

جميع األنأاع.
• الكجارة اإللكترونية والتسأيق.

• تمثيل املبيعات لجميع العالمات 
الكجارية.

بأي  مصالح  وو  حصص  وخذ   •
شكل في وي عمل وو شرتة ؛

العمليات  جميع  عام،  وبشكل   •
واملنقألة  والصناعية  الكجارية 
بشكل  املكعلقة  واملالية  والعقارية 
مباشر وو غير مباشر باألشياء املذكأرة 
وو التي من املحكمل ون تعزز  وعاله، 
وي  وتذلك  وتطأيرها،  تحقيقها 
بأي  مشارتة مباشرة وو غير مباشرة، 
في الشركات  وو،  شكل من األشكال. 

التي تسعى لكحقيق وهداف مماثلة وو 
ذات صلة.وطراف وخرى ، تم إنشاؤه 

لغرض مشابه وو ذي صلة..
زنقة   : االجكماعي  املقر  عنأان 
 5 الطابق   3 إقامة شهرزاد  سأمية 
الدار   20340  - النخيل   22 الرقم 

البيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
السيد امالل محسن : 510 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد جرجأب عمر : 490 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
عنأانه)ا)  محسن  امالل  السيد 
األل ة   11 رقم   2 بلأك  عزوز  اوالد 
20000 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
عنأانه)ا)  عمر  جرجأب  السيد 
األل ة   119 رقم   5 اوالد عزوز بلأك 
20000 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  محسن  امالل  السيد 
األل ة   11 رقم   2 بلأك  عزوز  اوالد 
20000 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 21 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793407.
324I

STE CONGESMOG SARL AU

 STE ICHALHANE TRAD
SARL AU

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

STE CONGESMOG SARL AU
 Lot LA LAGUNE 4EME 440-2

 TRANCHE ESSAOUIRA ،
44000، Essaouira Maroc

 STE ICHALHANE TRAD SARL

AU شرتة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي امللك 

املسمى دار الحسأن دوار ويت 

الصرايدي جماعة ووناغة - 44000 

الصأيرة املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

5(17

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

تم إعداد القانأن   2021 مارس   09

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.ICHALHANE TRAD SARL AU

: مقاول في  غرض الشرتة بإيجاز 

األشغال املخكل ة وو البناء.

تاجر في مخكلف املأاد.

اإلسكيراد والكصدير..

امللك   : االجكماعي  املقر  عنأان 

ويت  دوار  الحسأن  دار  املسمى 

 44000  - الصرايدي جماعة ووناغة 

الصأيرة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : السيدة إشلحان بشرى 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

السيدة إشلحان بشرى عنأانه)ا) 

 44000 السقالة  تجزئة   1303

الصأيرة املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

السيدة إشلحان بشرى عنأانه)ا) 

 44000 السقالة  تجزئة   1303

الصأيرة املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالصأيرة بكاريخ 17 مارس 

2021 تحت رقم 103.

325I

 شيشا سعيد محاسب معكمد بالرشيدية

 SOCIETE

 D’AMENAGEMENT ET

 ASSAINISSEMENT DES

GRANTS TRAVAUX
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيع نشاط الشرتة 

شيشا سعيد محاسب معكمد 

بالرشيدية

57 زنقة مأالي عبد هللا بن علي 

الأاد لحمر الرشيدية الرشيدية، 

52000، الرشيدية الرشيدية

 SOCIETE D’AMENAGEMENT

 ET ASSAINISSEMENT DES

GRANTS TRAVAUX شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها االجكماعي الرقم 28 

تأسيعة عين العاطي 2 الرشيدية - 

52000 الرشيدية املغرب.

تأسيع نشاط الشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.14(03

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2021 يأنيأ   23 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  الكالية  األنشطة  إضافة 

الشرتة الحالي :

لالحصاء  الدراسات  مككب 

والبحث.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   

 10 بكاريخ  بالرشيدية  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 401.

32(I

STE FIACCOF 

STE ENERGIE FOR ELEC

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

ق ل الكص ية

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

STE ENERGIE FOR ELEC شرتة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي : رقم 12 

رخاة الشمس ال ةقية الطالعة 

لكبيرة - 30000 فاس املغرب.

ق ل الكص ية

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.50183

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

2021 تقرر حل  15 شتنبر  املؤرخ في 

شرتة   STE ENERGIE FOR ELEC

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد مبلغ روسمالها 10.000 درهم 

 12 رقم  اإلجكماعي  مقرها  وعنأان 

الطالعة  ال ةقية  الشمس  رخاة 

30000 فاس املغرب نتيجة   - لكبيرة 

لعدم تحقيق ار اح تراتم الديأن.

و عين:

عجاني  محمد  السيد)ة) 

الشمس  رخاة   12 رقم  وعنأانه)ا) 

3000 فاس  ال ةقية الطالعة لكبيرة 

املغرب تمص ي )ة) للشرتة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 

 12 وفي رقم   2021 شتنبر   15 بكاريخ 

الطالعة  ال ةقية  الشمس  رخاة 

لكبيرة - 30000 فاس املغرب.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   17 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2021 تحت رقم 4170/021.

327I

ماتريس وان كأنسلكين

GOUFA BIO
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

ماتريس وان كأنسلكين
شارع عالل ال ا�شي مجمع الحابأس 

2 عمارة و شقة 21 مراتش ، 
40000، مراتش املغرب

GOUFA BIO شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 
عالل ال ا�شي مجمع الحبأس 2 

عمارة و الشقة 21 - مراتش مراتش 
40000 مراتش املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
118539

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   13
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.GOUFA BIO
غرض الشرتة بإيجاز : - االسكيراد 

والكصدير.
- تأزيع و يع الخضروات بالجملة 

و الكقسيط.
الخضروات  وتكييف  تغليف   -

وال أاته.
- زرع وانكاج الخضروات وال أاته 

والحبأب.
- البيع عبر اإلنترنت وفي مكجر.

بيع وتسأيق بشكل عام  شراء,   -
جميع انأاع املنكجات الغدائية..

شارع   : االجكماعي  املقر  عنأان 
 2 الحبأس  مجمع  ال ا�شي  عالل 
عمارة و الشقة 21 - مراتش مراتش 

40000 مراتش املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 10.000 الشرتة:  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد محمد بأشكال عنأانه)ا) 

اقامة احالم د الشقة 30 شارع االمير 

مأالي عبد هللا جليز 40000 مراتش 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

السيد محمد بأشكال عنأانه)ا) 

اقامة احالم د الشقة 30 شارع االمير 

مأالي عبد هللا جليز 40000 مراتش 

املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   1( بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 127583.

328I

FIDUS 17

FIDUS 17
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

FIDUS 17

283’ شارع يعقأب املنصأر الطابق 

االول رقم 3 ، 20200، الدار 

البيضاء املغرب

FIDUS 17 شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي 1)1’ شارع 

عبد املأمن محل رقم 15 - 20200 

الدار البيضاء املغرب 

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

204595

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2009 يأليأز   22

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
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ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 17  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

. FIDUS
مككب   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

املحاسبة .
 ’1(1  : االجكماعي  املقر  عنأان 
 -  15 رقم  محل  املأمن  عبد  شارع 

20200 الدار البيضاء املغرب .
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : بنصراخ  عادل  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
عنأانه)ا)  بنصراخ  عادل  السيد 
الدار   20200 البيضاء  الدار  االل ة 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  بنصراخ  عادل  السيد 
الدار   20200 البيضاء  الدار  االل ة 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
الكجارية بالدار البيضاء بكاريخ - تحت 

رقم -.
329I

ste destmar

مر سباص
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

ste destmar
 place roudani rue abdellah el

 habti rsd al qods n°34, tanger ،
90000، tanger maroc

مر سباص شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي حي نجيبة 
شارع 88 رقم 11 الطابق الس لي 

طنجة - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

1189(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 يأليأز   13

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

مر   : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

سباص.

الترويج   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

العقاري.

عنأان املقر االجكماعي : حي نجيبة 
الس لي  الطابق   11 رقم   88 شارع 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : العمراني  بالل  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : العمراني  بالل  السيد 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  العمراني  بالل  السيد 

القديم  السأق  جماعة  بأنزال  دوار 

 93000 تطأان  لحصن  عين  قيادة 

تطأان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  العمراني  بالل  السيد 

القديم  السأق  جماعة  بأنزال  دوار 

 93000 تطأان  لحصن  عين  قيادة 

تطأان املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

غشت   03 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 244981.

330I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

أكيناس طغفو
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA

 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE

 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC

وتيناس طغ أ شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي كلم 7 حي 

بركاني 2 بنسأدة فاس - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

(9549

في  مؤرخ  مأثق  عقد  بمقك�شى 

تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   04

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

اإلقكضاء بمخكصر تسميتها : وتيناس 

طغ أ .

االعمال   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

املخكل ة والبناء.

عنأان املقر االجكماعي : كلم 7 حي 

بركاني 2 بنسأدة فاس - 30000 فاس 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

السيد محمد اعكيب : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد الخمار نصيح : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  اعكيب  محمد  السيد 

فاس  بنسأدة   07 كلم  البركاني  حي 

30000 فاس املغرب.

عنأانه)ا)  نصيح  الخمار  السيد 

فاس  بنسأدة   07 كلم  البركاني  حي 

30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  اعكيب  محمد  السيد 

فاس  بنسأدة   07 كلم  البركاني  حي 

30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   17 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2021 تحت رقم 4153.

331I

socogese

K&K TOUCH
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

حل شرتة

socogese

 Bd. Prince Héritier Résidence

 Mly El-Kamel Fès ، 30000، Fès

Maroc

K&K TOUCH شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طأر 

الكص ية)

وعنأان مقرها اإلجكماعي الطابق 

األر�شي تجزئة مس ر إقامة باهية 

طريق إيمأزار - 30000 فاس 

املغرب.

حل شرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.(2021

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تقرر حل   2021 وبريل   15 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شرتة 

روسمالها  مبلغ   K&K TOUCH

مقرها  وعنأان  درهم   100.000,00

تجزئة  األر�شي  الطابق  اإلجكماعي 

إيمأزار  طريق  باهية  إقامة  مس ر 

 : ل  نتيجة  املغرب  فاس   30000  -

تأقف النشاط.
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و حدد مقر الكص ية ب الطابق 
باهية  إقامة  مس ر  تجزئة  األر�شي 
طريق إيمأزار - 30000 فاس املغرب. 

و عين:
زينب إدري�شي خملي�شي  السيد)ة) 
 7 تجزئة النكاز شقة   14 وعنأانه)ا) 
فاس املغرب   30000 طريق ايمأزار 

تمص ي )ة) للشرتة.
 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   1( بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2021 تحت رقم 2021/4141.

332I

 شيشا سعيد محاسب معكمد بالرشيدية

 SOCIETE
 D’AMENAGEMENT ET
 ASSAINISSEMENT DES

GRANTS TRAVAUX
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشرتة

شيشا سعيد محاسب معكمد 
بالرشيدية

57 زنقة مأالي عبد هللا بن علي 
الأاد لحمر الرشيدية الرشيدية، 

52000، الرشيدية الرشيدية
 SOCIETE D’AMENAGEMENT
 ET ASSAINISSEMENT DES

GRANTS TRAVAUX شرتة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي الرقم 28 
تأسيعة عين العاطي 2 الرشيدية - 

52000 الرشيدية املغرب.
تعيين مسير جديد للشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.14(03

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تم تعيين   2021 يأنيأ   23 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشرتة  جديد  مسير 
جأهاد شيماء تمسير آخر تبعا لقبأل 

اسكقالة املسير.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 10 بكاريخ  بالرشيدية  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 401.

333I

smaticomp

GMC INVEST
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
حل شرتة

smaticomp

 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،

casablanca maroc

GMC INVEST شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد)في طأر الكص ية)

وعنأان مقرها اإلجكماعي محل 15/8 

االدارسة الطابق الس لى عمارة ف 

عين الشق - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب.

حل شرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.355245

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

2021 تقرر حل  )0 شتنبر  املؤرخ في 

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 GMC INVEST الأحيد  الشريك 

درهم   100.000 روسمالها  مبلغ 

وعنأان مقرها اإلجكماعي محل 8/15 

الس لى عمارة ف  الطابق  االدارسة 

الدارالبيضاء   20000  - الشق  عين 

املغرب نتيجة ل : انتهاء الغرض الذي 

تأسست الشرتة من وجله.

محل  ب  الكص ية  مقر  حدد  و 

الس لى  الطابق  االدارسة   8/15

 20000  - الشق  عين  ف  عمارة 

الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:

كاريلأ  مانأيل  جأن  السيد)ة) 

مأرو وعنأانه)ا) 51 ممر سين 20250 

)ة)  تمص ي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشرتة.

 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 20 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم ))7931.

334I

FLASH ECONOMIE

 RENTING MANAGEMENT
PARTNERS

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شرتة

 RENTING MANAGEMENT
PARTNERS

 شرتة ذات مسؤولية محدودة
 مقرها اإلجكماعي: 7 زنقة سبكة 

اقامة رامي الطابق 2 رقم 8 - الدار 
البيضاء 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
515717

في  مؤرخ  عرفي  عقد  :بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   31
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة
 RENTING MANAGEMENT

PARTNERS:تسمية الشرتة
اقكناء   : بإيجاز  الشرتة  غرض 
وترقية  وتجديد  وتأجير  وتشغيل 
جميع حقأق امللكية واملمكلكات ، وال 

سيما استئجار املسكأدعات
الترويج العقاري بكافة وشكاله

طريق  عن  املصالح  اتتساب 
واالتككاب  االندماج  مساهمة 
املباشرة  غير  وو  املباشرة  واملشارتة 
التي  الشركات  في جميع  وسيلة  بأي 
تم إنشاؤها وو التي سيكم إنشاؤها وو 
وو  الصلة  ذات  الشركات  من  غيرها 

املماثلة
زنقة   7  : االجكماعي  املقر  عنأان 
 -  8 رقم   2 سبكة اقامة رامي الطابق 

الدار البيضاء .

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشرتة : 99 سنة

 10.000 الشرتة:  روسمال  :مبلغ 
درهم، مقسم كالكالي

بنأنة  اللطيف  عبد  السيد 
لأريدي : 20 حصة

السيدة صباح شرايبي : 20 حصة
 20  : لأريدي  بنأنة  امين  السيد 

حصة
 20  : السيدة نادية بنأنة لأريدي 

حصة
 20  : السيدة مارية بنأنة لأريدي 

حصة
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة
بنأنة  اللطيف  عبد  السيد   

لأريدي تمسير وحيد للشرتة
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 14 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم )79259

335I

ماتريس وان كأنسلكين

GOLTOU
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

ماتريس وان كأنسلكين
شارع عالل ال ا�شي مجمع الحابأس 

2 عمارة و شقة 21 مراتش ، 
40000، مراتش املغرب

GOLTOU شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي 341 

سيدي عباد, 1 زنقة طنجة مراتش 
40000 مراتش املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
118555

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   13
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
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ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.GOLTOU
شراء,   -  : بإيجاز  الشرتة  غرض 
بيع وتسأيق املنكجات والخدمات عبر 

اإلنترنت.
- شراء و يع املنكجات في املكاجر.

- اسكيراد وتصدير املنكجات.
املنزلي  الطلبات والتسليم  تلقي   -
املطلأ ة  والخدمات  للمنكجات 

واملشتراة من قبل الز ائن.
- نقل البضائع من املطار وو امليناء 
إلى مسكأدعاتنا لكصني ها وشحنها إلى

العمالء..
 341  : االجكماعي  املقر  عنأان 
زنقة طنجة مراتش   1 سيدي عباد, 

40000 مراتش املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 35.000 الشرتة:  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد مجاهد فرطاوش عنأانه)ا) 
اقامة   35 الشقة  املحيطة  تجزئة 

هجر 40000 مراتش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد مجاهد فرطاوش عنأانه)ا) 
اقامة   35 الشقة  املحيطة  تجزئة 

هجر 40000 مراتش املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   1( بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم )0)127.
33(I

 شيشا سعيد محاسب معكمد بالرشيدية

 CAMEL DARA AFRICA
NEGOCE

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

شيشا سعيد محاسب معكمد 

بالرشيدية

57 زنقة مأالي عبد هللا بن علي 

الأاد لحمر الرشيدية الرشيدية، 

52000، الرشيدية الرشيدية

 CAMEL DARA AFRICA NEGOCE

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي 41 زنقة 

الشمال البيطا الجديدة الرشيدية - 

52000 الرشيدية املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

15233

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   17

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.CAMEL DARA AFRICA NEGOCE

املكاجرة   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

الدولي  النقل   - واستراد  تصدير   -

للبضائع .
زنقة   41  : عنأان املقر االجكماعي 

 - الشمال البيطا الجديدة الرشيدية 

52000 الرشيدية املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : هشام  اوحماني  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد اوحماني هشام عنأانه)ا) 
الجديدة  البيطا  الشمال  زنقة   41

52000 الرشيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

السيد اوحماني هشام عنأانه)ا) 
الجديدة  البيطا  الشمال  زنقة   41

52000 الرشيدية املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 08 بكاريخ  بالرشيدية  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 5)20.

337I

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA

LE SALON 26 SARL
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA
 HAY TARGA -MARRAKECH 870

 ، 40000، MARRAKECH
MAROC

LE SALON 26 SARL شرتة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي كليز الجأز 
س زنقة ابن سينا الطابق الخامس 
رقم 52 مراتش مراتش 40000 

مراتش املغرب
تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

118337
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   22
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 LE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.SALON 2( SARL
امكالك   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

مؤسسة للعناية بالجمال.
عنأان املقر االجكماعي : كليز الجأز 
س زنقة ابن سينا الطابق الخامس 
 40000 مراتش  مراتش   52 رقم 

مراتش املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

السيد عبدالحكيم خنزاوي : 500 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد ابراهيم انزار : 500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  انزار  ابراهيم  السيد 
اقامة مروان 2 الشقة 28 الطابق 05 
 40000 شارع عالل ال ا�شي مراتش 

مراتش املغرب.
خنزاوي  عبدالحكيم  السيد 
 333 رقم  املجدوب  حي  عنأانه)ا) 
 40000 تمصلأحت تاحناوت الحأز 

مراتش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
خنزاوي  عبدالحكيم  السيد 
 333 رقم  املجدوب  حي  عنأانه)ا) 
 40000 تمصلأحت تاحناوت الحأز 

مراتش املغرب
عنأانه)ا)  انزار  ابراهيم  السيد 
اقامة مروان 2 الشقة 28 الطابق 05 
 40000 شارع عالل ال ا�شي مراتش 

مراتش املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   09 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 3)1273.
338I

FIDUS 17

FIDUS 17
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
رفع روسمال الشرتة

FIDUS 17
283’ شارع يعقأب املنصأر الطابق 

االول رقم 3 ، 20200
 الدار البيضاء املغرب

FIDUS 17 شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي 1)1’ شارع 
عبد املأمن محل رقم 15 - 20200 

الدار البيضاء املغرب .
رفع روسمال الشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
. 204595
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الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

تم   2017 يأليأز   03 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشرتة  روسمال  رفع 

»250.000 درهم« وي من »250.000 

عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 

وو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 07 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يأليأز 2017 تحت رقم 39227)00.

339I

FIDUS 17

FIDUS 17

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

رفع روسمال الشرتة

FIDUS 17

283’ شارع يعقأب املنصأر الطابق 

االول رقم 3 ، 20200، الدار 

البيضاء املغرب

FIDUS 17 شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي 1)1’ شارع 

عبد املأمن محل رقم 15 - 20200 

الدار البيضاء املغرب .

رفع روسمال الشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.204595

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

تم   2014 غشت   04 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشرتة  روسمال  رفع 

»150.000 درهم« وي من »100.000 

عن  درهم«   250.000« إلى  درهم« 

إدماج احكياطي وو ور اح وو   : طريق 

عالوات إصدار في روس املال.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 12 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2014 تحت رقم 00555570.

340I

FLASH ECONOMIE

DAR SNENI
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
حل شرتة

DAR SNENI
شرتة ذات مسؤولية محدودة 

املساهم الأحيد
بروسمال عشرة آالف )10000) 

درهم
املقر االجكماعي : ١٢ شارع صبري 

بأجمعة ، الطابق األول ، شقة. رقم 
9 الدار البيضاء

السجل الكجاري 244.351
بكاريخ  املداولة  على  بناء 
الأحيد  املساهم  قرر   20/1/2020
من   

ً
اعكبارا مبكرا  الشرتة  حل 
.
ً
31/12/2019 وتص يتها وديا

العطار  السيد  مص يا  عينت 
صالح.يقيم في: املحمدية ، 49) ، حي 
الصالحيات  ووسع  ومنحه   ، النهضة 
االجكماعية  العمليات  إلنهاء 
والأفاء   ، وتحقيق األصأل  الجارية، 

بااللتزامات.
في  الكص ية  مقر  تحديد  تم 
49) ، حي النهضة. يجب   ، املحمدية 
العنأان  هذا  إلى  املراسالت  إرسال 
واإلبالغ عن املستندات واملستندات 

املكعلقة بالكص ية.
واملستندات  السندات  إيداع  تم 
املكعلقة بالكص ية في محكمة الدار 
تحت   1(/10/2020 بكاريخ  البيضاء 

رقم 750270.
للروي املص ي ،

341I

HI GEST SARL AU

VALORIS SYSTEMES
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

HI GEST SARL AU
رقم 13 حي الرجا فاهلل النخيل 

الشمالي ، 0)400، مراتش املغرب
VALORIS SYSTEMES شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي الحي 
الشكأي عمارة ودرار 2 شقة 10 

الطابق 4 - 40020 مراتش املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
118587

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   01
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.VALORIS SYSTEMES
غرض الشرتة بإيجاز : تكنألأجيا 
املعلأمات )مبرمج ، محلل ، مصمم، 
املعلأمات  تكنألأجيا  وونشطة 

األخرى.
الحي   : االجكماعي  املقر  عنأان 
 10 شقة   2 ودرار  عمارة  الشكأي 

الطابق 4 - 40020 مراتش املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : السيد محسن الدكأك 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد محسن الدكأك عنأانه)ا) 
املنارة   21 رقم  السعادة  تجزئة 

0)401 مراتش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد محسن الدكأك عنأانه)ا) 
املنارة   21 رقم  السعادة  تجزئة 

0)401 مراتش املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   17 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم )4)127.
342I

FIDUS 17

FIDUS 17
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيع نشاط الشرتة 

FIDUS 17

283’ شارع يعقأب املنصأر الطابق 

االول رقم 3 ، 20200، الدار 

البيضاء املغرب

FIDUS 17 شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها االجكماعي 1)1’ شارع 

عبد املأمن محل رقم 15 - 20200 

الدار البيضاء املغرب .

تأسيع نشاط الشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.204595

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

املؤرخ في 18 يناير 2019 تمت إضافة 

إلى نشاط الشرتة  الكالية  األنشطة 

الحالي :

محاسب معكمد .

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   

 24 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يناير 2019 تحت رقم 90287).

343I

Trefle Conseil

STRASS HOME
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�شي للشرتة

Trefle Conseil

 Angle Bd. Zerktouni et Rue

 Soulaimane Azmi ، 20503،

casablanca maroc

STRASS HOME »شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنأان مقرها االجكماعي: شارع عبد 

املأمن رقم 5 الطابق األر�شي - - 

الدار البيضاء املغرب .

»مالءمة النظام األسا�شي للشرتة«

رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.385755
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بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
تقرر   2021 غشت   31 في  املؤرخ 
مالءمة النظام األسا�شي للشرتة مع 
على  *تصحيح  القانأن:  مقكضيات 
ون  على  الكجاري  السجل  مسكأى 
ذات  شرتة  هي   STRASS HOME
شريكين  ذات  املحدودة  املسؤولية 
املسؤولية  ذات  شرتة  وليست 

املحدودة ذات الشريك الأحيد.
*تعديل النظام األسا�شي للشرتة. 
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
 17 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 0)7929.
344I

FIDUNION-MAROC

CATA IMMOBILIER
إعالن مكعدد القرارات

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

CATA IMMOBILIER »شرتة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنأان مقرها االجكماعي: طريق 
الجديدة تم 11 - - الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن مكعدد القرارات«

رقم الكقييد في السجل الكجاري: 
.387(25

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
املؤرخ في )0 شتنبر 2021

تم اتخاذ القرارات الكالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
املكأفى  املأافقة على تأزيع حصص 
على  الطاهري  املجيد  عبد  املرحأم 

ورثكه
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
غير  ل ترة  الشرتة  مسيري  تعيين 
اآلنسة ابتسام الطاهري،   : محدودة 
األزهري  البيضاء،  بالدار  املقيمة 
الحاملة  وول ا   35 رقم   72 شارع   2
وتذا   BK383305 رقم  وت  لب 
اآلنسة كأثر الطاهري املقيمة بالدار 
بانأراميك  شارع  البيضاء،01) 
رقم  وت  لب  الحاملة  كالي أرنيا 

BK399878

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
مايلي: إعادة صياغة النظام األسا�شي 

الجديد للشرتة واعكماده
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 
بند رقم 0: الذي ينص على مايلي: 

كل البنأد
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 17 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793059.
345I

P-DIS SARL

P-DIS SARL
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيع نشاط الشرتة 

P-DIS SARL
املكجر 2 إقامة ص اء 351 ب طريق 
تطأان الشرف مغأغة ، 90070، 

طنجة املغرب
P-DIS SARL شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنأان مقرها االجكماعي املكجر 2 
إقامة ص اء 351 ب طريق تطأان 
الشرف مغأغة - 90070 طنجة 

املغرب.
تأسيع نشاط الشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.5(5(5

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تمت   2021 غشت   1( في  املؤرخ 
نشاط  إلى  الكالية  األنشطة  إضافة 

الشرتة الحالي :
واملأاد  الكنظيف  مأاد  بيع 

الغذائية.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
شتنبر   09 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم )24584.
34(I

FIDUNION-MAROC

EL YOUSTA SAKANE
إعالن مكعدد القرارات

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
EL YOUSTA SAKANE »شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنأان مقرها االجكماعي: طريق 

الجديدة تم 11.5 - - الدار البيضاء 
املغرب.

»إعالن مكعدد القرارات«
رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.39(875
بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في )0 شتنبر 2021
تم اتخاذ القرارات الكالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
املكأفى  املأافقة على تأزيع حصص 
على  الطاهري  املجيد  عبد  املرحأم 

ورثكه
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
غير  ل ترة  الشرتة  مسيري  تعيين 
اآلنسة ابتسام الطاهري،   : محدودة 
 2 األزهري   ، البيضاء  بالدار  املقيمة 
وول ا الحاملة لب   35 رقم   72 شارع 
اآلنسة  وتذا   BK383305 رقم  وت 
كأثر الطاهري املقيمة بالدار البيضاء 
كالي أرنيا  بانأراميك  شارع   (01،

BK399878 الحاملة لب وت رقم
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
مايلي: إعادة صياغة النظام األسا�شي 

الجديد للشرتة واعكماده
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 
بند رقم 0: الذي ينص على مايلي: 

كل البنأد
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 17 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793057.
347I

FIDUNOUR SARL 

 NEW JILE BENABET FARM
SARL

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شرتة

FIDUNOUR SARL
 LES BELLES RESI IMM 20 APP

 ،03 BENSLIMANE ، 13000
بنسليمان املغرب

 NEW JILE BENABET FARM SARL

شرتة ذات املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي مككب 

ب اقامة 5 تجزئة رقم 1 حي عثمان 

بأزنيقة - 13000 بنسليمان املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

7089

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   2(

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 NEW  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.JILE BENABET FARM SARL

جميع   -  : بإيجاز  الشرتة  غرض 

بإنكاج  املكعلقة  األنشطة  وشكال 

وتطأير النباتات وو الحيأانات

- ونشطة السياحة الزراعية.

مككب   : االجكماعي  املقر  عنأان 

حي عثمان   1 تجزئة رقم   5 ب اقامة 

بأزنيقة - 13000 بنسليمان املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 340  : - السيد املباركي عبد النبي 

بقيمة 100 درهم.

 330  : حاتم  الص صافي  السيد 

بقيمة 100 درهم.

السيدة تأزاري رقية : 330 بقيمة 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

النبي  عبد  املباركي  السيد 

عنأانه)ا) دوار البسابس الغر ية عين 

بنسليمان   13000 بنسليمان  تيزغة 

املغرب.

السيد الص صافي حاتم عنأانه)ا) 

دوار اوالد بأجمعة فضالت بنسليمان 

13000 بنسليمان املغرب.
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عنأانه)ا)  رقية  تأزاري  السيدة 

حي السالم س 5 عمارة 35إ شقة 13 

الدار   20202 البيضاء  الدار  االل ة 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

النبي  عبد  املباركي  السيد 

عنأانه)ا) دوار البسابس الغر ية عين 

بنسليمان   13000 بنسليمان  تيزغة 

املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 08 بكاريخ  سليمان  ببن  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 479.

348I

FIDUNION-MAROC

TAHIRI SANITARY
إعالن مكعدد القرارات

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

TAHIRI SANITARY »شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنأان مقرها االجكماعي: ماجأريل 

34 و35 وول ا - - الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن مكعدد القرارات«
رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.49(241

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في )0 شتنبر 2021

تم اتخاذ القرارات الكالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

املكأفى  املأافقة على تأزيع حصص 

على  الطاهري  املجيد  عبد  املرحأم 

ورثكه

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

مايلي: تعيين مسيرة إضافية للشرتة 

ابتسام  اآلنسة   : ل ترة غير محدودة 

البيضاء  بالدار  املقيمة  الطاهري، 
وول ا   35 رقم   72 شارع   2 األزهري   ،

BK383305 الحاملة لب ت ورقم

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي:

األسا�شي  النظام  إعادة صياغة   
الجديد للشرتة واعكماده

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 
النظام األسا�شي الكالية: 

بند رقم 0: الذي ينص على مايلي: 
كل البنأد

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 17 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 1)7930.
349I

NT FINANCE

VENICE PLOMB
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

NT FINANCE
 BD RIAD LOT MASSIRA
 LOT FB 10 RTG 3 APP 7

 MOHAMMEDIA ، 20000،
MOHAMMEDIA MAROC

VENICE PLOMB شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 

الرياض تجزئة املسيرة تجزئة ف.ب 
10 الطابق الكالث املككب 7 - 

28830 املحمدية املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
28841

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 يأنيأ   08
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.VENICE PLOMB
شراء   : بإيجاز  الشرتة  غرض 
البالستيك  بقايا  تدوير  وإعادة 

والحديد واملأاد املسكعملة.

شارع   : االجكماعي  املقر  عنأان 

الرياض تجزئة املسيرة تجزئة ف.ب 

10 الطابق الكالث املككب 7 - 28830 

املحمدية املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : احمد  اعرورو  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  احمد  اعرورو  السيد 

تجزئة الجزيرة الخضراء ع 27 الشقة 

20000 الدار البيضاء  03 تيط مليل 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  احمد  اعرورو  السيد 

تجزئة الجزيرة الخضراء ع 27 الشقة 

20000 الدار البيضاء  03 تيط مليل 

املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 1( بكاريخ  باملحمدية  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 1939.

350I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

TERROIRS DE L›OLIVIER
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT

ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV ZERKTOUNI RCE

 RITA 4EME ETAGE ، 30000، FES

MAROC

TERROIRS DE L›OLIVIER شرتة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 

القائد بروتس إقامة غيكة شارع 

عبد العزيز بأطالب مدينة جديدة - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

(9555

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   07

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.TERROIRS DE L’OLIVIER

تشغيل   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

محطة سحق الزيكأن.

شارع   : االجكماعي  املقر  عنأان 

شارع  غيكة  إقامة  بروتس  القائد 

 - عبد العزيز بأطالب مدينة جديدة 

30000 فاس املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

: يأسف  حي  بطا  عماري   السيد 

درهم   10 بقيمة  حصة   3.334

للحصة .

مخلأعي  عبداللطيف  السيد 

درهم   10 بقيمة  حصة   3.333  :

للحصة .

 3.333  : هدى  الحلأ  السيدة 

حصة بقيمة 10 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

يأسف  حي  بطا  عماري  السيد 
زنقة ال رزدق اقامة ارينا  عنأانه)ا) 

بالص شقة 17 30000 فاس املغرب.

مخلأعي  عبداللطيف  السيد 

عنأانه)ا) 49 و تجزئة رياض الياسمين 

فاس   30000 الشقف  عين  طريق 

املغرب.

عنأانه)ا)  هدى  الحلأ  السيدة 

تجزئة حدائق البديع طريق عين   4(

الشقف 30000 فاس املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

يأسف  حي  بطا  عماري  السيد 

زنقة ال رزدق اقامة ارينا  عنأانه)ا) 

بالص شقة 17 30000 فاس املغرب

مخلأعي  عبداللطيف  السيد 

عنأانه)ا) 49 و تجزئة رياض الياسمين 

فاس   30000 الشقف  عين  طريق 

املغرب

عنأانه)ا)  هدى  الحلأ  السيدة 

تجزئة حدائق البديع طريق عين   4(

الشقف 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   17 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2021 تحت رقم )415.

351I

fimacoc

STE ADM STORE
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تعيين مسير جديد للشرتة

fimacoc

 rue ahmed chbihi ave des far 9

fes ، 30000، fes maroc

STE ADM STORE شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي حي املسيرة 

قرية با محمد تاونات - 34050 قرية 

با محمد املغرب.

تعيين مسير جديد للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.1599

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

2021 تم تعيين  29 يأليأز  املؤرخ في 

مسير جديد للشرتة السيد)ة) ملجيمر 

محمد تمسير وحيد

تبعا لقبأل اسكقالة املسير.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

غشت   09 االبكدائية بكاونات بكاريخ 

2021 تحت رقم 433.

352I

ISDM CONSULTING

STE SS VOIE SARL AU
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تعيين مسير جديد للشرتة

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيأن املغرب

STE SS VOIE SARL AU شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي حي 

الأحدة 02 زنقة تأ ة رقم 25 

العيأن - 70000 العيأن املغرب.

تعيين مسير جديد للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.30(75

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

2021 تم تعيين  08 شتنبر  املؤرخ في 

مسير جديد للشرتة السيد)ة) جلباخ 

محمد تمسير وحيد

تبعا لقبأل اسكقالة املسير.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   09 االبكدائية بالعيأن بكاريخ 

2021 تحت رقم 2871/2021.

353I

fimacoc

 STE IMMOBILIERE AMRANI

ZARIFI
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

fimacoc

 rue ahmed chbihi ave des far 9

fes ، 30000، fes maroc

 STE IMMOBILIERE AMRANI

ZARIFI شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم 1 زنقة 

مأالي رشيد الأفاء فاس - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
(9445

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 يأنيأ   30
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 
.IMMOBILIERE AMRANI ZARIFI

غرض الشرتة بإيجاز : شراء و يع 
جميع انأاع العقارات, البناء والهدم, 
االرا�شي,  وتجهيز  العقاري  االنعاش 
ادارة  العقارات,  انأاع  جميع  ادارة 
العمليات  وجميع  املعلأميات  تقنية 

الكجارية .
 1 رقم   : االجكماعي  املقر  عنأان 
 - فاس  الأفاء  رشيد  مأالي  زنقة 

30000 فاس املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 10.000 الشرتة:  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي:
 25  : السيد سعيد عمراني زري ي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد احمد العمراني زري ي : 75 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
زري ي  عمراني  سعيد  السيد 
عنأانه)ا) القاعدة البحرية للمساندة 
الر اط  امللكية  البحرية  العامة 

10000 الر اط املغرب.
زري ي  العمراني  احمد  السيد 
 rue de la faiencerie  2 عنأانه)ا) 
 saint paul france 60650 saint

paul فرنسا .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
زري ي  عمراني  سعيد  السيد 
عنأانه)ا) القاعدة البحرية للمساندة 
الر اط  امللكية  البحرية  العامة 

10000 الر اط املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   08 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2021 تحت رقم )403.

354I

zakaria gestion snc 

BOVIQAD
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

zakaria gestion snc

 rue maarakat badr erac 29

 khemisset n ، 15000، khemisset

maroc

BOVIQAD شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي 94 
زنقة محمد بلجطيط حي السالم 

الخميسات - 15000 الخميسات 

املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

29353

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   27

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.BOVIQAD

تر ية   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

األبقار الضأن واملاعز

اسكيراد وتصدير.

 94  : االجكماعي  املقر  عنأان 
السالم  حي  بلجطيط  محمد  زنقة 

الخميسات   15000  - الخميسات 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  قدي  محمد  السيد 

االمارات  ضبي  ابأ  ص.ب00)3 

االمارات  ضبي  ابأ   99247 العر ية 

العر ية.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  قدي  محمد  السيد 

االمارات  ضبي  ابأ  ص.ب00)3 

االمارات  ضبي  ابأ   99247 العر ية 

العر ية

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 15 بكاريخ  بالخميسات  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 734.

355I

fidomek

2N.M TRANSPORT
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

fidomek

 N13 4EME ETAGE IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA

 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 50000،

meknes maroc

2N.M TRANSPORT شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي دوار البهالة 

قيادة الخنيشات جرف امللحة 

سيدي قاسم 000)1 سيدي قاسم 

املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

28953

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   0(

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 2N.M  : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها 

. TRANSPORT
نقل   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
دوار   : االجكماعي  املقر  عنأان 
البهالة قيادة الخنيشات جرف امللحة 
سيدي قاسم   1(000 سيدي قاسم 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
الناصر  عبد  العيطأر  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   500  :

للحصة.
 500  : السيد الرا�شي عبد املنعم 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
الناصر  عبد  العيطأر  السيد 
قيادة  البهالة  دوار  عنأانه)ا) 
 1(000 امللحة  جرف  الخنيشات 

سيدي قاسم املغرب.
املنعم  عبد  الرا�شي  السيد 
قيادة  دواد  اوالد  دوار  عنأانه)ا) 
 1(000 امللحة  جرف  الخنيشات 

سيدي قاسم املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
املنعم  عبد  الرا�شي  السيد 
قيادة  دواد  اوالد  دوار  عنأانه)ا) 
 1(000 امللحة  جرف  الخنيشات 

سيدي قاسم املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 15 االبكدائية بسيدي قاسم بكاريخ 

شتنبر 2021 تحت رقم 459.
35(I

FIDUNION-MAROC

AL JAOUDA MARBRE
إعالن مكعدد القرارات

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

AL JAOUDA MARBRE »شرتة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الأحيد«

وعنأان مقرها االجكماعي: طريق 

الجديدة تم 11.5 - - الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن مكعدد القرارات«

رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.1(22(3

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في )0 شتنبر 2021

تم اتخاذ القرارات الكالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

املكأفى  املأافقة على تأزيع حصص 

على  الطاهري  املجيد  عبد  املرحأم 

ورثكه

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

مايلي: تحأيل الشرتة إلى شرتة ذات 

مسؤولية محدودة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

غير  ل ترة  الشرتة  مسيري  تعيين 

اآلنسة ابتسام الطاهري،   : محدودة 

 2 األزهري   ، البيضاء  بالدار  املقيمة 

وول ا الحاملة لب   35 رقم   72 شارع 

اآلنسة  وتذا   BK383305 رقم  وت 

كأثر الطاهري املقيمة بالدار البيضاء 

كالي أرنيا  بانأراميك  شارع   (01،

 BK399878 الحاملة لب وت رقم

على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 

مايلي: إعادة صياغة النظام األسا�شي 

الجديد للشرتة واعكماده

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 

بند رقم 0: الذي ينص على مايلي: 

كل البنأد

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 17 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793058.

357I

FIDUNION-MAROC

TAMARIS GREEN
إعالن مكعدد القرارات

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

TAMARIS GREEN »شرتة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الأحيد«
وعنأان مقرها االجكماعي: زنقة 
سمية إقامة شهرزاد III رقم 22 

Palmiers - - الدار البيضاء املغرب.
»إعالن مكعدد القرارات«

رقم الكقييد في السجل الكجاري: 
.30(349

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
املؤرخ في )0 شتنبر 2021

تم اتخاذ القرارات الكالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
املكأفى  املأافقة على تأزيع حصص 
على  الطاهري  املجيد  عبد  املرحأم 

ورثكه
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: تحأيل الشرتة إلى شرتة ذات 

مسؤولية محدودة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
غير  ل ترة  الشرتة  مسيري  تعيين 
اآلنسة ابتسام الطاهري،   : محدودة 
 2 األزهري   ، البيضاء  بالدار  املقيمة 
وول ا الحاملة لب   35 رقم   72 شارع 
اآلنسة  وتذا   BK383305 رقم  وت 
كأثر الطاهري املقيمة بالدار البيضاء 
كالي أرنيا  بانأراميك  شارع   (01،

BK399878 الحاملة لب وت رقم
على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 
مايلي: إعادة صياغة النظام األسا�شي 

الجديد للشرتة واعكماده
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 
بند رقم 0: الذي ينص على مايلي: 

كل البنأد
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 17 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793055.
358I
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FIDUNION-MAROC

YARA LOGISTIC

إعالن مكعدد القرارات

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

YARA LOGISTIC »شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنأان مقرها االجكماعي: طريق 

الجديدة تم 11.5 - - - الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن مكعدد القرارات«

رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.394387

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في )0 شتنبر 2021

تم اتخاذ القرارات الكالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

املكأفى  املأافقة على تأزيع حصص 

على  الطاهري  املجيد  عبد  املرحأم 

ورثكه

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

مايلي: تعيين مسيرة إضافية للشرتة 

ابتسام  اآلنسة   : ل ترة غير محدودة 

البيضاء  بالدار  املقيمة  الطاهري، 

وول ا   35 رقم   72 شارع   2 األزهري   ،

 BK383305 الحاملة لب وت رقم

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

مايلي: إعادة صياغة النظام األسا�شي 

الجديد للشرتة واعكماده

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 

بند رقم 0: الذي ينص على مايلي: 

كل البنأد

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 17 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 0)7930.

359I

cabinet AMSN

STE MEDICOFFICE SARL AU
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

cabinet AMSN
 N°8 rue antisirabe appt n°11

 3eme etage vn meknes ،
50000، meknes maroc

 STE MEDICOFFICE SARL AU
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم1.رقم 
)23.الشهدية 03.املنصأر - 50050 

مكناس املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
54279

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   2(
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.MEDICOFFICE SARL AU
-بيع   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

وتأزيع منكجات طب األسنان
بارا  منكجات  وتأزيع  -تاجر 

الصيدالنية
-تجارة عامة.

عنأان املقر االجكماعي : رقم1.رقم 
 50050  - 03.املنصأر  )23.الشهدية 

مكناس املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
الشرتة:  روسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : زرهأني  وناس  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  زرهأني  وناس  السيد 
إقامة ياسين 2.الشقة 35.زنقة لندن 

50000 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  زرهأني  وناس  السيد 
إقامة ياسين 2.الشقة 35.زنقة لندن 

50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   1( بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2021 تحت رقم 4154.
3(0I

FIDUNION-MAROC

TAHIRI DESIGN
إعالن مكعدد القرارات

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

TAHIRI DESIGN »شرتة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنأان مقرها االجكماعي: ماجأريل 
34 و35 رقم 2 وول ا - - الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن مكعدد القرارات«

رقم الكقييد في السجل الكجاري: 
.499(25

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
املؤرخ في )0 شتنبر 2021

تم اتخاذ القرارات الكالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
املكأفى  املأافقة على تأزيع حصص 
على  الطاهري  املجيد  عبد  املرحأم 

ورثكه
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: تعيين مسيرة إضافية للشرتة 
ابتسام  اآلنسة   : ل ترة غير محدودة 
البيضاء  بالدار  املقيمة  الطاهري، 
وول ا   35 رقم   72 شارع   2 األزهري   ،

 BK383305 الحاملة لب ت ورقم
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
مايلي: إعادة صياغة النظام األسا�شي 

الجديد للشرتة واعكماده
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 

بند رقم 0: الذي ينص على مايلي: 

كل البنأد

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 17 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم )79305.

3(1I

conseils sarl

SWINDON
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

conseils sarl

شارع لبنان اقامة يامنة 1 مككب 

رقم 19 طنجة، 90000، طنجة 

املغرب

SWINDON شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 
لبنان اقامة يامنة 1 الطابق األول 

رقم 24 طنجة 90000 طنجة املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

119985

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   03

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.SWINDON

االنعاش   : غرض الشرتة بإيجاز 

العقاري.

شارع   : االجكماعي  املقر  عنأان 
األول  الطابق   1 يامنة  اقامة  لبنان 

رقم 24 طنجة 90000 طنجة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .



19745 الجريدة الرسميةعدد 84)5 - 28 ص ر 1443 )) وتكأ ر 2021) 

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

العربي  محمد  عمرو  ابن  السيد 

درهم   1.000 بقيمة  حصة   100  :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

العربي  محمد  عمرو  ابن  السيد 

شارع  االرين  اقامة   17 عنأانه)ا) 

 90000  8 رقم  االول  الطابق  نافارا 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

السيد محمد ال قيهي عنأانه)ا) 
 05 رقم   04 زنقة  الزمأري  تجزئة 

العأامة 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   13 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 245955.

3(2I

RK CONSULTING GROUPE

GLOBAL PACK MACHINERY
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

اسكدراك خطٍإ

اسكدراك خطٍإ وقع بالجريدة 

الرسمية

RK CONSULTING GROUPE

 AV ABDELKARIM EL KHATTABI

 IMMB JAWAD B APPT 34

 DEUXIEME ETAGE ، 400000،

MARRAKECH MAROC

 GLOBAL PACK MACHINERY

شرتة ذات املسؤولية املحدودة

 وعنأان مقرها اإلجكماعي عند شارع 

عبدالكريم الخطابي109 جأاد 

عمارة ب رقم34 كليز مراتش - 

40000 مراتش املغرب.

بالجريدة  وقع  خطٍإ  إسكدراك   

الرسمية عدد 5510 بكاريخ )0 يأنيأ 

.2018

 SAMORA بدال من : اسم السيدة

SBAA.و نظام األسا�شي ليس بمأجب 

عقد تأثيقي بكاريخ )2 ابريل 2018.

 SAMIRA السيدة  اسم   : يقرو 
وسست  املذكأرة  الشرتة  SBAA.و 
بنظام األسا�شي بمأجب عقد عرفي 

بكاريخ 20 ابريل 2018 
الباقي بدون تغيير.

3(3I

Amazone Nawara Beauté S.A.R.L AU

 AMAZONE NAWARA
BEAUTÉ S.A.R.L AU

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

 Amazone Nawara Beauté
S.A.R.L AU

 Résidence la plage 10, Rue
 Sanaa 1er Etage N°1 Tanger ،

90000، TANGER Maroc
 Amazone Nawara Beauté

S.A.R.L AU شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي 
إقامة الشاطئ 10، شارع صنعاء ، 
الطابق األول رقم1 طنجة املغرب 

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
1190(5

في  مؤرخ  مأثق  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 يأليأز   0(
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية 
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

اإلقكضاء بمخكصر تسميتها 
 Amazone Nawara Beauté  :

.S.A.R.L AU
غرض الشرتة بإيجاز 

الحالقة والكجميل خاص بالنساء
إقامة   : االجكماعي  املقر  عنأان 
الطابق   ، 10، شارع صنعاء  الشاطئ 

األول رقم1 طنجة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشرتة : 99 سنة .

 10.000 الشرتة:  روسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالكالي:

السيدة انيسة رميقي : 100 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومأاطن الشركاء :
السيدة انيسة رميقي : 

عنأانها
املجمع الحسني فن البيت العكيق 

عمارة 11 طابق5 رقم 27 طنجة
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيدة انيسة رميقي

عنأانه
املجمع الحسني فن البيت العكيق 

عمارة 11 طابق5 رقم 27 طنجة
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
غشت   05 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 245085
3(4I

FIDUNION-MAROC

AC NIELSEN
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

AC NIELSEN شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي 179 شارع 
 B6 - عمر ري ي، طابق 2، شقة
20000 الدار البيضاء املغرب.
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.55217

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
املؤرخ في 31 غشت 2021 تم تحأيل 
من  للشرتة  الحالي  االجكماعي  املقر 
»179 شارع عمر ري ي، طابق 2، شقة 
املغرب«  الدار البيضاء   B( - 20000
1100 شارع القدس  »كازانيرشأر  إلى 

الدار   20000  -  - معروف  سيدي 

البيضاء املغرب«.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 21 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793395.

3(5I

نيج كأنسألكين

تنكا افنت
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

نيج كأنسألكين

االدريسية طنجة، 90030، طنجة 

املغرب

تنكا افنت شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي طنجة 

زنقة غزوة الخندق طنجة 90030 

طنجة املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

118131

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 يأنيأ   28

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

تنكا   : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

افنت.

قاعة   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

الح الت.

طنجة   : االجكماعي  املقر  عنأان 

 90030 طنجة  الخندق  غزوة  زنقة 

طنجة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 300  : منصف  ابارودي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
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 300  : ش يق  ابارودي  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد ابارودي رضا : 300 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

:  السيدة الأاسيني معمري حنان 
100 حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد ابارودي منصف عنأانه)ا) 

طنجة 90000 طنجة املغرب.
السيد ابارودي ش يق عنأانه)ا) 

طنجة 90000 طنجة املغرب.
عنأانه)ا)  رضا  ابارودي  السيد 

طنجة 90000 طنجة املغرب.
حنان  معمري  الأاسيني  السيدة 
طنجة   90000 طنجة  عنأانه)ا) 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
حنان  معمري  الأاسيني  السيدة 
طنجة   90000 طنجة  عنأانه)ا) 

املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
يأليأز   05 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 221).
3((I

IMAD AMRAR

 STE MESKI DE TRAVAUX
DIVERS

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شرتة

IMAD AMRAR
 APPARTEMENT N 05

 IMMEUBLE N 6 RÉSIDENCE
 ABIDA AV ABI BAKR ESSADIK

 LABITA FES، 30000، FES
MAROC

 STE MESKI DE TRAVAUX
DIVERS شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع خالد 

ابن الأليد 1 رقم ) حي الحمري 
ورفأد - 52200 ورفأد املغرب 
تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

2515

 1( في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2002 شتنبر 

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

. MESKI DE TRAVAUX DIVERS

األشغال   : غرض الشرتة بإيجاز 

املخكل ة والبناء .

شارع   : االجكماعي  املقر  عنأان 
خالد ابن الأليد 1 رقم ) حي الحمري 

ورفأد - 52200 ورفأد املغرب .

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 33 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 250  : الدري�شي مصط ى  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 250  : يأنس  الدري�شي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 250  : عثمان  الدري�شي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 250  : س يان  الدري�شي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

مصط ى  الدري�شي  السيد 

عنأانه)ا) طريق الرصاني حي السالم 

ورفأد 52200 ورفأد املغرب .

السيد الدري�شي يأنس عنأانه)ا) 

ورفأد  السالم  حي  الرصاني  طريق 

52200 ورفأد املغرب .

السيد الدري�شي عثمان عنأانه)ا) 

ورفأد  السالم  حي  الرصاني  طريق 

52200 ورفأد املغرب .

السيد الدري�شي س يان عنأانه)ا) 

ورفأد  السالم  حي  الرصاني  طريق 

52200 ورفأد املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

السيد الدري�شي يأنس عنأانه)ا) 

ورفأد  السالم  حي  الرصاني  طريق 

52200 ورفأد املغرب 

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 23 بكاريخ  بالرشيدية  االبكدائية 

شتنبر 2002 تحت رقم 91).

3(7I

FIDUCIARE ECF

DATTE A MANAR
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

FIDUCIARE ECF

 BOULEVARD HAJ OMAR 14(

 RIFII BEN JDIA ، 20120،

CASABLANCA MAROC

DATTE A MANAR شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي )4 شارع 

الزرقطأني الطابق 2 رقم ) - 

20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

51(5(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   1(

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 DATTE : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.A MANAR

غرض الشرتة بإيجاز : بيع استراد 

وتصدير.

)4 شارع  عنأان املقر االجكماعي : 

الزرقطأني الطابق 2 رقم ) - 20000 

الدار البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : السيد عأيسات ابراهيم 

حصة بقيمة 100.000 درهم للحصة

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

ابراهيم  عأيسات  السيد 

بشير  ز ر  السكن  تعاونية  عنأانه)ا) 

00000 بسكرة الجزائر.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

ابراهيم  عأيسات  السيد 

بشير  ز ر  السكن  تعاونية  عنأانه)ا) 

00000 بسكرة الجزائر

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 21 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793408.

3(8I

fidulimar

BENMOUJAN SAGHRO
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

fidulimar

 N°22 RUE TAZA HAY EL

 HASSANY KASSTOR ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

BENMOUJAN SAGHRO شرتة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي تاغيا 

نتنافاوت اتنيأن - 45300 تنغير 

املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

2199

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   10

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
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ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.BENMOUJAN SAGHRO

: مقاول في  غرض الشرتة بإيجاز 

البناء واالشغال املخكل ة

تراء االالت واملعدات

ال ضاءات  اصالح  في  مقاول 

الخضراء وعمليات الغرس .

تاغيا   : االجكماعي  املقر  عنأان 

تنغير   45300  - اتنيأن  نتنافاوت 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 500  : اويحيا  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   500  : السيد رشيد اعزل 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  اويحيا  ابراهيم  السيد 

تنغير   45300 تغيا نتنافاوت اتنيأن 

املغرب.

عنأانه)ا)  اعزل  رشيد  السيد 

تنغير   45300 اتنيأن  اكأرضان 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  اويحيا  ابراهيم  السيد 

تنغير   45300 تغيا نتنافاوت اتنيأن 

املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   20 بكاريخ  بتنغير  االبكدائية 

2021 تحت رقم -.

3(9I

sabahinfo

فريكس ترافو
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

حل شرتة

sabahinfo

 N° 70 pole socio-economique

 el kelaa des sraghna ، 43000، el

kelaa des sraghna maroc

فريكس ترافأ شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طأر الكص ية)

وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 

الحرية حي حمان ال طأاكي سدي 
رحال - 43000 قلعة السراغنة 

املغرب.

حل شرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.3429

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

2021 تقرر حل  30 غشت  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شرتة 

فريكس ترافأ مبلغ روسمالها 20.000 

درهم وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 

سدي  ال طأاكي  حمان  حي  الحرية 
السراغنة  قلعة   43000  - رحال 

عن  عجزها   : ل  نتيجة  املغرب 

االسكمرار.

شارع  ب  الكص ية  مقر  حدد  و 

سدي  ال طأاكي  حمان  حي  الحرية 
السراغنة  قلعة   43000  - رحال 

املغرب. 

و عين:

السيد)ة) وليد بأندمي وعنأانه)ا) 

ال طأاكي  حمان  حي  الحرية  شارع 

قلعة السراغنة   43000 سدي رحال 

املغرب تمص ي )ة) للشرتة.

 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

االبكدائية بقلعة السراغنة بكاريخ 15 

شتنبر 2021 تحت رقم 407/2021.

370I

CHECK CONSULTING

 CHECK CONSULTING
SARL AU

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شرتة

CHECK CONSULTING
نأرماندي ، زنقة ابن فارس ، عمارة 

149 ، الطابق االول ، رقم 9 ، 
املعاريف ، الدار البيضاء. ، 20330، 

الدار البيضاء. املغرب
 CHECK CONSULTING SARL AU

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي نأرماندي 

، زنقة ابن فارس ، عمارة 149 ، 
الطابق االول ، رقم 9 ، املعاريف 
، الدار البيضاء - 20370 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

492197
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 فبراير   08
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 
.CHECK CONSULTING SARL AU
التسيير   : بإيجاز  الشرتة  غرض 
القانأنية  االستشارات   ، واملحاسبة 

والضريبية ، التسأيق واالتصاالت.
عنأان املقر االجكماعي : نأرماندي 
 ،  149 عمارة   ، فارس  ابن  زنقة   ،
 ، املعاريف   ،  9 رقم   ، الطابق االول 
الدار البيضاء - 20370 الدار البيضاء 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 : حسناء  البأراشدي  السيدة 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

حسناء  البأراشدي  السيدة 

عين   20 الرقم   34 الزنقة  عنأانه)ا) 

الدار   20470 البيضاء  الدار  الشق 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

حسناء  البأراشدي  السيدة 

عين   20 الرقم   34 الزنقة  عنأانه)ا) 

الدار   20470 البيضاء  الدار  الشق 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 2( بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 7772)7.

371I

comptoir expertise du maroc

TRANS NIEBLA SARLAU
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

comptoir expertise du maroc

 n°36 CITE EL HANAA

 BOUZNIKA ، 13100،

BOUZNIKA MAROC

TRANS NIEBLA SARLAU شرتة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي الشقة 

املكأاجد بالطابق األول برقم 1212 

بحي الرياض بأزنيقة - 13100 

بأزنيقة املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

(853

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

القانأن  إعداد  تم   2021 وبريل   22

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
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ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 TRANS : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.NIEBLA SARLAU
النقل   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

لحساب الغير .
الشقة   : االجكماعي  املقر  عنأان 
 1212 املكأاجد بالطابق األول برقم 
 13100  - بأزنيقة  الرياض  بحي 

بأزنيقة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
عنأانه)ا)  مروان  مبروك  السيد 
بأزنيقة   1212 رقم  الرياض  بحي 

13100 بأزنيقة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  مروان  مبروك  السيد 
بأزنيقة   1212 رقم  الرياض  بحي 

13100 بأزنيقة املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
االبكدائية ببن سليمان بكاريخ 12 ماي 

2021 تحت رقم 9)2.
372I

FIDUCIAIRE DADES DE GESTION SARL

ALMOU TARGA
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

 FIDUCIAIRE DADES DE
GESTION SARL

شارع الحسن الثاني قلعة امكأنة 
تنغير ، 45200، قلعة امكأنة املغرب

ALMOU TARGA شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 

الحسن الثاني قلعة امكأنة تنغير 
Ville (*( 45200 قلعة امكأنة 

املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

1753

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 يأنيأ   01

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.ALMOU TARGA

مقاولة   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

البناء واالشغل املخكل ة 

نجارة االليمنيأم.

شارع   : االجكماعي  املقر  عنأان 

تنغير  امكأنة  قلعة  الثاني  الحسن 

امكأنة  قلعة   Ville (*( 45200

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : لحسن  قا�شي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  لحسن  قا�شي  السيد 
الدروة   428 رقم   01 تجزئة الأحدة 

برشيد 43275 الدروة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  لحسن  قا�شي  السيد 
الدروة   428 رقم   01 تجزئة الأحدة 

برشيد 43275 الدروة املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

يأنيأ   1( بكاريخ  بتنغير  االبكدائية 

2021 تحت رقم 538.

373I

FIDUNION-MAROC

BER PROMO

إعالن مكعدد القرارات

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

BER PROMO »شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنأان مقرها االجكماعي: : طريق 

الجديدة تم 11 - - الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن مكعدد القرارات«

رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.39(873

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 15 شتنبر 2021

تم اتخاذ القرارات الكالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

املكأفى  املأافقة على تأزيع حصص 

على  الطاهري  املجيد  عبد  املرحأم 

ورثكه

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعيين مسيرة إضافية للشرتة ل ترة 

اآلنسة كأثر الطاهري   : غير محدودة 

شارع   (01، البيضاء  بالدار  املقيمة 

لب  الحاملة  كالي أرنيا  بانأراميك 

BK399878 وت رقم

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

مايلي: إعادة صياغة النظام األسا�شي 

الجديد للشرتة واعكماده

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 

بند رقم 0: الذي ينص على مايلي: 

كل البنأد

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 21 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم )79338.

374I

VISION VASTE CONSULTING

KAJANIM BATIMANT
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

VISION VASTE CONSULTING
 Tanger, Avenue Abi Lhassan

 Chadili Immeuble Warda
 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC
KAJANIM BATIMANT شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 
مأالي اسماعيل إقامة زهراء الطابق 

الس لي - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
104941

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2020 فبراير   27
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.KAJANIM BATIMANT
غرض الشرتة بإيجاز : كل وشغال 
والكعمير  والخدمات املكعلقة بالبناء 

واألشغال املخكل ة.
شارع   : االجكماعي  املقر  عنأان 
مأالي اسماعيل إقامة زهراء الطابق 

الس لي - 90000 طنجة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : احمد  الشاط  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
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عنأانه)ا)  احمد  الشاط  السيد 

حي الهرارش 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  احمد  الشاط  السيد 

حي الهرارش 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

مارس   12 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2020 تحت رقم 231341.

375I

FIDUNION-MAROC

 COMPAGNIE DE TRAVAUX

 HYDRAULIQUES DU

MAGHREB S.A.شركة 

األشغال الهيدروليكية للمغرب 

CTHM
إعالن مكعدد القرارات

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 COMPAGNIE DE TRAVAUX

 HYDRAULIQUES DU

MAGHREB S.A.شرتة األشغال 

 CTHM الهيدروليكية للمغرب

»شرتة املساهمة«

وعنأان مقرها االجكماعي: املنطقة 

الصناعية عين عكيق - - 12013 

عين عكيق - تمارة املغرب .

»إعالن مكعدد القرارات«
رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.133173

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 30 يأنيأ 2021

تم اتخاذ القرارات الكالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

مجلس  عضأ  والية  تجديد  مايلي: 

السيد  إدارة  مجلس  ورئيس  اإلدارة 

سنأات   ( وولي ييه كأمارتين ملدة   /

تنكهي في اجكماع الجمعية العمأمية 

للسنة  الحسابات  على  للمأافقة 

املنتهية في 31 ديسمبر )202 ؛

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي:
للسيد  العام  املدير  والية  تجديد 
) سنأات مالية  فريديريك تينا ملدة 
تنكهي في اجكماع الجمعية العمأمية 
للمأافقة على حسابات السنة املالية 

املنتهية في 31 ديسمبر )202
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
 SADE لشرتة  الدائم  املمثل  تعيين 
 - COMPAGNIE GENERALE DE
في   TRAVAUX D’HYDRAULIQUE
شخص السيد إيف فأرزيني ، املقيم 
 78700 بروتين  جان  شارع   18 في 
 Confleans Sainte Honorine
والحامل لجأاز الس ر ال رن�شي رقم 
السيد  محل  ليحل   12AX328(0

باتريك ليليأ.
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 
بند رقم 0: الذي ينص على مايلي: 

0
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   1( بكاريخ  بكمارة  االبكدائية 

2021 تحت رقم 482).
37(I

KAOUN

DYAR OUSSAMA
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

KAOUN
 N°17 LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

DYAR OUSSAMA شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي دوار نجارة 
رقم 25 سعادة مراتش - 40000 

مراتش املغرب.
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.888(7

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
املؤرخ في 24 فبراير 2020 تم تحأيل 
من  للشرتة  الحالي  االجكماعي  املقر 

سعادة مراتش   25 »دوار نجارة رقم 

- 40000 مراتش املغرب« إلى »محل 

ملحاميد   1-5( اوه  وسكجأر   1 رقم 

مراتش - 40000 مراتش املغرب«.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

يأليأز   24 الكجارية بمراتش بكاريخ 

2020 تحت رقم 114488.

377I

ائكمانية زهير

LUXE WORLD CAR

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

رفع روسمال الشرتة

ائكمانية زهير

زنقة ابن عائشة عمارة باريس 

الطابق الكالت مككب رقم 11 تيليز 

مراتش ، 40000، مراتش املغرب

LUXE WORLD CAR شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي زاوية شارع 

مأالي رشيد وشارع عبد الكريم 

الخطابي الطابق الكالت مككب رقم 

)1 تيليز - 40000 مراتش املعرب .

رفع روسمال الشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.(5833

العام  الجمع  بمقك�شى 

يأليأز   2( في  املؤرخ  اإلسكثنائي 

الشرتة  روسمال  رفع  تم   2021

درهم«   9.000.000« قدره  بمبلغ 

إلى  درهم«   4.000.000« من  وي 

طريق  عن  درهم«   13.000.000«

الشرتة  ديأن  مع  مقاصة  إجراء   :

املحددة املقدار واملسكحقة.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   20 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 99)127.

378I

OPTIMALENS

LBA DISTRIBUTION
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ت أيت حصص

LBA DISTRIBUTION
 rue des Tuileries, Résidence ,22
 des Palais N°8 Maarif ، 20330،

CASABLANCA املغرب
LBA DISTRIBUTION شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي 22 زنقة 
تأيلغي اقامة بالي رقم 8 املعاريف - 

20350 الدار البيضاء املغرب.
ت أيت حصص

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.4(7551

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تمت   2021 غشت   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :
لحلأ  ر�شى  )ة)  السيد  ت أيت 
وصل  من  اجكماعية  حصة   2.000
)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   2.000
محمد صبري بكاريخ 23 غشت 2021.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 09 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 792149.

379I

مسكأمنة املكنبي للمحاسبة

HBM GLASS
إعالن مكعدد القرارات

مسكأمنة املكنبي للمحاسبة
130 شارع املكنبي الطابق 2 ، 

23000، بني مالل املغرب
HBM GLASS »شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنأان مقرها االجكماعي: اقامة 
عكمان رقم 5 الحي العصري بني 
مالل - 23000 بني مالل املغرب.

»إعالن مكعدد القرارات«
رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.10897
بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
تم اتخاذ   2021 01 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الكالية: 
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على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
مايلي: ت أيت الحصص

على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
مايلي: تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 
النظام األسا�شي الكالية: 

على  ينص  الذي  )و7:  رقم  بند 
لقد تم ت أيت الحصص التي  مايلي: 
الحسين  بأزتراوي  السيد  يملكها 
)330) لكل من األنسة مديحة لكليل 
انضاف  ابراهيم  السيد  )0)1)و 

 (170(
بند رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
نقل املقر األجكماعي للشرتة للعنأان 
بني  عياد  اوالد  سليمان  اوالد  الكالي 

مالل
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
االبكدائية ببني مالل بكاريخ 20 شتنبر 

2021 تحت رقم 0)9.
380I

BELGAZI ALI

 GERMAN KITCHEN
TANGER

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

BELGAZI ALI
شارع امير مأالي عبد هللا رقم 33 
- طبق 1 - رقم املككب )1 طنجة، 

90000، طنجة املغرب
 GERMAN KITCHEN TANGER

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي مدشر 
مسنانة عمارة رقم40 الطابق 
االر�شي محل رقم 35 - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
120183

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   10
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.GERMAN KITCHEN TANGER

-الشراء   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

والبيع والكصميم والكجميع والكمثيل 

وو  املحلي  السأق  في  الكجاري سأاء 

املنكجات  جميع  وتصدير  اسكيراد 

جميع  من  والكجهيزات  واملأاد 

جميع  املطابخ املجهزة وغير املجهزة, 

الحمامات واملرافق الصحية األخرى.

-جميع الكصميمات والكخطيطات 

والديكأرات لجميع األسطح وو املباني 

الكجارية والسكنية.

مدشر   : االجكماعي  املقر  عنأان 

مسنانة عمارة رقم40 الطابق االر�شي 

محل رقم 35 - 90000 طنجة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 100  : بخات  االله  عبد  السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد عبد االله بخات عنأانه)ا) 
برانص تجزئة الحرية 3 زنقة 34 رقم 

09 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

السيد عبد االله بخات عنأانه)ا) 
برانص تجزئة الحرية 3 زنقة 34 رقم 

09 90000 طنجة املغرب

عنأانه)ا)  الحراق  هاجر  السيدة 
حي بنكيران زنقة 134 رقم 05 90000 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   20 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 173)24.

381I

Finconseil

ASSURANCES TAKAMOUL
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

حل شرتة

Finconseil

 bd zerktouni ، 20200، 140

casablanca maroc

 ASSURANCES TAKAMOUL

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد)في طأر الكص ية)

وعنأان مقرها اإلجكماعي 15 الحمد 

الكبرى فرح سالم - 20200 الدار 

البيضاء اململكة املغر ية.

حل شرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.32544

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

2021 تقرر حل  09 شتنبر  املؤرخ في 

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 ASSURANCES الأحيد  الشريك 

روسمالها  مبلغ   TAKAMOUL

مقرها  وعنأان  درهم   100.000

فرح  الكبرى  الحمد   15 اإلجكماعي 

سالم - 20200 الدار البيضاء اململكة 

املغر ية نتيجة ل : الخمأل.

و حدد مقر الكص ية ب 15 الحمد 

الدار   20200  - سالم  فرح  الكبرى 

البيضاء اململكة املغر ية. 

و عين:

سقراتي  محمد  السيد)ة) 

الدار   20200  113 وعنأانه)ا) 

البيضاء اململكة املغر ية تمص ي )ة) 

للشرتة.

 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 21 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 32544.

382I

األسكاد عبدالأاحد تأري مأثق

 ULTIMATE LOGISTIQUE

SERVICE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ت أيت حصص

األسكاد عبدالأاحد تأري مأثق

452 شارع محمد الخامس الدار 

البيضاء ، 20350، الدارالبيضاء 

املغرب

 ULTIMATE LOGISTIQUE

SERVICE شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي طريق 

سيدي ابراهيم، املجاطية ووالد 

طالب، مديأنة الدارالبيضاء 20050 

الدارالبيضاء املغرب.

ت أيت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.2(1479

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

تمت   2021 فبراير   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
رشيد الشاوي  )ة)  ت أيت السيد 

حصة اجكماعية من   50.000 عزيز 

وصل 100.000 حصة ل ائدة السيد 

فبراير   22 ادريس معكأق بكاريخ  )ة) 

.2021

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   

 24 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 7329)7.

383I

FIDUCIAIRE DADES DE GESTION SARL

MEDOUL
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

 FIDUCIAIRE DADES DE

GESTION SARL

شارع الحسن الثاني قلعة امكأنة 

تنغير ، 45200، قلعة امكأنة املغرب

MEDOUL شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد
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وعنأان مقرها اإلجكماعي دوار زاوية 

اترط قلعة امكأنة تنغير - 45200 

قلعة امكأنة املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

1973

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 يأنيأ   22

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.MEDOUL

غرض الشرتة بإيجاز : منكأجات 

العطأر والنباتات الطبية والعطرية.

عنأان املقر االجكماعي : دوار زاوية 

 45200  - اترط قلعة امكأنة تنغير 

قلعة امكأنة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

1.000 حصة   : السيد ول محمد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

دوار  السيد ول محمد عنأانه)ا) 
تنغير  امكأنة  قلعة  اترط  زاوية 

45200 قلعة امكأنة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

دوار  السيد ول محمد عنأانه)ا) 
تنغير  امكأنة  قلعة  اترط  زاوية 

45200 قلعة امكأنة املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

يأليأز   2( بكاريخ  بتنغير  االبكدائية 

2021 تحت رقم )97.

384I

FIDUCIAIRE DADES DE GESTION SARL

TRANS BENITTO
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

 FIDUCIAIRE DADES DE
GESTION SARL

شارع الحسن الثاني قلعة امكأنة 
تنغير ، 45200، قلعة امكأنة املغرب

TRANS BENITTO شرتة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي ا 2 حي 
الصناعي قلعة امكأنة تنغير - 
45200 قلعة امكأنة املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
2141

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   17
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 TRANS : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.BENITTO
نقل   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

بالضائع للغير
تصدير واستراد.

حي   2 ا   : املقر االجكماعي  عنأان 
الصناعي قلعة امكأنة تنغير - 45200 

قلعة امكأنة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 السيد ايت بن ايطأ عبد الرحمان :
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 500  : السيد ايت بن ايطأ عمر 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد ايت بن ايطأ عبد الرحمان 
عنأانه)ا) قلعة امكأنة 45200 قلعة 

امكأنة املغرب.

عمر  ايطأ  بن  ايت  السيد 

عنأانه)ا) قلعة امكأنة 45200 قلعة 

امكأنة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

السيد ايت بن ايطأ عبد الرحمان 

عنأانه)ا) قلعة امكأنة 45200 قلعة 

امكأنة املغرب

عمر  ايطأ  بن  ايت  السيد 

عنأانه)ا) قلعة امكأنة 45200 قلعة 

امكأنة املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   14 بكاريخ  بتنغير  االبكدائية 

2021 تحت رقم 1152.

385I

CABINET HAMZAOUI

SUN TRAVEL
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

حل شرتة

CABINET HAMZAOUI

 19BIS AVENUE OMAR IBN AL

 KHATTAB 2E ETAGE NO 8 ،

90000، TANGER MAROC

SUN TRAVEL شرتة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طأر 

الكص ية)

وعنأان مقرها اإلجكماعي 23 زنقة 

الجبهة الأطنية طنجة - 90000 

طنجة املغرب.

حل شرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.70953

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تقرر حل   2021 يأنيأ   01 املؤرخ في 

 SUN شرتة ذات املسؤولية املحدودة

 100.000 روسمالها  مبلغ   TRAVEL

 23 اإلجكماعي  درهم وعنأان مقرها 
زنقة الجبهة الأطنية طنجة - 90000 

: عدم وجأد  طنجة املغرب نتيجة ل 

اي نشاط مند سنأات.
زنقة   23 و حدد مقر الكص ية ب 

 90000  - طنجة  الأطنية  الجبهة 

طنجة املغرب. 

و عين:
نادية الز ير وعنأانه)ا)  السيد)ة) 
 90000  113 رقم  كالي أرنيا  حي 

طنجة املغرب تمص ي )ة) للشرتة.
العاقل  محمد  السيد)ة) 
وعنأانه)ا) حي الرهراه 90000 طنجة 

املغرب تمص ي )ة) للشرتة.
 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
غشت   30 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 89)7.

38(I

األسكاد عبدالأاحد تأري مأثق

SUTRA
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ت أيت حصص

األسكاد عبدالأاحد تأري مأثق
452 شارع محمد الخامس الدار 
البيضاء ، 20350، الدارالبيضاء 

املغرب
SUTRA شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي 119 شارع 
اميل زوال اقامة نافع الطابق األول 
الرقم 2. الدارالبيضاء الدارالبيضاء 

20050 الدارالبيضاء املغرب.
ت أيت حصص

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.120285

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
تمت   2021 فبراير   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :
رشيد الشاوي  )ة)  ت أيت السيد 
من  اجكماعية  حصة   5.000 عزيز 
حصة ل ائدة السيد   10.000 وصل 
فبراير   12 ادريس معكأق بكاريخ  )ة) 

.2021
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
 08 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

مارس 2021 تحت رقم 8990)7.

387I
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األسكاد عبدالأاحد تأري مأثق

MMCT
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ت أيت حصص

األسكاد عبدالأاحد تأري مأثق
452 شارع محمد الخامس الدار 
البيضاء ، 20350، الدارالبيضاء 

املغرب
MMCT شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي 228 
شارع محمد الخامس الطابق 7 

املككب 200 الدارالبيضاء 20050 
الدارالبيضاء املغرب.

ت أيت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.41(011
الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
تمت   2021 مارس   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :
رشيد الشاوي  )ة)  ت أيت السيد 
من  اجكماعية  حصة   4.000 عزيز 
حصة ل ائدة السيد   10.000 وصل 
مارس   23 ادريس معكأق بكاريخ  )ة) 

.2021
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
 0( بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

ماي 2021 تحت رقم 3)7773.

388I

zakaria gestion snc 

ASH.GLOSS
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

zakaria gestion snc
 rue maarakat badr erac 29

 khemisset n ، 15000، khemisset
maroc

ASH.GLOSS شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي 323 
الياسمين 2 حي الرياض ص د ج - 

15000 الخميسات املغرب
تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
29355

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   03
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
ASH.  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.GLOSS
غسيل   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

سيارة
تنظيف

وعمال مخكل ة.
 323  : االجكماعي  املقر  عنأان 
 - حي الرياض ص د ج   2 الياسمين 

15000 الخميسات املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
حأ  سيدي  ايت  انس  السيد 
حي   2 الياسمين   323 عنأانه)ا) 
الرياض ص د ج 15000 الخميسات 

املغرب.
عبد  حأ  سيدي  ايت  السيد 
الياسمين   323 عنأانه)ا)  الحكيم 
 15000 ج  د  ص  الرياض  حي   2

الخميسات املغرب.
ايمان  حأ  سيدي  ايت  السيدة 
حي   2 الياسمين   323 عنأانه)ا) 
الرياض ص د ج 15000 الخميسات 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
حأ  سيدي  ايت  انس  السيد 
حي   2 الياسمين   323 عنأانه)ا) 
الرياض ص د ج 15000 الخميسات 

املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 1( بكاريخ  بالخميسات  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 737.
389I

KEFC MARRAKECH

مدرسة الهنائي
عقد تسيير حر ألصل تجاري )األشخاص 

الطبيعيأن)

عقد تسيير حر ألصل تجاري

مدرسة الهنائي

 08 بمقك�شى عقد عرفي مؤرخ في 

احمد  وعطى السيد)ة)   2021 شتنبر 

الهنائي الحامل )ة) للبطاقة الأطنية 
بالسجل  املسجل   E9519( رقم 

الكجاري 28)117 باملحكمة الكجارية 

لألصل  الحر  التسيير  حق  بمراتش 
الكجاري الكائن ب ضأكأما اسكجأر 

 40200 مراتش   1482 الرقم 

 E املغرب للسيد)ة)   MARRAKECH

 INTITUTION LE JUJUBIER PRIVE

رقم  الأطنية  للبطاقة  )ة)  الحامل 

سنة تبكدئ من   5 ملدة   AB224058

01 شتنبر 2021 وتنكهي في 31 غشت 

 22.920 شهري  مبلغ  مقابل   202(

درهم.

390I

FIDUCIAIRE DADES DE GESTION SARL

BAB EL ATLAS
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

 FIDUCIAIRE DADES DE

GESTION SARL

شارع الحسن الثاني قلعة امكأنة 

تنغير ، 45200، قلعة امكأنة املغرب

ذات  شرتة   BAB EL ATLAS

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي تغرامت 

 - تنغير  امكأنة  قلعة  ميرنة  دوار 

45200 قلعة امكأنة املغرب

املسؤولية  ذات  شرتة  تأسيس 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

2143

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   27

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 BAB  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.EL ATLAS
مآوى   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

سياحي.
تغرامت   : عنأان املقر االجكماعي 
 - تنغير  امكأنة  قلعة  ميرنة  دوار 

45200 قلعة امكأنة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 10.000 الشرتة:  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي:
 50  : دافيد  ت ين  ديير  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
50 حصة   : السيدة ديير بريجيت 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد ديير ت ين دافيد عنأانه)ا) 
امكأنة  قلعة   45200 سأيسرا 

املغرب.
عنأانه)ا)  بريجيت  ديير  السيدة 
امكأنة  قلعة   45200 سأيسرا 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد ديير ت ين دافيد عنأانه)ا) 
سأيسرا 45200 قلعة امكأنة املغرب
عنأانه)ا)  بريجيت  ديير  السيدة 
سأيسرا 45200 قلعة امكأنة املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   14 بكاريخ  بتنغير  االبكدائية 

2021 تحت رقم 1153.

391I

HLZCONSULTING

FIMAC ATLANTIS
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تعيين مسير جديد للشرتة

HLZCONSULTING
 Residence Fajwa Avenue

 Hassan II,1er Etage ,App.04B
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FIMAC ATLANTIS شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي اقامة 7 
النخيل شقة رقم 1 عمارة و اتيدر 

شارع عالل ال ا�شي مراتش - 40000 
مراتش املغرب.

تعيين مسير جديد للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.105239
بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
2021 تم تعيين  25 غشت  املؤرخ في 
مسير جديد للشرتة السيد)ة) العشير 

احمد عبد العزيز تمسير وحيد
تبعا لقبأل اسكقالة املسير.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   20 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 10510.
392I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»SM VILLAS«
إعالن مكعدد القرارات

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

»SM VILLAS« »شرتة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الأحيد«
وعنأان مقرها االجكماعي: 27، 
تجزئة مأن�شي، 24005، سيدي 
بأزيد - 24005 الجديدة املغرب.

»إعالن مكعدد القرارات«
رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.11411
بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 30 غشت 2021
تم اتخاذ القرارات الكالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
مسكأت  عباس  السيد  ت أيت   1-
 1000( الشرتة  في  حصصه  جميع 
السيد  ل ائدة  اجكماعية)  حصة 
تعيين   2- مسكأت.  ياسر  محمد 

السيد محمد ياسر مسكأت تمسيبر 
للشرتة بعد اسكقالة السيد عباس 

مسكأت. 
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 
ينص  الذي   :5-(-14 رقم  بند 
السيد  الحصص:  -1بند  مايلي:  على 
حصة   1000 ياسر مسكأت:  محمد 
اجكماعية بقيمة 100 درهم للحصة. 
السيد  يعين  الشرتة:  مسير  بند   2-
وحيد  تمسير  مسكأت  ياسر  محمد 

للشرتة. 
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
االبكدائية بالجديدة بكاريخ )1 شتنبر 

2021 تحت رقم 940)2.
393I

FLASH ECONOMIE

MAZAGAR
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ت أيت حصص

 MAZAGAR
شرتة ذات مسؤولية محدودة 

روسمالها :400000 درهم
مقرها االجكماعي: )4 شارع مأالي 

اسماعيل حسان الر اط 
رقم الكقييد في السجل 

الكجاري:09)51
عبد  شناق  السيد  لأفاة  تبعا 
الكريم قرر الجمع العام االسكثنائي 
تقسيم   2007 ماي   19 بكاريخ 
الأرثة  على  االجكماعية  الحصص 
 440 الهالك  منها  يمكلك  كان  التي 
 4000 وصل  من  اجكماعية  حصة 
لروسمال  مكأنة  اجكماعية  حصة 

املال على الشكل الكالي:
السيدة فاطمة بنت عبد القادر 

حركات :74 حصة اجكماعية
السيد إبراهيم شناق:122 حصة 

اجكماعية
حصة  شناق:122  مراد  السيد 

اجكماعية
حصة  شناق:122  رشيد  السيد 

اجكماعية
النظام  من   7 ال صل  تعديل 

األسا�شي للشرتة 

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   14 بكاريخ  بالر اط  الكجارية 

2021 تحت رقم 8783

394I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

NDM TRANS
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

 EL FRKACHI ZAKARIAA
((CABINET COMPTABLE C.C.N

شارع املأحدين تجزئة االميرة 
الطابق االول رقم 02،ال نيدق ، 

93100، ال نيدق املغرب
NDM TRANS شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي تجزئة 
مأالي رشيد ))1 شارع القاهرة زنقة 
باماكأ رقم 30 شقة بالطابق الثاني - 

93100 ال نيدق املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
30251

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   02
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 NDM  : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها 

.TRANS
نقل   -  : بإيجاز  الشرتة  غرض 
لحساب  ودوليا  محليا  البضائع 

الغير،.
تجزئة   : االجكماعي  املقر  عنأان 
مأالي رشيد ))1 شارع القاهرة زنقة 
باماكأ رقم 30 شقة بالطابق الثاني - 

93100 ال نيدق املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 100  : العسري  وحمد  السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  العسري  وحمد  السيد 

القاهرة  شارع  رشيد  مأالي  تجزئة 

زنقة باماكأ رقم 30 93100 ال نيدق 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  العسري  وحمد  السيد 

القاهرة  شارع  رشيد  مأالي  تجزئة 

زنقة باماكأ رقم 30 93100 ال نيدق 

املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   09 االبكدائية بكطأان بكاريخ 

2021 تحت رقم 3330.

395I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

F.LAGH
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

ق ل الكص ية

 EL FRKACHI ZAKARIAA

((CABINET COMPTABLE C.C.N

شارع املأحدين تجزئة االميرة 

الطابق االول رقم 02،ال نيدق ، 

93100، ال نيدق املغرب

F.LAGH شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي : زنقة واد 

مرتيل رقم 51 - 93100 ال نيدق 

املغرب.

ق ل الكص ية

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.9949
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الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
تقرر   2021 يأنيأ   11 في  املؤرخ 
شرتة ذات مسؤولية   F.LAGH حل 
محدودة ذات الشريك الأحيد مبلغ 
وعنأان  درهم   10.000 روسمالها 
مقرها اإلجكماعي زنقة واد مرتيل رقم 
51 - 93100 ال نيدق املغرب نتيجة 

ل-افالس الشرتة.

-ارادة الشركاء.
-ازمة القطاع..

و عين:
اللغميش  يأسف  السيد)ة) 
تم�شي   839140 بلجيكا  وعنأانه)ا) 

بلجيكا تمص ي )ة) للشرتة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 
بكاريخ )0 يأليأز 2021 وفي زنقة واد 
ال نيدق   93100  -  51 رقم  مرتيل 

املغرب.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
غشت   13 االبكدائية بكطأان بكاريخ 

2021 تحت رقم 3209.
39(I

FLASH ECONOMIE

LUCKY COMPAGNY
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
حل شرتة

LUCKY COMPAGNY
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

(3947
بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
قرر   2021 شتنبر   10 في  املؤرخ 

الشريك الأحيد: 
-حل شرتة 

-تعيين السيد مصط ى بأفكاس 
تمص ي للشرتة - حدد مقر الكص ية 
إقامة  املجاطي  وحمد  زنقة   13 ب 
املعاريف-   8 رقم   1 الطابق  لزالب 

الدار البيضاء 
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 10 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 792380
397I

Cabinet Solution Consulting and Accounting

SALE CUISINE
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

 Cabinet Solution Consulting
and Accounting

 Avenue Al Qods,N°6, appt n°:
Tabriquet, SALE ، 11000 ,2، سال 

املغرب
SALE CUISINE شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم 
140, زنقة الأاليدية, شارع محمد 

الخامس, الدار الحمراء, سال - 
10000 سال املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
34445

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 يأنيأ   14
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 SALE  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.CUISINE
خدمات   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

و ناء مخكل ة ,نجارة االملينيأم .
عنأان املقر االجكماعي : رقم 140, 
زنقة الأاليدية, شارع محمد الخامس, 
سال   10000  - سال  الحمراء,  الدار 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : لشباني  عزيز  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  لشباني  عزيز  السيد 
سال 10000 سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  لشباني  عزيز  السيد 
سال 11000 سال املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   1( بكاريخ  بسال  االبكدائية 

2021 تحت رقم 37388.

398I

L.AUDIFEC

GT PROTECT
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

L.AUDIFEC
 N 67 RES BERNABEN 4 EME

 ETAGE ANGLE RUE FOURATE &
 ABOUTAOUR MAARIF MAARIF

 EXTENTION CASABLANCA،
20370، CASABLANCA MAROC

GT PROTECT شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي 12 
شارع سارية، بن زونيم طابق 

الثالث،الشقة الثالثة،النخيل الدار 
البيضاء - املغرب. - 20340 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
510807

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 يأنيأ   22
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 GT  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.PROTECT

شراء   : بإيجاز  الشرتة  غرض 
السيارات  غيار  قطع  و يع  واسكيراد 
السيارات،القيام  غسيل  ومنكجات 
)غسيل وترتيب  بخدمات السيارات 

السيارات … الخ) .
 12  : االجكماعي  املقر  عنأان 
طابق  زونيم  بن  سارية،  شارع 
الثالث،الشقة الثالثة،النخيل الدار 
الدار   20340  - املغرب.   - البيضاء 

البيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 90.000 الشرتة:  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي:
ظخامة  الشرايبي  عمر  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   900  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
ظخامة  الشرايبي  عمر  السيد 
 ، األندلس  رياض   ،  4 عنأانه)ا) 
 204(0 البيضاء  الدار   ، كالي أرنيا 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
ظخامة  الشرايبي  عمر  السيد 
 ، األندلس  رياض   ،  4 عنأانه)ا) 
 204(0 البيضاء  الدار   ، كالي أرنيا 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 14 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يأليأز 2021 تحت رقم 832)78.
399I

UNION BEST SOLUTIONS

PHARMACIE CHEMMAIA
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

UNION BEST SOLUTIONS
 N°14 LOTISSEMENT SAFSAF

 ،TARGA MARRAKECH ، 40000
مراتش املغرب

 PHARMACIE CHEMMAIA
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
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وعنأان مقرها اإلجكماعي 130 

طريق املسيرة الشماعية - 050)4 

الشماعية املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

3133

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 يأليأز   05

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.PHARMACIE CHEMMAIA

غرض الشرتة بإيجاز : صيدلية.

 130  : االجكماعي  املقر  عنأان 

 4(050  - الشماعية  املسيرة  طريق 

الشماعية املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

مبلغ روسمال الشرتة: 2.000.000 

درهم، مقسم كالكالي:

السيد بنعي�شى بنعديية : 20.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد بنعي�شى بنعديية : 20000 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد بنعي�شى بنعديية عنأانه)ا) 

مراتش   473 رقم  ب   3 املسيرة 

40000 مراتش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

السيد بنعي�شى بنعديية عنأانه)ا) 

مراتش   473 رقم  ب   3 املسيرة 

40000 املدينة املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 20 بكاريخ  باليأس ية  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 458.

400I

FIDUCO TANTAN

SANTETRAV
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

FIDUCO TANTAN
 AVENUE HASSAN II ، 82010،

TAN-TAN maroc
SANTETRAV شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي حي 

امحيريش زنقة 23 - 81000 كلميم 
املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
3(59

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   02
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.SANTETRAV
: مقاول في  غرض الشرتة بإيجاز 
املعامالت  واألشغال املخكل ة،  البناء 

الكجارية، الكصدير واالسكيراد.
حي   : االجكماعي  املقر  عنأان 
كلميم   81000  -  23 امحيريش زنقة 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : املأس  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
عنأانه)ا)  املأس  سعيد  السيد 
هللا  عبد  مأالي  شارع   119 رقم 

81000 كلميم املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  املأس  سعيد  السيد 

هللا  عبد  مأالي  شارع   119 رقم 

81000 كلميم املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   15 بكاريخ  بكلميم  االبكدائية 

2021 تحت رقم 322.

401I

FNMCOMPTA

AMALI-ESSAIDI TRANS
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

ت أيت حصص

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN 21

 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

AMALI-ESSAIDI TRANS شرتة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي 183 شارع 

ولي العهد مرتز اإلثارية املككب رقم 

15 الطابق األر�شي - طنجة - 90000 

طنجة املغرب.

ت أيت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.110341

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

تمت   2021 غشت   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :

مأفيق  إيمان  )ة)  السيد  ت أيت 

وصل  من  اجكماعية  حصة   1.000

)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   1.000

غشت   12 بكاريخ  العملي  محمد 

.2021

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   

شتنبر   0( بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 7809.

402I

VERSION CONSULTING

AIT HBIBI TRANSPORT
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
حل شرتة

VERSION CONSULTING

 Marrakech ، 40000، Marrakech

MAROC

AIT HBIBI TRANSPORT شرتة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد)في طأر الكص ية)

وعنأان مقرها اإلجكماعي اسكجأر 

صأكأما 1 رقم 8)10 - 40000 

مراتش املغرب.

حل شرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.19077

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تقرر   2021 غشت   30 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شرتة 

 AIT HBIBI الأحيد  الشريك  ذات 

روسمالها  مبلغ   TRANSPORT

مقرها  وعنأان  درهم   140.000
رقم   1 اإلجكماعي اسكجأر صأكأما 

املغرب  مراتش   40000  -  10(8

الأحيد  الشريك  خروج   : ل  نتيجة 

خارج ارض الأطن للعمل.

و حدد مقر الكص ية ب اسكجأر 

 40000  -  10(8 رقم   1 صأكأما 

مراتش املغرب. 

و عين:

املجيد  عبد  مأالي  السيد)ة) 

العي�شي وعنأانه)ا) اسكجأر صأكأما 
1 رقم 8)10 40000 مراتش املغرب 

تمص ي )ة) للشرتة.

 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   1( بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 8)1275.

403I
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MAROC SURFACE SARLAU

 ماروك صيرفاص

»MAROC SURFACE« 
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تحأيل الشكل القانأني للشرتة

DATM TECHNOLOGIE ARLAU
3) زنقة طايرت وجدة ، 0010)، 

وجدة املغرب
 MAROC« ماروك صيرفاص 

SURFACE« شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة

و عنأان مقرها االجكماعي 3) طريق 
طايرت تجزئة املحر�شي وجدة 

0010) وجدة .
تحأيل الشكل القانأني للشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.19(47

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
املؤرخ في 19 غشت 2021 تم تحأيل 
الشكل القانأني للشرتة من »شرتة 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شرتة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد«.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   15 بكاريخ  بأجدة  الكجارية 

2021 تحت رقم 3227.
404I

DISTRA CONSEILS

ALPHA FLUIDE
شرتة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

DISTRA CONSEILS
رقم 2 الطابق 2 بلأك 21 الحي 

الحسني ، 40000، مراتش املغرب
ALPHA FLUIDE شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي 05 اقامة 
النجد الجديد عمارة 231 - 40000 

مراتش املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
118001

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   10
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 ALPHA : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.FLUIDE
: مقاول في  غرض الشرتة بإيجاز 

اشغال الككييف والتهأية
الرصاصة  اشغال  في  مقاول 

والحماية ضد الحرائق
االشغال املخكل ة او البناء.

عنأان املقر االجكماعي : 05 اقامة 
 40000  -  231 النجد الجديد عمارة 

مراتش املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : الجبري  انس  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
عنأانه)ا)  الجبري  انس  السيد 
 231 عمارة  الجديد  نجد  اقامة   05

مبروتة 40000 مراتش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  الجبري  انس  السيد 
 231 عمارة  الجديد  نجد  اقامة   05

مبروتة 40000 مراتش املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
غشت   30 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 127043.
405I

MAROC SURFACE SARLAU

ماروك صيرفاص

MAROC SURFACE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

رفع روسمال الشرتة

DATM TECHNOLOGIE ARLAU

3) زنقة طايرت وجدة ، 0010)، 

وجدة املغرب

 MAROC« ماروك صيرفاص

SURFACE« شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي 3) طريق 

طايرت تجزئة املحر�شي وجدة 

0010) وجدة املغرب.

رفع روسمال الشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.19(47

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تم   2021 غشت   1( في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشرتة  روسمال  رفع 

 80.000« وي من  درهم«   780.000«

عن  درهم«   8(0.000« إلى  درهم« 

إدماج احكياطي وو ور اح وو   : طريق 

عالوات إصدار في روس املال.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   15 بكاريخ  بأجدة  الكجارية 

2021 تحت رقم 3227.

40(I

MAROC SURFACE SARLAU

ماروك صيرفاص

شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ت أيت حصص

DATM TECHNOLOGIE ARLAU

3) زنقة طايرت وجدة ، 0010)، 

وجدة املغرب

ماروك صيرفاص شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي 3) طريق 

طايرت تجزئة املحر�شي - 0010) 

وجدة املغرب.

ت أيت حصص

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.19(47

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2021 غشت   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :

العربي  )ة)  السيد  ت أيت 
اجكماعية  حصة   2.150 االدري�شي 
من وصل 2.150 حصة ل ائدة السيد 
)ة) ادريس االدري�شي بكاريخ 19 غشت 

.2021
الرحمان  عبد  )ة)  السيد  ت أيت 
اجكماعية  حصة   2.150 االدري�شي 
من وصل 2.150 حصة ل ائدة السيد 
)ة) ادريس االدري�شي بكاريخ 19 غشت 

.2021
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
شتنبر   15 بكاريخ  بأجدة  الكجارية 

2021 تحت رقم 3227.

407I

SUCCES JOBS CONSULTIN

EL KAOURI TRANSPORT
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

SUCCES JOBS CONSULTIN
شارع البعث رقم )3 حي القدس 
العيأن ، 70000، العيأن املغرب

EL KAOURI TRANSPORT شرتة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي حي املطار 

رقم 4) - 70000 العيأن املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
38055

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   13
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 EL  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.KAOURI TRANSPORT
نقل   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
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عنأان املقر االجكماعي : حي املطار 
رقم 4) - 70000 العيأن املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 
درهم، مقسم كالكالي:

 : الكأري  السالم  عبد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
الكأري  السالم  عبد  السيد 
عنأانه)ا) حي السالم شارع الرضأان 

رقم 09 70000 العيأن املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
الكأري  اسمهان  السيدة 
رقم  الجديد  البأر  شارع  عنأانه)ا) 
02 70000 العيأن  314 حي الأحدة 

املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   15 االبكدائية بالعيأن بكاريخ 

2021 تحت رقم 2899.
408I

SUCCES JOBS CONSULTIN

ASRIFA TRANSPORT
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

SUCCES JOBS CONSULTIN
شارع البعث رقم )3 حي القدس 
العيأن ، 70000، العيأن املغرب

ASRIFA TRANSPORT شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 
الأفاق رقم 47 حي ولي العهد - 

70000 العيأن املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
38053

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   13
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.ASRIFA TRANSPORT
نقل   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
شارع   : االجكماعي  املقر  عنأان 
 - العهد  ولي  حي   47 رقم  الأفاق 

70000 العيأن املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : لحماد  وحمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
عنأانه)ا)  لحماد  وحمد  السيد 
حي   (8 رقم  الخيمة  روس  شارع 

الأحدة 02 70000 العيأن املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  لحماد  وحمد  السيد 
حي   (8 رقم  الخيمة  روس  شارع 

الأحدة 02 70000 العيأن املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   15 االبكدائية بالعيأن بكاريخ 

2021 تحت رقم 29000.
409I

moussadikine agri bov

MOUSSADIKINE AGRI BOV
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

moussadikine agri bov
 cercle de tifletdouar ait haddou

 khmiss sidi yahia cercle de
 tiflet، 15400، cercle de tiflet

maroc
 MOUSSADIKINE AGRI BOV
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي دوار آيت 

حدو خميس سيدي يحي دائرة 

تي لت دائرة تي لت 15400 دائرة 

تي لت املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

1005

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   10

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.MOUSSADIKINE AGRI BOV

الزراعة   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

وتر ية األبقار واملأا�شي

وو  والكصدير.)تاجر  االسكيراد 

وسيط يقأم بالكن يذ) 

إنشاءات  وو  وعمال  مقاول 

مخكل ة.

: دوار آيت  عنأان املقر االجكماعي 

حدو خميس سيدي يحي دائرة تي لت 

تي لت  دائرة   15400 تي لت  دائرة 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 500  : مسدقين  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : مسدقين  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد سعيد مسدقين عنأانه)ا) 

يحي  سيدي  خميس  حدو  آيت  دوار 

15400 دائرة تي لت املغرب.

السيد محمد مسدقين عنأانه)ا) 

يحي  سيدي  خميس  حدو  آيت  دوار 

15400 دائرة تي لت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

السيد سعيد مسدقين عنأانه)ا) 

يحي  سيدي  خميس  حدو  آيت  دوار 

15400 دائرة تي لت املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   21 بكاريخ  بتي لت  االبكدائية 

2021 تحت رقم 211.

410I

CAFETCO

 CENTRE DE VERIFICATIONS
 METROLOGIQUES (CVM

)SARL
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ت أيت حصص

CAFETCO

 Angle Bd Palestine Et

 Houria Kissariat Ahrabar

 2éme Etage Appart N° 3

 El Alia MOHAMMEDIA

 MOHAMMEDIA، 0،

mohammedia maroc

 CENTRE DE VERIFICATIONS

 (METROLOGIQUES (CVM SARL

شرتة ذات املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي ممر 

الصبار رقم 18 مككب رقم ) الطابق 

الكاني سيدي البرنأ�شي ممر الصبار 
رقم 18 مككب رقم ) الطابق الكاني 

سيدي البرنأ�شي 10)20 البيضاء 

املغرب.

ت أيت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.488043

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2021 ماي   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ت أيت السيد )ة) سعيد صأيلحي 

وصل  من  اجكماعية  حصة   500

)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   1.000

كأرالي ايكلأف بكاريخ 22 ماي 2021.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   

 01 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يأليأز 2021 تحت رقم 24485.

411I
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 CABINET KAMFIN DE LA COMPTABILITE ET

GESTION DES AFFAIRES

 LA CENTRALE DE
L›AUDITION

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

 CABINET KAMFIN DE LA
 COMPTABILITE ET GESTION

DES AFFAIRES
 RES RAHMA R PRINCIPAL 19

 OURIAGHEL 2 » RAHMA
 1 » N°130 Tanger ، 90000،

TANGER MAROC
 LA CENTRALE DE L›AUDITION
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي 29 شارع 
عمر ابن العاص الطابق 03 رقم )2 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.111987

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
املؤرخ في 13 غشت 2021 تم تحأيل 
من  للشرتة  الحالي  االجكماعي  املقر 
شارع عمر ابن العاص الطابق   29«
طنجة   90000  - طنجة   2( رقم   03
الجميل  املنظر  »تجزئة  إلى  املغرب« 
771 اقامة ساحة الثيران طريق  رقم 
تطأان الطابق الثاني رقم 10طنجة - 

90000 طنجة املغرب«.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   20 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 135)211.
412I

lecomptable

AFKARZ ATLAS
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

lecomptable
 ،SAFI 634 SAFI 634، 46000

maroc اس ي
AFKARZ ATLAS شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي 12 الزن ة 

31 حي اناس - 000)4 اس ي املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

12105

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   08

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.AFKARZ ATLAS

خدمات   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

الديكأر الداخلي للمنزل في املغرب

الحرفية  املنكجات  تصدير   

الكقليدية

وتصنيع  الداخلي  الكصميم 

األثاث.

عنأان املقر االجكماعي : 12 الزن ة 

31 حي اناس - 000)4 اس ي املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : املغرب سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 : امين  محمد  السأيني  السيد 

درهم   10 بقيمة  حصة   10.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

امين  محمد  السأيني  السيد 

حي   31 الزن ة  مكرر   12 عنأانه)ا) 

اناس 000)4 اس ي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

امين  محمد  السأيني  السيد 

حي   31 الزن ة  مكرر   12 عنأانه)ا) 

اناس 000)4 اس ي املغرب.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
االبكدائية بآس ي بكاريخ - تحت رقم -.
413I

iso fidus

BIJOUTERIE JOUD
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

iso fidus
حي األمال 02 رقم 40 مككب رقم )0 
طابق الثاني تيط مليل دارالبيضاء ، 

40)29، دارالبيضاء املغرب
BIJOUTERIE JOUD شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي حي األمال 
02 رقم 40 مككب رقم )0 طابق 
الثاني تيط مليل الدارالبيضاء - 

40)29 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

51(091
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   09
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.BIJOUTERIE JOUD
غرض الشرتة بإيجاز : مجأهرات 
الذهب،  تجارة  باسمه)،  )مصنع 

اسكيراد وتصدير.
عنأان املقر االجكماعي : حي األمال 
طابق   0( رقم  مككب   40 رقم   02
 - الدارالبيضاء  مليل  تيط  الثاني 

40)29 الدارالبيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 500  : علأي  بدرالدين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد زترياء هاشيم : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد بدرالدين علأي عنأانه)ا) 
حي طارق زنقة 55 رقم 40 البرنأ�شي 

الدارالبيضاء   20(00 البيضاء 

املغرب.

عنأانه)ا)  هاشيم  زترياء  السيد 
البرنأ�شي   7 رقم   51 حي طارق زنقة 

الدارالبيضاء   20(00 البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

السيد بدرالدين علأي عنأانه)ا) 
حي طارق زنقة 55 رقم 40 البرنأ�شي 

الدارالبيضاء   20(00 البيضاء 

املغرب

عنأانه)ا)  هاشيم  زترياء  السيد 
البرنأ�شي   7 رقم   51 حي طارق زنقة 

الدارالبيضاء   20(00 البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 1( بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 792888.

414I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

Ô NaturEsthet
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

 CABINET DE GESTION ET

RÉVISION COMPTABLE

 IMM GHA 6ème étage,

 bureau n°43 centrak park

 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia maroc

Ô NaturEsthet شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي تجزئة 

حدائق املحمدية م س روزيي عمارة 

05 الشقة 24 املحمدية - 28000 

املحمدية املغرب
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تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
28853

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   0(
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 Ô  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

. NaturEsthet
الغرض   : بإيجاز  الشرتة  غرض 
من الشرتة هأ ممارسة نشاط مرتز 

الكجميل والرفاهية
العمليات  جميع  تن يذ  يمكنها 
املكأافقة وو التي تكعلق بهذا الغرض 

املؤس�شي ، وعلى وجه الخصأص:
الأجه  وعالج  تجميل  صالأن   -
االظافر  وصالأن  واليد  والقدم 
واالسترخاء والكدليك غير الطبي و يع 

مسكحضرات الكجميل.
الكجميل  ونأاع عالجات  جميع   -
والرجال واألط ال وتص يف  للنساء 
وعالجات  واألظافر  واملكياج  الشعر 
جميع  و يع  شراء  والجسم.  الأجه 
ونأاع املنكجات املكعلقة بهذا النشاط.
للأجه  تجميلية  عالجات   -
والبشرة ، و اديكير وتجميل لألغراض 
إزالة  وخدمة   ، ومكياج   ، الجمالية 

الشعر ، ومساج لالسترخاء.
والرفاهية  الجمال  في  نصائح   -

الجمالية.
؛  بيع جميع منكجات الكجميل.   -
 ، الكجميل  مسكحضرات   ، العناية 

العطأر ، اتسسأارات الكجميل ،
والعناية  والكدليك  الكقشير   -

بالجسم.
تجزئة   : االجكماعي  املقر  عنأان 
حدائق املحمدية م س روزيي عمارة 
 28000  - املحمدية   24 الشقة   05

املحمدية املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 
درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : جبيلأ  رجاء  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  جبيلأ  رجاء  السيدة 
تجزئة حدائق املحمدية م س روزيي 
املحمدية   24 الشقة   05 عمارة 

28000 املحمدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  جبيلأ  رجاء  السيدة 
تجزئة حدائق املحمدية م س روزيي 
املحمدية   24 الشقة   05 عمارة 

28000 املحمدية املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 20 بكاريخ  باملحمدية  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 1950.
415I

ECOTIC

NECOS
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
ت أيت حصص

ECOTIC
 rue mohamed diouri 84

 casablanca ، 20000، casablanca
maroc

NECOS شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي 13 زنقة 
احمد املجاطي اقامة جبال االلب 

الطابق االول الشقة رقم 8. - 
20120 الدارالبيضاء املغرب.

ت أيت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.352589
بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تمت   2021 غشت   08 في  املؤرخ 

املصادقة على :
احمد  باه  )ة)  السيد  ت أيت 
من  اجكماعية  حصة   50 انطأطأم 

)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   50 وصل 
ديالأ مامادو االريني بكاريخ 08 غشت 

.2021
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
 21 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم )79331.

41(I

la marocaine c.j

LABROUAL
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

حل شرتة

la marocaine c.j
شارع عبد الكريم الخطابي 118 

عمارة بأعشيق مككب 1 ، 23000، 
بني مالل املغرب

LABROUAL شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طأر الكص ية)

وعنأان مقرها اإلجكماعي تراج حي 
االمل بلأك 15 رقم 4 - 23000 بني 

مالل املغرب.
حل شرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.9513

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تقرر حل   2021 يناير   2( املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شرتة 
روسمالها  مبلغ   LABROUAL
مقرها  وعنأان  درهم   100.000
 15 اإلجكماعي تراج حي االمل بلأك 
املغرب  مالل  بني   23000  -  4 رقم 
الغرض  تحقيق  عدم   : ل  نتيجة 

الكجاري.
و حدد مقر الكص ية ب تراج حي 
بني   23000  -  4 رقم   15 االمل بلأك 

مالل املغرب. 
و عين:

سراجي  عصام  السيد)ة) 
 42 رقم  البلسم  تجزئة  وعنأانه)ا) 
23000 بني مالل املغرب تمص ي )ة) 

للشرتة.
 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

االبكدائية ببني مالل بكاريخ 14 شتنبر 

2021 تحت رقم 948.

417I

األسكاذ خليل بأق اوي - مأثق

PANAMA FEDORA
إعالن مكعدد القرارات

األسكاذ خليل بأق اوي - مأثق

52 زنقة محمد اسميحة الطابق 

1 شقة 1 الدار البيضاء ، 20090، 

الدار البيضاء املغرب

PANAMA FEDORA »شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنأان مقرها االجكماعي: 5)2 شارع 

الزرقطأني - الطابق 9 رقم 92 - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مكعدد القرارات«

رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.454(03

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 02 يأليأز 2021

تم اتخاذ القرارات الكالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الكريم  عبد  املرحأم  وفاة  اثبات 

انكقال  على  واملصادقة  الجمالي، 

حصصه االجكماعية لأرثكه واثبات 

الكقسيم الجديد لروسمال الشرتة

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تأتيد تعيين السيدين ياسين الجمالي 

ومحمد هشام معنينأ تمسيرين ملدة 

صالحيات  تحديد   - محدودة.  غير 

بكأقيع  الشرتة  إلزام  مع  املسيرين، 

من صل 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

األسا�شي  القانأن  على  املصادقة 

املحين.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 21 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793318.

418I
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ASMAA MEDIA GROUP

INVERTYS
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

ASMAA MEDIA GROUP

شارع صهيب الرومي بلأك 39 الرقم 

20 البرنأ�شي البيضاء، 20000، 

البيضاء املغرب

INVERTYS شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي زنقة 

سمية انجل شارع عبد املأمن اقامة 

شهرزاد الطابق 3 رقم 20 عند 

مأريش - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

47(051

 08 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 وتكأ ر 

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.INVERTYS

: وعمال وو  غرض الشرتة بإيجاز 

تشييد مكنأعة.
زنقة   : االجكماعي  املقر  عنأان 

سمية انجل شارع عبد املأمن اقامة 
عند   20 رقم   3 الطابق  شهرزاد 

الدارالبيضاء   20000  - مأريش 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

الشرتة:  روسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : السيد محمد الزرهأني 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد محمد الزرهأني عنأانه)ا) 

 32 شقة   5 ممر ابن تثير طابق   5(

 20000 املعاريف  س  امين  اقامة 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

السيد محمد الزرهأني عنأانه)ا) 

 32 شقة   5 ممر ابن تثير طابق   5(

 20000 املعاريف  س  امين  اقامة 

الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

الكجارية بالدار البيضاء بكاريخ - تحت 

رقم 750129.

419I

ait chengat sokayna

BAY CHANGE

شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشرتة

ait chengat sokayna

زنقة طرابلس 1 رقم 21 ، 90000، 

طنجة املغرب

BAY CHANGE شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 

محمد السادس اقامة كأزاب رقم 

130 طنجة - 90000 طنجة املغرب.

تعيين مسير جديد للشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.85(25

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

2021 تم تعيين  25 شتنبر  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشرتة  جديد  مسير 

اعراص زليخة تمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   1( بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 8144.

420I

COMPTABLE

MAJD EXTRA
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
ت أيت حصص

COMPTABLE
 N°39 ABDELAZIZ 3TOUARGA

 MEKNES N°39 ABDELAZIZ
 3TOUARGA MEKNES، 55000،

MEKNES MAROC
MAJD EXTRA شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي بسمة 1 
محل رقم 4 رياد الزيكأن مكناس - 

50000 مكناس املغرب.
ت أيت حصص

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.37781

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تمت   2021 يأليأز   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الدين  نأر  )ة)  السيد  ت أيت 
من  اجكماعية  حصة   500 خطاري 
)ة)  حصة ل ائدة السيد   500 وصل 
يأليأز   28 بكاريخ  الناصري  احمد 

.2021
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
شتنبر   07 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2021 تحت رقم 4009.
421I

FIDUBAC SARL

ROCA MONTE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

FIDUBAC SARL
2)1مكرر شارع يأسف ابن تاش ين 
 NADOR، الشقة رقم 11 الناضأر

62000، nador maroc
ROCA MONTE شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي تجزئة 

البسكان رقم 413 الناظأر - 2000) 
الناظأر املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

18487
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2019 فبراير   25
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 ROCA : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.MONTE
-مشغل   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

املحجر
-اسكيراد وتصدير.

تجزئة   : االجكماعي  املقر  عنأان 
البسكان رقم 413 الناظأر - 2000) 

الناظأر املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
حصة   500  : السيد شأحأ نبيل 

بقيمة 100 درهم للحصة .
500 حصة   : السيد شأحأ عادل 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد شأحأ نبيل عنأانه)ا) حي 
)2 الناظأر  اوالد ميمأن زنقة 8 رقم 

2000) الناظأر املغرب.
السيد شأحأ عادل عنأانه)ا) حي 
)2 الناظأر  اوالد ميمأن زنقة 8 رقم 

2000) الناظأر  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد شأحأ نبيل عنأانه)ا) حي 
)2 الناظأر  اوالد ميمأن زنقة 8 رقم 

2000) الناظأر املغرب
السيد شأحأ عادل عنأانه)ا) حي 
)2 الناظأر  اوالد ميمأن زنقة 8 رقم 

2000) الناظأر املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
االبكدائية بالناضأر بكاريخ 11 مارس 

2019 تحت رقم 372.
422I
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ASMAA MEDIA GROUP

SOMAH
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرومي بلأك 39 الرقم 

20 البرنأ�شي البيضاء، 20000، 
البيضاء املغرب

SOMAH شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم 57 حي 
القدس شارع جنين تجزئة راتيك - 

20000 الدارالبيصاء املغرب.
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.384133

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
املؤرخ في 03 يأليأز 2021 تم تحأيل 
من  للشرتة  الحالي  االجكماعي  املقر 
جنين  شارع  القدس  حي   57 »رقم 
الدارالبيصاء   20000  - تجزئة راتيك 
املغرب« إلى »شارع الزرقطأني فضاء 
 20000  - االول  الطابق  الزرقطأني 

الدارالبيضاء املغرب«.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 08 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يأليأز 2021 تحت رقم 235)78.

423I

THE MOORISH TIMES

THE MOORISH TIMES
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

THE MOORISH TIMES
7 زنقة سبكة إقامة رامي الطابق 
2 مككب رقم 8 ، 0)203، الدار 

البيضاء املغرب
THE MOORISH TIMES شرتة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي 7 زنقة 
سبكة إقامة رامي الطابق 2 مككب 

رقم 8 - 0)203 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

51(235

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   09

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 THE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.MOORISH TIMES

إنشاء   •  : بإيجاز  الشرتة  غرض 

املأقع ،

• تطأير حلأل مخصصة ،

واألسالك  الشبكات  ترتيب   •

والصيانة

و رامج  وجهزة  وصيانة  ترتيب   •

الكمبيأتر ،

• دراسة وتقديم املشأرة وتصميم 

ودمج  وتسأيق  وإصدار  وتطأير 

واالتصاالت  املعلأمات  تكنألأجيا 

وو دمج البرامج   ، وو الحلأل الكقنية 

وو   ، االتصاالت  وتقنيات  واألجهزة 

في وسط   ، الجمع بين هذه الجأانب 

عبر  وو  الكنزيل  طريق  عن   ، مادي 

اإلنترنت. قد تشمل الخدمات تدريب 

املسكخدم والصيانة

وترحيل  وتصميم  نمذجة   •

تطبيقات الكمبيأتر وقأاعد البيانات

و يع الكجارة اإللكترونية  شراء   •

عبر اإلنترنت ،

وي عمل وو   ، وي عملية وو نهج   •

نصيحة تكعلق بمخكلف املجاالت

• االسكحأاذ املباشر وو غير املباشر 

على حصة في وي شرتة وو شرتة ذات 

من خالل   ، غرض مشابه وو مشابه 

 ، واملساهمة   ، شرتة جديدة  إنشاء 
واالتككاب ، وشراء األسهم وو حقأق 

الشرتة ، والعمليات والشركات ذات 

الغرض املماثل وو اإلضافي. 

وي معاملة مالية   ، و أجه عام   •
وو  وو صناعية  وو عقارية  وو منقألة 
غير  وو  مباشر  بشكل  تكعلق  تجارية 
 ، وعاله  املذكأرة  باألشياء  مباشر 
تعزيز  على  القادرة  آنذاك  واملحددة 

تطأير الشرتة .
زنقة   7  : االجكماعي  املقر  عنأان 
مككب   2 الطابق  رامي  إقامة  سبكة 
رقم 8 - 0)203 الدار البيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : ارفال  مامأن  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد مامأن ارفال عنأانه)ا) 21 
الجيروند   1( زنقة بالنك أرت شقة 
20500 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد مامأن ارفال عنأانه)ا) 21 
الجيروند   1( زنقة بالنك أرت شقة 
20500 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
الكجارية بالدار البيضاء بكاريخ - تحت 

رقم -.
424I

iso fidus

2D PLASTIC
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

حل شرتة

iso fidus
حي األمال 02 رقم 40 مككب رقم )0 
طابق الثاني تيط مليل دارالبيضاء ، 

40)29، دارالبيضاء املغرب
2D PLASTIC شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طأر الكص ية)
وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 

املغرب العربي الطابق الكاني عمارة 
الز يري رقم البريد 98 عين حرودة - 

28830 املحمدية املغرب.

حل شرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.18397
الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
املؤرخ في 01 يأليأز 2021 تقرر حل 
 2D شرتة ذات املسؤولية املحدودة 
 100.000 روسمالها  مبلغ   PLASTIC
درهم وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 
الكاني عمارة  الطابق  العربي  املغرب 
حرودة  عين   98 البريد  رقم  الز يري 
نتيجة  املغرب  املحمدية   28830  -
الأضع االقكصادي بسبب  : سأء  ل 
, ووزمة مالية في خزانة   19  - كأفيس 

الشرتة.
شارع  ب  الكص ية  مقر  حدد  و 
الكاني عمارة  الطابق  العربي  املغرب 
 - 98 عين حرودة  الز يري رقم البريد 

28830 املحمدية املغرب. 
و عين:

بأدان  الكبير  عبد  السيد)ة) 
علي  سيدي  والد  دوار  وعنأانه)ا) 
 28810 محمدية  شالالت  شطيبية 
)ة)  تمص ي  املغرب  املحمدية 

للشرتة.
 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 01 بكاريخ  باملحمدية  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 1838.

425I

مككب محاسبة

SALAH MAHRI
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

مككب محاسبة
عمارة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52004، 

الرشيدية املغرب
SALAH MAHRI شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الأحيد
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وعنأان مقرها اإلجكماعي الكراج 

الكائن بقصر النميرو فركلة العليا 

تنجداد - 00)52 تنجداد املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

15199

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   09

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 SALAH : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

. MAHRI

: مقاول في  غرض الشرتة بإيجاز 

االعمال املكنأعة او البناء.

وساطة.

الكراج   : االجكماعي  املقر  عنأان 

العليا  فركلة  النميرو  بقصر  الكائن 

تنجداد - 00)52 تنجداد املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : ماهري  صالح  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  ماهري  صالح  السيد 

قصر السات تنجداد كلميمة 00)52 

تنجداد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  ماهري  صالح  السيد 

قصر السات تنجداد كلميمة 00)52 

تنجداد املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 25 بكاريخ  بالرشيدية  االبكدائية 

غشت 2021 تحت رقم 2028.

42(I

مككب محاسبة

BOURMAS
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

مككب محاسبة
عمارة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52004، 

الرشيدية املغرب
BOURMAS شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي قصر 

الكارة ووفأس الرشيدية - 52000 
ووفأس املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
151(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 يأليأز   19
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.BOURMAS
النقل   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

لحساب الغير
النقل لحساب الخاص

األشغال املخكل ة.
قصر   : االجكماعي  املقر  عنأان 
 52000  - الرشيدية  ووفأس  الكارة 

ووفأس املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 500  : امأجان  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : امأجان  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد ابراهيم امأجان عنأانه)ا) 
الرشيدية  اوفأس  الكارة  قصر 

52000 اوفأس املغرب.

امأجان عنأانه)ا)  السيد سعيد 
الرشيدية  اوفأس  الكارة  قصر 

52000 اوفأس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد ابراهيم امأجان عنأانه)ا) 
الرشيدية  اوفأس  الكارة  قصر 

52000 اوفأس املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 19 بكاريخ  بالرشيدية  االبكدائية 

يأليأز 2021 تحت رقم 1187.

427I

مككب محاسبة

HINBO HOLDING
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

مككب محاسبة
عمارة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52004، 

الرشيدية املغرب
HINBO HOLDING شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي قصر 
تازمأريت الخنك الراشيدية - 

52000 الراشيدية املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
15259

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   15
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.HINBO HOLDING
-الكغذية   : غرض الشرتة بإيجاز 

العامة.

-تجارة.

قصر   : االجكماعي  املقر  عنأان 

 - الراشيدية  الخنك  تازمأريت 

52000 الراشيدية املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 : معزوز  الرحيم  عبد  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

معزوز  الرحيم  عبد  السيد 

رقم  مين  بأتال  تجزئة  عنأانه)ا) 

الراشيدية   52000 الراشيدية   438

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

معزوز  الرحيم  عبد  السيد 

 438 تجزئة بأتال مين رقم  عنأانه)ا) 

الراشيدية 52000 الراشيدية املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 20 بكاريخ  بالرشيدية  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 2101.

428I

SOMADINCO

BESTNOUR
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

SOMADINCO

إقامة ماجأرل عمارة B رقم2 

حي القدس البرنأ�شي ، 10)20، 

الدارالبيضاء املغرب

BESTNOUR شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي إقامة 

البسكان 2 عمارة 1 مكجر 1 

البرنأ�شي - 10)20 الدارالبيضاء 

املغرب
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تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

51(407

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   10

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.BESTNOUR

ونشطة   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

عقارية.

إقامة   : االجكماعي  املقر  عنأان 

البسكان 2 عمارة 1 مكجر 1 البرنأ�شي 

- 10)20 الدارالبيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

بأعامي  فياللي  الحي  عبد  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

بأعامي  فياللي  الحي  عبد  السيد 

حي  االرجأان  زنقة   59 عنأانه)ا) 

الراحة 10)20 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

بأعامي  فياللي  الحي  عبد  السيد 

حي  االرجأان  زنقة   59 عنأانه)ا) 

الراحة 10)20 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 21 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793248.

429I

FIDUCIA-MID

 ACADEMIE DRAAE
 TAFILALET POUR
 L’HOTELLERIE ET

TOURISME
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
ت أيت حصص

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق االول طريق مكناس 
ميمالل ميدلت ، 54350، ميدلت 

ميدلت
 ACADEMIE DRAAE TAFILALET

 POUR L’HOTELLERIE ET
TOURISME شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم 05 
زنقة انأال - 54350 ميدلت املغرب.

ت أيت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.2107
الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
تمت   2021 غشت   04 في  املؤرخ 

املصادقة على :
لعكيك  تريم  )ة)  السيد  ت أيت 
وصل  من  اجكماعية  حصة   500
)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   1.000
هشام خيرى بكاريخ 04 غشت 2021.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
شتنبر   07 االبكدائية بميدلت بكاريخ 

2021 تحت رقم )24.

430I

FIDUCIA-MID

MOUNA SOLAR SARL AU
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تعيين مسير جديد للشرتة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق االول طريق مكناس 
ميمالل ميدلت ، 54350، ميدلت 

ميدلت
MOUNA SOLAR SARL AU شرتة 

ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي املانيا - 
52074 املانيا املانيا.

تعيين مسير جديد للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.947
بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
2021 تم تعيين  )0 شتنبر  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشرتة  جديد  مسير 

ميمأنة و ري تمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   07 االبكدائية بميدلت بكاريخ 

2021 تحت رقم 247.

431I

ste fiducieolympia

NACARAT SUD
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

ste fiducieolympia
 1ER ETAGE N° 10 GROUPE 10

 RUE DE MARRAKECH AGADIR،
80000، AGADIR MAROC

NACARAT SUD شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم 119 
بلأك )/A حي القدس اكادير املغرب 

- 0)800 اكادير املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
48911

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   08
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.NACARAT SUD

الترويج   : بإيجاز  الشرتة  غرض 
والحيازة  ،الشراء  ،البيع  للعقار 
للمباني واالرا�شي املبنية والغير مبنية 
. إدارة املباني. تأجير العمارات والدور 
القطع  السكنيةا،البناء،وتجهيز 

األرضية املعدة للسكن.
عنأان املقر االجكماعي : رقم 119 
بلأك )/A حي القدس اكادير املغرب - 

0)800 اكادير املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : فرح  ان الس  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
عنأانه)ا)  فرح  ان الس  السيد 
اكادير  15مارينا  شقة   44 عمارة 

80000 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  فرح  ان الس  السيد 
اكادير  15مارينا  شقة   44 عمارة 

80000 اكادير املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   22 بكاريخ  باكادير  الكجارية 

2021 تحت رقم 545)10.

432I

FIDUCIA-MID

N.JEUDIA.MAROC SARL
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

حل شرتة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق االول طريق مكناس 
ميمالل ميدلت ، 54350، ميدلت 

ميدلت
N.JEUDIA.MAROC SARL شرتة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طأر 

الكص ية)
وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 
فلسطين رقم 88 وملأ - 54350 

ميدلت املغرب.
حل شرتة
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رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.2385

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تقرر   2021 يأليأز   27 في  املؤرخ 

حل شرتة ذات املسؤولية املحدودة 

مبلغ   N.JEUDIA.MAROC SARL

وعنأان  درهم   100.000 روسمالها 

فلسطين  شارع  اإلجكماعي  مقرها 

رقم 88 وملأ - 54350 ميدلت املغرب 

نتيجة ل : الحل املسبق للشرتة.

شارع  ب  الكص ية  مقر  حدد  و 

 54350  - وملأ   88 رقم  فلسطين 

ميدلت املغرب. 

و عين:

محمد جبار وعنأانه)ا)  السيد)ة) 
اخرمجيأن  ازمأر  زنقة   1( رقم 

)ة)  ميدلت املغرب تمص ي   54350

للشرتة.

 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   03 االبكدائية بميدلت بكاريخ 

2021 تحت رقم 245.

433I

CANOCAF SARL

EAGLE GLOBAL
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 

 NADOR ،(2000 ،الناظأر

MAROC

EAGLE GLOBAL شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي حي املطار، 

اعمار رقم 32 الطابق األول - 2000) 

الناظأر املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

22817

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   0(

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 EAGLE : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

. GLOBAL

غرض الشرتة بإيجاز : 1االنعاش 

العقاري 2/االسكيراد والكصدير.

حي   : االجكماعي  املقر  عنأان 

املطار، اعمار رقم 32 الطابق األول - 

2000) الناظأر املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : سمير  اعا�شي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  سمير  اعا�شي  السيد 

الناظأر   (2000 براقة  وهركاشا  حي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  سمير  اعا�شي  السيد 

الناظأر   (2000 براقة  وهركاشا  حي 

املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالناضأر بكاريخ 14 شتنبر 

2021 تحت رقم )392.

434I

ASHAM MOHAMED

كاملوك لالستيراد ش م م
 ذات شريك وحيد

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
ت أيت حصص

ASHAM MOHAMED

 AV AHMED LAHRIZI RES FAHD

 IMM 3 N°3 TETOUAN، 93000،

TETOUAN MAROC

كاملأك لالسكيراد ش م م دلت 

شريك وحيد شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي 

طريقطأريطة مجازلحجار تطأان 

طريقطأريطة مجازلحجار تطأان 

930000 تطأان املغرب.

ت أيت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.22819

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

تمت   2021 شتنبر   09 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تملأك  تنزة  )ة)  السيد  ت أيت 

وصل  من  اجكماعية  حصة   1.000

1.000 حصة ل ائدة السيد )ة) بالل 

محدف بكاريخ 09 شتنبر 2021.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   

شتنبر   20 االبكدائية بكطأان بكاريخ 

2021 تحت رقم 3705.

435I

S F M

TEGIC LOGISTIQUES
إعالن مكعدد القرارات

S F M

 rue Allal ben Abdallah ، ,71

20000، Casablanca Maroc

TEGIC LOGISTIQUES »شرتة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنأان مقرها االجكماعي: 119، 

شارع القأات املسلحة امللكية، 

الطابق السابع - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن مكعدد القرارات«

رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.1094(9

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 09 غشت 2021

تم اتخاذ القرارات الكالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

مايلي: سجلت عقد تقدمة من طرف 

وياسمين  حجالي  منى  السيدتين 

العراقي  صأفيا  واآلنسة  العراقي 

العراقي  نائل  السيدين  طرف  ومن 

حصصهم  ملجمأع  العراقي  وفيصل 

البالغ عددها تسعين ولف )90.000) 

 TEGIC« حصة شرتة ل ائدة شرتة 

« شرتة ذات مسؤولية   HOLDING

 54.050.000 رسمالها  محدودة 

الكائن مقرها بالدار البيضاء  درهم، 

119، شارع القأات املسلحة امللكية، 

بالسجل  واملقيدة  السابع  الطابق 

رقم  تحت  البيضاء  للدار  الكجاري 

.508.5(7

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

السيدتين  انسحاب  تالزميا  عاينت 

منى حجالي وياسمين العراقي واآلنسة 

نائل  والسيدين  العراقي  صأفيا 

العراقي وفيصل العراقي من الشرتة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

 »  TEGIC HOLDING« قبلت شرتة 

بص تها شريكا في الشرتة

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

من  السابع  ال صل  تالزميا  عدلت 

النظام األسا�شي

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 20 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793120.

43(I
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FIDUCOGEM

TRADIS CAR
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

FIDUCOGEM
رقم 5 عمارة 52 مكاتب اشرف شارع 

 FES ،30000 ، محمد السادس فاس

MAROC

TRADIS CAR شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي محل 
رقم 2 عمارة 180 تجزئة هبة طريق 

مكناس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

(95(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   18

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.TRADIS CAR

تراء   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

السيارات بدون سائق.

محل   : االجكماعي  املقر  عنأان 
تجزئة هبة طريق   180 عمارة   2 رقم 

مكناس - 30000 فاس املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

السيد عبد الأاحد املكأدي : 334 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 : السيد الجمجأمي عبد السالم 

333 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

.

 333  : محمد  بنسعيد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

املكأدي  الأاحد  عبد  السيد 
عنأانه)ا) رقم 78 مكرر بلأك و زواغة 

30000 فاس املغرب.
السالم  عبد  الجمجأمي  السيد 
عنأانه)ا) الزنقة 22 رقم ) حي االمل 

باب السي ر 30000 فاس املغرب.
السيد بنسعيد محمد عنأانه)ا) 
رقم 58 تجزئة ملياء بنشقرون بنسأدة 

30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السالم  عبد  الجمجأمي  السيد 
عنأانه)ا) الزنقة 22 رقم ) حي االمل 

باب السي ر 30000 فاس املغرب
عنأانه)ا)  محمد  الطيبي  السيد 
حي السالم طريق بأركايز   129 رقم 

30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   20 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2021 تحت رقم 4173.
437I

S F M

 LABORATOIRE ANOUAL
CENTRE

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

S F M
 rue Allal ben Abdallah ، ,71
20000، Casablanca Maroc
 LABORATOIRE ANOUAL

CENTRE شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي )الأاحـة) 
– 252، طريق الأاحة - -- الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
51(279

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   0(
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 
 LABORATOIRE ANOUAL

.CENTRE
يكمن   : بإيجاز  الشرتة  غرض 
اسكغالل  فكح،  في  الشرتة  غرض 
البيألأجية  للكحاليل  مخكبر  وإدارة 
املناهج  جميع  وتنمية  الطبية 
السريع  لالسككشاف  الجديدة 
خاص  بشكل  املرتبطة  للعدوى 

..(Covid-19( ب يروس كأرونا
عنأان املقر االجكماعي : )الأاحـة) 
الدار   --  - الأاحة  طريق   ،252  –

البيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
الشرتة:  روسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : فكاك  جمال  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
عنأانه)ا)  فكاك  جمال  السيد 
بن وحمد   -- معاريف   – دوار الركادة 

)سيدي الذهبي) املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  فكاك  جمال  السيد 
دوار الركادة – معاريف -- إبن وحمد 

)سيدي الذهبي) املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 20 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم )79315.
438I

AOUSSERD ENGENIIRING

YUOFOND
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

AOUSSERD ENGENIIRING
حي املسيرة 3 شارع عبد الرحيم بأ 
عبيد الرقم 91 الداخلة ، 73000، 

الداخلة املغرب

YUOFOND شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي حي السالم 

الرقم -1)2 - 73000 الداخلة 

املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

18(83

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   22

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

. YUOFOND

تصنيع   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

العناصر املعدنية. صهر جميع انأاع 

املعادن واعادة تدويرها.

حي   : االجكماعي  املقر  عنأان 

 73000  -  2(1- الرقم  السالم 

الداخلة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : السيد يأسف الباشري 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد يأسف الباشري عنأانه)ا) 

 81 الرقم   203 حي اكي افردن زنقة 

دشيرة انزكان 352)8 انزكان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

السيد يأسف الباشري عنأانه)ا) 

 81 الرقم   203 حي اكي افردن زنقة 

دشيرة انزكان 352)8 انزكان املغرب.



عدد 84)5 - 28 ص ر 1443 )) وتكأ ر 2021)الجريدة الرسمية   19766

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 22 بكاريخ  الدهب  بأادي  االبكدائية 

يأنيأ 2021 تحت رقم 1103.

439I

IB PARTNERS

YASITRANS
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

IB PARTNERS

 BD LA CORNICHE ، 20040، 47

CASABLANCA MAROC

YASITRANS شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي 59 شارع 

الزرقطأني الطابق 11 مككب 32 - 

20450 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

511439

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 يأليأز   09

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.YASITRANS

غرض الشرتة بإيجاز : النقل.

59 شارع  عنأان املقر االجكماعي : 

 -  32 مككب   11 الزرقطأني الطابق 

20450 الدار البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 10.000 الشرتة:  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي:

 100  : هللا  عبد  ياسين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد ياسين عبد هللا عنأانه)ا) 
عين   24 رقم   27 زنقة   1 حي االنارة 
الشق 20450 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومأاطن مسيري الشرتة:

السيد ياسين عبد هللا عنأانه)ا) 
عين   24 رقم   27 زنقة   1 حي االنارة 

الشق 20450 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 20 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يأليأز 2021 تحت رقم 28893.
440I

MOORISH

 KOMORO IMPORT
EXPORT

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

MOORISH
39 شارع لال ياقأت الطابق 5 شقة د 

، 20080، الدار البيضاء املغرب
 KOMORO IMPORT EXPORT

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي اقامة جأاد 109 
الطابق 3 شقة 43 كليز مراتش 

40000 مراتش املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
118701

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   22
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.KOMORO IMPORT EXPORT

مالبس   : بإيجاز  الشرتة  غرض 
محضرة )تاجر ت اصيل)

)وداء  والكصدير  االسكيراد   •
تجاري وو وسيط).

شارع   : االجكماعي  املقر  عنأان 
جأاد  اقامة  الخطابي  الكريم  عبد 
109 الطابق 3 شقة 43 كليز مراتش 

40000 مراتش املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 20.000 الشرتة:  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي:
 200  : كأمأرو  مصط ى  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد مصط ى كأمأرو عنأانه)ا) 
 5 شقة   109 مبنى   3 عباد  سيدي 

40000 مراتش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد مصط ى كأمأرو عنأانه)ا) 
 5 شقة   109 مبنى   3 عباد  سيدي 

40000 مراتش املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   21 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 127758.
441I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

VANTOUT BROTHERS
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ت أيت حصص

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc
VANTOUT BROTHERS شرتة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 

مسيرة زنقة ) اتكأ ر رقم ) الطابق 
3 الشقة 3 الدار البيضاء - 20100 

الدار البيضاء املغرب.
ت أيت حصص

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.3548(7

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2021 شتنبر   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :

غ لي  عادل  )ة)  السيد  ت أيت 

وصل  من  اجكماعية  حصة   500

)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   1.000

مروان غ لي بكاريخ 01 شتنبر 2021.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   

 21 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793239.

442I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

RAPTOR SERVICES

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

تأسيع نشاط الشرتة 

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.

 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc

RAPTOR SERVICES شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها االجكماعي حي القدس 

زنقة ) رقم 45 الطابق الس لي 

سيدي البرنأ�شي الدار البيضاء - 

10)20 الدار البيضاء املغرب.

تأسيع نشاط الشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.487937

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

تمت   2021 شتنبر   10 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  الكالية  األنشطة  إضافة 

الشرتة الحالي :

 ، السريع  البريد  البضائع:  نقل 

تأصيل وتسليم الطرود السريعة .

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   

 21 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793240.

443I
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FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

GLOB BUS
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.

 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc

GLOB BUS شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي 148 شارع 

باحماد الطابق 5 رقم 18 الدار 

البيضاء. - 20300 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

51(173

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   2(

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 GLOB  : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها 

.BUS

غرض الشرتة بإيجاز : شراء و يع 

الحماية  ومأاد  الصناعية  املعدات 

والسالمة.

اللأازم املككبية املأاد  و يع:  شراء 

لككنألأجيا  االستهالتية  واملعدات 

املعلأمات .

املباني  وصيانة  تنظيف   

املباني السكنية   ، ،املكاتب  الكجارية 

واملساحات الخضراء.

 148  : االجكماعي  املقر  عنأان 

شارع باحماد الطابق 5 رقم 18 الدار 

البيضاء  الدار   20300  - البيضاء. 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 
درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : عماري  ص اء  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  عماري  ص اء  السيدة 
البيضاء  لهراويين  اهراو  اوالد  دوار 

20402 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  عماري  ص اء  السيدة 
البيضاء  لهراويين  اهراو  اوالد  دوار 

20402 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 20 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793074.
444I

GFC SUPERVISEUR

EXPO ZALINE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ت أيت حصص

GFC SUPERVISEUR
 N°17 RUE MAGELLAN APT13 ،.
20110، CASABLANCA MAROC

EXPO ZALINE شرتة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي بأشنكأف 
زنقة 9) رقم 5) ال داء - 20550 

الدار البيضاء املغرب.
ت أيت حصص

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.198351

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تمت   2021 شتنبر   04 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الرحيم  عبد  )ة)  السيد  ت أيت 
حصة اجكماعية من   300 منصأب 
السيد  ل ائدة  حصة   1.000 وصل 
شتنبر   04 عبد هللا ارشد بكاريخ  )ة) 

.2021
الرحيم  عبد  )ة)  السيد  ت أيت 
حصة اجكماعية من   300 منصأب 

)ة)  حصة ل ائدة السيد   700 وصل 
شتنبر   04 بكاريخ  علي  ارشد  حاجي 

.2021
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
 22 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793502.
445I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

TRADER BOX
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
ق ل الكص ية

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc
TRADER BOX شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي : شارع 
محمد السادس رياض السالم رقم 

121 شقة رقم ) املحمدية - 50)20 
املحمدية املغرب.
ق ل الكص ية

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
.24177

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
تقرر   2021 يأنيأ   30 في  املؤرخ 
ذات  شرتة   TRADER BOX حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 100.000 روسمالها  مبلغ  الأحيد 
درهم وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 
رقم  السالم  رياض  السادس  محمد 
121 شقة رقم ) املحمدية - 50)20 
املحمدية املغرب نتيجة لعدم تحقيق 

الهدف.
و عين:

قبى  زترياء  ابراهيم  السيد)ة) 
 3 السالم  رياض  تجزئة  وعنأانه)ا) 
املحمدية   20(50 املحمدية   3 الرقم 

املغرب تمص ي )ة) للشرتة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 
تجزئة  وفي   2021 يأنيأ   30 بكاريخ 
 - املحمدية   3 الرقم   3 رياض السالم 

50)20 املحمدية املغرب.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 20 بكاريخ  باملحمدية  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 1953.

44(I

 CABINET COMPTABLE AL MESSOUDI

AHMED

C.I.A LOGISTIC
إعالن مكعدد القرارات

 CABINET COMPTABLE AL

MESSOUDI AHMED

 AV DE LA LIBERTE 80 IMM

 GIBRALTAR BUREAU 21 C

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

C.I.A LOGISTIC »شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنأان مقرها االجكماعي: شارع 
مراتش عمارة نجد الطابق األول 

رقم 14 - 90000 طنجة املغرب.

»إعالن مكعدد القرارات«

رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.909(9

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 12 غشت 2021

تم اتخاذ القرارات الكالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

ت أيت  على  املصادقة  تمت  مايلي: 

السيد محمد ابن عزوز ل 70) حصة 

100 درهم للحصة  اجكماعية بقيمة 

ل ائدة السيد مأحا اريح واملصادقة 

على ت أيت السيد ياسين العاقل ل 

 100 بقيمة  اجكماعية  حصة   330

مأحا  السيد  ل ائدة  للحصة  درهم 

اريح

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

اسكقالة املسير السيد ياسين العاقل 

تمسير  اريح  مأحا  السيد  وتعيين 

جديد للشرتة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تحديث النظام األسا�شي للشرتة

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 
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بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 
يساهم الشريك الأحيد السيد مأحا 
قدره  نقدي  بمبلغ  الشرتة  في  اريح 

مائة ولف )100.000) درهم
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
بمبلغ  الشرتة  مال  روس  تحديد  تم 
مائة ولف )100.000) درهم ، مقسًما 
)1.000) حصة بقيمة مائة  إلى ولف 
اتككبت   ، للحصة  درهم   (100(
بقيمتها  بالكامل  ودفعت  بالكامل 
الأحيد  املساهم  قبل  من  االسمية 

السيد مأحا اريح 
بند رقم 13: الذي ينص على مايلي: 
ُعّين تمسير وحيد السيد مأحا اريح ، 
في   15/11/1977 مغربي من مأاليد 
للبطاقة  الحامل   ، تينغير  مصيمرير 
عنأانه  وب204082،  رقم:  الأطنية 
املجمع الحسني بيتي سكن عمارة )3 

رقم 393 طنجة
باملحكمة  القانأني  اإليداع  ت 
شتنبر   1( بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم )813.
447I

SAMAA CONSEIL

DEPAMAR
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

SAMAA CONSEIL
13 زنقة 108 حي مأالي عبد هللا 
شارع تازة عين الشق، 20480، 

الدارالبيضاء املغرب
DEPAMAR شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي 3 زنقة 

ال راشات وازيس - 20220 
الدارالبيضاء املغرب.

تحأيل املقر االجكماعي للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.155797
بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
املؤرخ في 10 يأليأز 2019 تم تحأيل 
من  للشرتة  الحالي  االجكماعي  املقر 
 20220  - زنقة ال راشات وازيس   3«
»طريق  إلى  املغرب«  الدارالبيضاء 

الطابق   375 رقم  عمارة  الجديدة 
 20220  - 2 وازيس  األول مككب رقم 

الدارالبيضاء املغرب«.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 27 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

ماي 2021 تحت رقم 780081.

448I

GEANT CONSEIL

AGOUIM DISTRIBUTION
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

GEANT CONSEIL
 LOT IZDIHAR N° 183 APT
 1 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 AGOUIM DISTRIBUTION

»شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد«

وعنأان مقرها االجكماعي: دوار 
بأشارب رقم 107 تارتة مراتش - 

40000 مراتش املغرب.
»تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين«
رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.91025
بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 15 غشت 2021
مهام  مزاولة  مدة  تجديد  تقرر 

املسيرين ملدة: 99 سنأات.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   17 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 10424.

449I

redallah sarl

BEFES TRANS
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

redallah sarl
2 زنقة سأريا الشقة 15 شارع 

الحسن الثاني املدينة الجديدة ، 
30000، فاس املغرب

 BEFES TRANS

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي 128 زنقة 

العرعار الطابق 2 املككب رقم ) - 

20000 فاس املغرب.

تحأيل املقر االجكماعي للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.497031

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

تم تحأيل   2021 ماي   25 املؤرخ في 

من  للشرتة  الحالي  االجكماعي  املقر 
»128 زنقة العرعار الطابق 2 املككب 
إلى  املغرب«  فاس   20000  -  ( رقم 
الطابق االول حي   5 الشقة   21 »رقم 

البرتة املسيرة بنسأدة - 30000 فاس 

املغرب«.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 12 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2021 تحت رقم 93)789.

450I

ASMAA MEDIA GROUP

LMNABHA CAR
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

ASMAA MEDIA GROUP

شارع صهيب الرومي بلأك 39 الرقم 

20 البرنأ�شي البيضاء، 20000، 

البيضاء املغرب

LMNABHA CAR شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي طريق 

مراتش اوالد برحيل - 83000 

تارودانت املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

8013

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 يأليأز   12

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.LMNABHA CAR
تراء   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

السيارات دون سائق.
طريق   : االجكماعي  املقر  عنأان 
 83000  - برحيل  اوالد  مراتش 

تارودانت املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
الشرتة:  روسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالكالي:
السيد نجيب معيأز : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : لبرص  محسين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
عنأانه)ا)  معيأز  نجيب  السيد 

طاطا 30000 طاطا املغرب.
عنأانه)ا)  لبرص  محسين  السيد 

طاطا 30000 طاطا املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  لبرص  يأسف  السيد 
 30000 طاطا  تسينت  عطارة  دوار 

تارؤدانت املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 18 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2021 تحت رقم 1802.
451I

GLOBEX CONSEIL كلأ كس كأنسياي

EGE TURC MATERIEL
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ت أيت حصص

 GLOBEX كلأ كس كأنسياي
CONSEIL

21 شارع الحسن الثاني ، الشقة 
س3 م.ج مكناس، 50000، 

MEKNES املغرب
EGE TURC MATERIEL شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي 1499 

تجزئة مرجان 2 - 50000 مكناس 
املغرب.
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ت أيت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.52885
بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تمت   2021 يأليأز   09 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ت أيت السيد )ة) فيرات كأر 900 
 1.000 وصل  من  اجكماعية  حصة 
حصة ل ائدة السيد )ة) اينال يأسيل 

بكاريخ 09 يأليأز 2021.
ياملاز  يأنس  )ة)  السيد  ت أيت 
وصل  من  اجكماعية  حصة   100
1.000 حصة ل ائدة السيد )ة) اينال 

يأسيل بكاريخ 09 يأليأز 2021.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
غشت   19 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2021 تحت رقم 3817.
452I

BOUCHAHMA HICHAM

DISCOVERY METALES
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

BOUCHAHMA HICHAM
 LOT AZZOUZIA IMM 1281

 APT 7 LOT AZZOUZIA
 IMM 1281 APT 7، 40000،

MARRAKECH maroc
DISCOVERY METALES شرتة 

ذات املسؤولية املحدودة
 lot azli وعنأان مقرها اإلجكماعي

 sud N° 17 Marrakech MAG N1
MARRAKECH 40000 مراتش 

املغرب
تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

118(97
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   22
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.DISCOVERY METALES
املعادن   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

واسكخراج املعادن.
 lot azli  : عنأان املقر االجكماعي 
 sud N° 17 Marrakech MAG N1
مراتش   MARRAKECH 40000

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
500 حصة   : السيد عادل فار�شي 

بقيمة 100 درهم للحصة .
مسعأد  محمأد  اشرف  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   500  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
عنأانه)ا)  فار�شي  عادل  السيد 
 40000 55 سيبا  تجزئة النخيل رقم 

مراتش املغرب.
مسعأد  محمأد  اشرف  السيد 
عنأانه)ا) الأاليات املكحدة االمريكية 

40000 مراتش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  فار�شي  عادل  السيد 
 40000 55 سيبا  تجزئة النخيل رقم 

مراتش املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   21 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم )12775.
453I

ABENN AUDIT & CONSEIL

BET ANISS
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
حل شرتة

ABENN AUDIT & CONSEIL
مجمع بسمة 1 ج ه1بالدور األر�شي 
شقة 3 ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
BET ANISS شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد)في 

طأر الكص ية)

وعنأان مقرها اإلجكماعي حي تادلأية 
، بلأك 1، رقم 30 - قصبة تادلة - 

23350 قصبة تادلة املغرب.
حل شرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.1099

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
2021 تقرر حل  )0 شتنبر  املؤرخ في 
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مبلغ   BET ANISS الأحيد  الشريك 
وعنأان  درهم   10.000 روسمالها 
مقرها اإلجكماعي حي تادلأية ، بلأك 
 23350  - قصبة تادلة   -  30 رقم   ،1
: عدم  قصبة تادلة املغرب نتيجة ل 

وجأد وي ر حية تجارية للشرتة..
حي  ب  الكص ية  مقر  حدد  و 
قصبة   -  30 رقم   ،1 بلأك   ، تادلأية 
تادلة - 23350 قصبة تادلة املغرب. 

و عين:
السيد)ة) سهام عنيس وعنأانه)ا) 
بالعمارة 7)2، الطابق 3، الشقة رقم 
 50000 البساتين، مكناس   3 الم   ،5
مكناس املغرب تمص ي )ة) للشرتة.

 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 1( بكاريخ  تادلة  بقصبة  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 104.
454I

FLASH ECONOMIE

RDAT LWALIDA IMMO
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

RDAT LWALIDA IMMO
 شرتة ذات مسؤولية محدودة

 مقرها اإلجكماعي: 19 زنقة محمد 
بلقدر الشقة رقم 4 - وجدة

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
38109

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   19
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة

RDAT LWALIDA IMMO:تسمية 

الشرتة

منعش   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

عقاري

زنقة   19  : عنأان املقر االجكماعي 

محمد بلقدر الشقة رقم 4 - وجدة 

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة

 100.000 :مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي

حصة   500  : منير  السيد صايم 

بقيمة 100 درهم للحصة 

السيد مأقف لحسن : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  :األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة

 السيد صايم منير 

السيد مأقف لحسن 

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   13 بكاريخ  بأجدة  الكجارية 

2021 تحت رقم 3217

455I

FLASH ECONOMIE

CLASSIC AUTO BUSINESS

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

تعيين مسير جديد للشرتة

CLASSIC AUTO BUSINESS

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

روسمالها:100000 درهم

مقرها االجكماعي :5)2 شارع 

الزرقطأني الطابق 9 رقم 92 الدار 

البيضاء 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

490083

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

املؤرخ بكاريخ 29 يأليأز 2021 قرر:
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ذو  حمأتة  رشيد  السيد  تعيين 

بكاريخ  املزداد  املغر ية  الجنسية 

للبطاقة  الحامل   04/01/1978

الأطنية رقم M297880 والقاطن في 

حي السالم عمارة 3 الشقة 5) االل ة 

ملدة  للشرتة  تمسير  البيضاء  الدار 

غير محدودة

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 20 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم )79317.

45(I

FLASH ECONOMIE

VALENCIA DISTRIBUTION

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

VALENCIA DISTRIBUTION

 شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

روسمالها :500000 درهم

 مقرها اإلجكماعي: 5)2 شارع 

الزرقطأني الطابق 9 رقم 92 - الدار 

البيضاء 

رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

4(1553

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

املؤرخ بكاريخ )0 شتنبر 2021 قرر:

الحالي  االجكماعي  املقر  تحأيل   

الزرقطأني  شارع   2(5 من  للشرتة 

البيضاء  الدار   -  92 رقم   9 الطابق 

الدادو�شي  زايد  ابأ  زنقة   54 إلى 

الطابق الس لي رقم 15 مرتز الحبابي 

معاريف - الدار البيضاء

النظام  من   5 ال صل  تعديل 

األسا�شي للشرتة 

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 21 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793285.

457I

FLASH ECONOMIE

DAKHLA GOLDEN FOOD
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 DAKHLA GOLDEN FOOD
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 

محمد الخامس رقم 55 - 73000 
الداخلة املغرب 

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
19325

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   30
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.DAKHLA GOLDEN FOOD
فن,   : بإيجاز  الشرتة  غرض 
مكنقلة-  تمأين  وخدمات  مطاعم 

تمأين ،
 ، الطعام  تقديم  ونأاع  جميع   -
البيع   -  ، وإعداد الأجبات املطبأخة 
 ، السريعة  والأجبات   ، املأقع  في 

والكأصيل للمنازل ،
-بيع املشرو ات.

شارع   : االجكماعي  املقر  عنأان 
 73000  -  55 رقم  الخامس  محمد 

الداخلة املغرب .
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

السيد سعيد الهرد : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  الهرد  سعيد  السيد 

الداخلة   73000 املقاومة  شارع 

املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  الهرد  سعيد  السيد 

الداخلة   73000 املقاومة  شارع 

املغرب 

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 10 بكاريخ  الدهب  بأادي  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 1515/2021.

458I

FLASH ECONOMIE

TOLERIE RIO D›ORO
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

TOLERIE RIO D›ORO شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي حي 

تسيكيسات رقم 40 - 73000 

الداخلة املغرب 

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

19323

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   30

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

. TOLERIE RIO D’ORO
- صباغة   : غرض الشرتة بإيجاز 
تهر ائي. فرن  في  للسيارات  آلية 

الصباغة الداخلية والخارجية 
الصناعي  والطالء  -الكص يح 
هيكل  والص ائح املعدنية للسيارات. 
السيارة على جميع املرتبات ، ووعمال 

اإلصالح
كل   - وخرى  شخصية  -خدمات 

ونشطة اإلصالح .
حي   : االجكماعي  املقر  عنأان 
 73000  -  40 رقم  تسيكيسات 

الداخلة املغرب .
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : البخاري  عثمان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد عثمان البخاري عنأانه)ا) 
 73000 القنيطرة  زنقة   03 املسيرة 

الداخلة املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد عثمان البخاري عنأانه)ا) 
 73000 القنيطرة  زنقة   03 املسيرة 

الداخلة املغرب 
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 10 بكاريخ  الدهب  بأادي  االبكدائية 
شتنبر 2021 تحت رقم 1514/2021.

459I

FLASH ECONOMIE

BOUSLAMTI TRAVAUX
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

حل شرتة

BOUSLAMTI TRAVAUX
 شرتة ذات مسؤولية محدودة

روسمالها:10000 درهم
 مقرها اإلجكماعي: قطاع 1 رقم 21 

حي مأالي اسماعيل - سال 
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رقم الكقييد في السجل الكجاري 

13(43

االسكثنائي  العام  الجمع  إثر  على 

بكاريخ 10 شتنبر 2021 شركاء شرتة 

تقرر  BOUSLAMTI TRAVAUX 

 ما يلي:

 حل شرتة -

بأسالمتي  اشرف  السيد  -تعيين 

القاطن في حي مأالي اسماعيل قطاع 

1 الرقم 21 سال تمص ي للشرتة 

 1 في قطاع  الكص ية  -حدد مقر 
رقم 21 حي مأالي اسماعيل - سال

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   17 بكاريخ  بسال  االبكدائية 

2021 تحت رقم 37414

4(0I

FLASH ECONOMIE

 SUD-OUEST DES

EXECTIONS
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيع نشاط الشرتة 

SUD-OUEST DES EXECTIONS

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
روسمالها:100000 درهم

 مقرها االجكماعي: حي سيدي محمد 
شارع ام القرى رقم 10 - العيأن 
رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

28095

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2021 مارس   10 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  الكالية  األنشطة  إضافة 

الشرتة الحالي 

 تصنيع واسكيراد وتصدير الأرق-

الأاردات والصادرات-

وعمال مخكل ة-

املساحات الخضراء والبستنة-

واإلعالن  الطباعة  وعمال  جميع 

ومسكلزمات املكاتب واألثاث-

النظام  من   2 ال صل  تعديل 

األسا�شي للشرتة .

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   0( االبكدائية بالعيأن بكاريخ 

2021 تحت رقم 2845/21

4(1I

N2M CONSEIL-SARL

NAKL ARRIF
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيع نشاط الشرتة 

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

NAKL ARRIF شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها االجكماعي حي 
عاريض L143 - 62000 الناظأر 

املغرب.

تأسيع نشاط الشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.20513

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

تمت   2021 شتنبر   15 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  الكالية  األنشطة  إضافة 

الشرتة الحالي :

النقل املسكخدمي.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   

االبكدائية بالناضأر بكاريخ 20 شتنبر 

2021 تحت رقم 5)39.

4(2I

XPR2A

 BUSINESS PARTNER

SOFTWARE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

حل شرتة

XPR2A

 LOT ENNOUR GROUPE B

 LOT N°21 BEN MSIK ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 BUSINESS PARTNER

SOFTWARE شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طأر الكص ية)

وعنأان مقرها اإلجكماعي زنقة 

شأفالي بايارد الطابق 5 شقة 

)1 الدار البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.402425

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

 2021 غشت   25 في  املؤرخ 

املسؤولية  ذات  شرتة  حل  تقرر 

 BUSINESS PARTNER املحدودة 

روسمالها  مبلغ   SOFTWARE

مقرها  وعنأان  درهم   400.000

اإلجكماعي زنقة شأفالي بايارد الطابق 

 20000  - الدار البيضاء   1( شقة   5

 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

بمقك�شى عقد عرفي مؤرخ بالبيضاء 

بكاريخ25/08/2021

تقرر حل الشرتة وتعيين السيد 

للشرتة  تمص ي  الشقيلي  تمال 

زنقة   (7 في  الكص ية  مقر  وتحديد 

 1( شقة   5 الطابق  بايارد  شأفالي 

الدار البيضاء.

زنقة  ب  الكص ية  مقر  حدد  و 

 1( شقة   5 الطابق  بايارد  شأفالي 

الدار البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب. 

و عين:

الشقيلي  تمال  السيد)ة) 

وعنأانه)ا) 10 زنقة اللند ط 5 شقة 

الدار   20000 املستش يات  حي   9

البيضاء املغرب تمص ي )ة) للشرتة.

 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 21 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793330.

4(3I

FITARCO

SARF EXPRESS
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تعيين مسير جديد للشرتة

FITARCO
 CITE YOUSSOUFIA TIZNIT ،

85000، TIZNIT MAROC
SARF EXPRESS شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي 11 سأق 
الباشا - 85000 تيزنيت املغرب.

تعيين مسير جديد للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.1191
بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
2021 تم تعيين  )1 شتنبر  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشرتة  جديد  مسير 

الأفاوي جيهان تمسير وحيد
تبعا لقبأل اسكقالة املسير.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   22 االبكدائية بكيزنيت بكاريخ 

2021 تحت رقم 27).

4(4I

MULTI EXPERTISE

GUILLAUME TELL PRIVE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ت أيت حصص

MULTI EXPERTISE
97 شارع حسن الصغير الطابق 
األول رقم 81 ، 20000، الدار 

البيضاء املغرب
GUILLAUME TELL PRIVE شرتة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي تجزئة 

صخأر بن سليمان مجمأعة 22 رقم 
)1 - 00000 بن سليمان املغرب.

ت أيت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.(783
بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تمت   2021 غشت   31 في  املؤرخ 

املصادقة على :
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البخاري  غيثا  )ة)  السيد  ت أيت 
وصل  من  اجكماعية  حصة   2.000
2.000 حصة ل ائدة السيد )ة) كأثر 

الس ياني بكاريخ 30 غشت 2021.
البخاري  غيثا  )ة)  السيد  ت أيت 
وصل  من  اجكماعية  حصة   1.000
1.000 حصة ل ائدة السيد )ة) هناء 

راشيد بكاريخ 30 غشت 2021.
امين  محمد  )ة)  السيد  ت أيت 
البخاري 2.000 حصة اجكماعية من 
وصل 2.000 حصة ل ائدة السيد )ة) 
 30 Claude Mike BONETTI بكاريخ 

غشت 2021.
امين  محمد  )ة)  السيد  ت أيت 
البخاري 1.000 حصة اجكماعية من 
وصل 1.000 حصة ل ائدة السيد )ة) 

هناء راشيد بكاريخ 30 غشت 2021.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
 15 بكاريخ  سليمان  ببن  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم )49.
4(5I

BCNG

 STE: SAFIR ECO ET
SERVICES

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,2(5

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

 STE: SAFIR ECO ET SERVICES
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي 5)2، 

شارع الزرقطأني الطابق 9 رقم 92 - 
20050 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
515529

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   01

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 STE:  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.SAFIR ECO ET SERVICES
منظف   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

ن يات القطن والصأف.
 ،2(5  : االجكماعي  املقر  عنأان 
شارع الزرقطأني الطابق 9 رقم 92 - 

20050 الدار البيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
مبلغ روسمال الشرتة: 10.000,00 

درهم، مقسم كالكالي:
 : الكابتي  عزالدين  السيد 
10.000,00 حصة بقيمة 100 درهم 

للحصة .
 100  : الكابتي  عزالدين  السيد 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد عزالدين الكابتي عنأانه)ا) 
امللأك  حب  إقامة  عمارة03   2(

20050 سطات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد عزالدين الكابتي عنأانه)ا) 
امللأك  حب  إقامة  عمارة03   2(

20050 سطات املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
الكجارية بالدار البيضاء بكاريخ - تحت 

رقم -.
4((I

control journal bilan

PLIEUSE.TP
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

control journal bilan
5 شارع الجيش امللكي فضاء سايس 

فاس ، 30000، فاس املغرب

PLIEUSE.TP شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي مخزن و 
120.دوار ساللي مسيرة بنسأدة فاس 

- 30000 فاس املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
(9471

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   02
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.PLIEUSE.TP
انكاج   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

جميع انأاع املشغأالت املعدنية.
مخزن و   : عنأان املقر االجكماعي 
120.دوار ساللي مسيرة بنسأدة فاس 

- 30000 فاس املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
السيد طارق علأل : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
عنأانه)ا)  علأل  طارق  السيد 
فاس  مسيرة  النسيم  بحي  بلأك   4

30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  علأل  طارق  السيد 
فاس  مسيرة  النسيم  بحي  بلأك   4

30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   15 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2021 تحت رقم -.

4(7I

فيكأج دو سأس ش م م للشريك الأحيد

تأمينات الوطا-ايس ش م م -
ASSUR-AL WATA-ESS SARL 
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

فيكأج دو سأس ش م م للشريك 
الأحيد

45، شارع العقبة، ، 44000، 
الصأيرة املغرب

تأمينات الأطا-ايس ش م م - 
 ASSUR-AL WATA-ESS SARL
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم 19، 
ساحة مأالي الحسن، - 44000 

الصأيرة املغرب.
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.1(53

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
2021 تم تحأيل  21 وبريل  املؤرخ في 
من  للشرتة  الحالي  االجكماعي  املقر 
 - ساحة مأالي الحسن،   ،19 »رقم 
إلى »شارع  الصأيرة املغرب«   44000
مأكادور،  جأهرة  اقامة  العقبة، 
بلأك س، رقم )3 - 44000 الصأيرة 

املغرب«.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
االبكدائية بالصأيرة بكاريخ 08 يأليأز 

2021 تحت رقم 232.
4(8I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

GLOBAL AUTO BUSINESS
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc
 GLOBAL AUTO BUSINESS

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي 148 شارع 
باحماد الطابق 5 رقم 18 الدار 

البيضاء. - 20300 الدار البيضاء 
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املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
514915

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   25
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.GLOBAL AUTO BUSINESS
غرض الشرتة بإيجاز : بيع وشراء 
معدات   - اإلطارات  واصالح  وتأزيع 
غسيل  خدمات   - السيارات  غسيل 

السيارات.
 148  : االجكماعي  املقر  عنأان 
شارع باحماد الطابق 5 رقم 18 الدار 
البيضاء  الدار   20300  - البيضاء. 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : الحاجي  رجاء  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
عنأانه)ا)  الحاجي  رجاء  السيدة 
ج  درج  مانسمان  بأليأه  تجزئة 
الطابق 5 الشقة 30 عمارة ج 50)20 

املحمدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  الحاجي  رجاء  السيدة 
ج  درج  مانسمان  بأليأه  تجزئة 
الطابق 5 الشقة 30 عمارة ج 50)20 

املحمدية املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 03 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم )0)791.
4(9I

فيسكأنت خدمات

RMELAT SERVICES
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

فيسكأنت خدمات

شارع محمد حجاج تطأان، 93040، 

تطأان املغرب

RMELAT SERVICES شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 

السكة الرميالت رقم 12 زنقة 01 - 

93150 مرتيل املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

30257

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   2(

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.RMELAT SERVICES

تحأيل   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

االمأال والخدمات.

شارع   : االجكماعي  املقر  عنأان 

 -  01 زنقة   12 السكة الرميالت رقم 

93150 مرتيل املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 10.000 الشرتة:  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي:

الصماك  السالم  عبد  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   100  :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

السالم  عبد  الصماك  السيد 

عنأانه)ا) شارع هارون الرشيد زنقة 

45 93000 تطأان  ابأ العكاهية رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

السالم  عبد  الصماك  السيد 

عنأانه)ا) شارع هارون الرشيد زنقة 

45 93000 تطأان  ابأ العكاهية رقم 

املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   14 االبكدائية بكطأان بكاريخ 

2021 تحت رقم 2785.

470I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

IMPRIMERIE EL KITAB- 

IMPRESSION & DESIGN
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ت أيت حصص

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

IMPRIMERIE EL KITAB- 

IMPRESSION & DESIGN شرتة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم 42 
زنقة إمام ااالوزاعي شارع املأحدون 

- 30000 فاس املغرب.

ت أيت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.45441

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2021 يأليأز   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ت أيت السيد )ة) فدوى الياقأتي 

525 حصة اجكماعية من وصل 525 

هللا  عبد  )ة)  السيد  ل ائدة  حصة 

الياقأتي بكاريخ 27 يأليأز 2021.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   15 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2021 تحت رقم 4133.

471I

DEFI CONSEILS STRATEGIE SARL

STE REPR NORTE SARL
إعالن مكعدد القرارات

 DEFI CONSEILS STRATEGIE

SARL

رقم )، الشقة 4، الطابق الثاني، 

زنقة الجزائر، املدينة الجديدة، ، 

30000، فاس املغرب

STE REPR NORTE SARL »شرتة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنأان مقرها االجكماعي: دوار 

البركاني كلم 7 عين الشقف - 

122)3 فاس املغرب.

»إعالن مكعدد القرارات«

رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.(2595

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 11 يأنيأ 2021

تم اتخاذ القرارات الكالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

 STE REPER « تغيير التسمية لكصبح

NORTE » ش م م 

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

الشرتة  روسمال  رفع  مايلي: 

إلى  درهم   1.000.000.00 من 

بخلق  وذلك  درهم   2.000.000.00

جديدة  اجكماعية  حصة   10.000

الأاحدة  للحصة  درهم   100 بقيمة 

تضاف إلى الحصص القديمة وذلك 

بالحساب الجاري للشركاء

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
حمزاوي  اسماعيل  السيد  تعيين 

تمسير ثالت للشرتة

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

 STE REPER  « هي  الشرتة  تسمية 

NORTE » ش م م .
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بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 
السيد محمد الحمزاوي  املساهمات: 

السيد اسماعيل  80.000) حصة.   :

السيد  حصة.   ((0.000  : حمزاوي 

حمزة الحمزاوي : 0.000)) حصة.

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
الحمزاوي  محمد  السيد  الحصص: 

اسماعيل  السيد  حصة.   (.800  :

حمزاوي : 00).) حصة. السيد حمزة 

الحمزاوي : 00).) حصة.

على  ينص  الذي   :1( رقم  بند 

مايلي: التسيير: يسير الشرتة كل من 

اسماعيل  السادة محمد الحمزاوي، 
حمزاوي والسيد حمزة الحمزاوي 

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

يأنيأ   29 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2021 تحت رقم 3187.

472I

LE PALAIS D’AMENAGEMENT

 LE PALAIS
D›AMENAGEMENT

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

LE PALAIS D›AMENAGEMENT

 20RUE AGUELMANE SIDI

 ALLI APPT 02 AGDAL RABAT ،

11000، Rabat MAROC

 LE PALAIS D›AMENAGEMENT

شرتة ذات املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي 20 شارع 

اكلمان سيدي علي شقة 2 اتدال 

الر اط - 11000 الر اط املغرب.

تحأيل املقر االجكماعي للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.1319(5

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

املؤرخ في 09 غشت 2021 تم تحأيل 

من  للشرتة  الحالي  االجكماعي  املقر 

شارع اكلمان سيدي علي شقة   20«

الر اط   11000  - الر اط  اتدال   2

املغرب« إلى » 3 شارع االبداري طابق 

 - الر اط  الليمأن اتدال   8 شقة   2

0)100 الر اط املغرب«.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   17 بكاريخ  بالر اط  الكجارية 

2021 تحت رقم 1)1175.

473I

somadik

 STE TAHARA DALI BEAUTY
CARE CENTRE TDBCC

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شرتة

somadik
 hay el massira rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune
maroc

 STE TAHARA DALI BEAUTY
CARE CENTRE TDBCC شرتة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي ملكقى 
شارع مكة وزنقة الشاوية عمارة 

رقم 304 الشقة رقم 05 - 70000 
العيأن املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
38045

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   03
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 
 TAHARA DALI BEAUTY CARE

.CENTRE TDBCC
مرتز   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

تجميل الطبي.
ملكقى   : االجكماعي  املقر  عنأان 
شارع مكة وزنقة الشاوية عمارة رقم 
304 الشقة رقم 05 - 70000 العيأن 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

بقيمة   500  : السيد هشام دالي   -
100 درهم.

 500  : دوليزال  تريمة  السيدة 
بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد هشام دالي عنأانه)ا) شارع 
الزرقطأني عمارة الجماني شقة رقم 

01 70000 العيأن املغرب.
السيدة تريمة دوليزال عنأانه)ا) 
 (0 رقم  ل  بلأك  رشيد  مأالي  حي 

70000 العيأن املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد هشام دالي عنأانه)ا) شارع 
الزرقطأني عمارة الجماني شقة رقم 

01 70000 العيأن املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   14 االبكدائية بالعيأن بكاريخ 

2021 تحت رقم 2894.

474I

FIDUCIARE IITIMANE

STE FRIGO ATLAS SARL
إعالن مكعدد القرارات

FIDUCIARE IITIMANE
 (RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 1ER ETAGE VN
FES ، 30000، FES MAROC

STE FRIGO ATLAS SARL »شرتة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنأان مقرها االجكماعي: الغايدة 
10 دائرة ايمأزار تندار تريبأ ايت 
سرغأشين وايت حمأ او يأسف 
محافظة ص رو - 31000 ص رو 

املغرب .
»إعالن مكعدد القرارات«

رقم الكقييد في السجل الكجاري: 
.795

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
2021 تم اتخاذ  30 غشت  املؤرخ في 

القرارات الكالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
الخطاب  السيد  وفاة  اعالن  مايلي: 

السنأ�شي .

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعيين مسير جديد

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تقسيم الراسمال الجديد

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 

على  ينص  الذي   :( رقم  بند 

يقدم املأقعأن ودناه للشرتة  مايلي: 

درهم  مليأن  عشر  اثني  مبلغ 

مساهمات   (12.000.000.00(

مأزعة على   
ً
تم منحها نقدا الشركاء 

وفاة  لكقرير   
ً
وفقا وذلك  الشركاء 

بكاريخ  الخطاب  سنأ�شي  السيد 

30/8/2021 : السيد سنأ�شي محمد 

السيد  درهم  تريم....2700000.00 

سنأ�شي.........3900000.00  محمد 

مهدي  السيد  درهم 

 2 7 0 0 0 0 0 . 0 0 . . . �شي سنأ

الرايس  الهام  السيدة  درهم 

تنزة  السيدة  درهم   1350000.00...

سنأ�شي........1350000.00 درهم

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

تم تحديد روسمال بمبلغ اثني عشر 

 (12.000.000.00( درهم  مليأن 

 120.000 إلى  مقسم  الكل  ؛ 
ً
نقدا

مرقمة  درهم،   100 بقيمة  سهم 

كل منها كامل  ؛   120.000 إلى   1 من 

الشركاء  قبل  من  بالكامل  ومككتب 

ومخصص لكل منهم بما يتناسب مع 

وفًقا لشهادة   ، منهم  مساهمات كل 

وفاة السيد سنأ�شي الخطاب بكاريخ 

سنأ�شي  السيد   :  30/8/2021

حصة   27000 تريم....  محمد 

اجكماعية السيد محمد سنأ�شي...... 

السيد  اجكماعية  حصة   39000

حصة  سنأ�شي..........27000  مهدي 

اجكماعية السيدة الهام الرايس ........ 

السيدة  اجكماعية  حصة   13500

حصة  سنأ�شي.....13500  تنزة 

اجكماعية 

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   0( بكاريخ  االبكدائية بص رو 

2021 تحت رقم )57.

475I
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mohammed boumzebra

EL BARIKHI TRANSPORT
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
EL BARIKHI TRANSPORT شرتة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي 252 

كأطما دائرة اوالد ازمام طريق سأق 
السبت - 23550 سأق السبت 

املغرب.
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.1875

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
املؤرخ في 01 شتنبر 2021 تم تحأيل 
من  للشرتة  الحالي  االجكماعي  املقر 
»252 كأطما دائرة اوالد ازمام طريق 
سأق السبت - 23550 سأق السبت 
بدر  تجزئة   2 »مراب  إلى  املغرب« 
الرقم 1) - 23200 ال قيه بن صالح 

املغرب«.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
بكاريخ  بن صالح  بال قيه  االبكدائية 

14 شتنبر 2021 تحت رقم 242.
47(I

avocat

PLATRE DU MALAGA
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

رفع روسمال الشرتة

avocat
شارع الحرية عمارة وحر ر السلم 3 
الرقم2 العالية املحمدية ، 28810، 

املحمدية املغرب
platre du malaga شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي جماعة 

بني يخلف دوار ابن مغيت عين تكي 
املحمدية - 28800 املحمدية املغرب.

رفع روسمال الشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.11933

 بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي
تم   2021 ماي   17 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشرتة  روسمال  رفع 
وي  درهم«   100.000,00« قدره 
إلى  درهم«   100.000,00« من 
 : طريق  عن  درهم«   200.000,00«

تقديم حصص نقدية وو عينية.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 08 بكاريخ  باملحمدية  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 1885.
477I

FIDUCIARE IITIMANE

STE SOSIFI SARL
إعالن مكعدد القرارات

FIDUCIARE IITIMANE
 (RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 1ER ETAGE VN
FES ، 30000، FES MAROC

STE SOSIFI SARL »شرتة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنأان مقرها االجكماعي: فضاء 
مرينا الطابق االول مككب رقم ) 
شارع عبد الكريم بن جلأن م ج - 

30100 فاس املغرب.
»إعالن مكعدد القرارات«

رقم الكقييد في السجل الكجاري: 
.19835

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
املؤرخ في 30 غشت 2021

تم اتخاذ القرارات الكالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
اعالن وفاة السيد الخطاب السنأ�شي 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعيين مسير جديد
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تقسيم الراسمال الجديد
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 
بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 
املأقعأن ودناه يقدمأن للشرتة مبلغ 
 6،000،000.00( سكة ماليين درهم 
درهم) وقد تم منح مساهمات الشركاء 
 
ً
 مأزعة بين الشركاء وذلك وفقا

ً
نقدا

ملحضر وفاة السيد سنأ�شي الخطاب 
السيد سنأ�شي   30/8/2021 بكاريخ 

درهم   1200000.00 تريم  محمد 
السيد محمد سنأ�شي 1200000.00 
سنأ�شي  مهدي  السيد  درهم 
الهام  السيدة  درهم   2400000.00
السيدة  درهم   (00000.00 الرايس 

تنزة سنأ�شي 00000.00) درهم 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
تم تحديد روسمال بمبلغ سكة ماليين 
؛  نقدا   (6،000،000.00( درهم 
الكل مقسم إلى 0.000) سهم بقيمة 
إلى   1 من  مرقمة  درهم   100.00
0.000) كل سهم مككتب بالكامل من 
قبل الشركاء ومخصص لكل منهم بما 
يتناسب مع مساهمات كل منهم وذلك 
سنأ�شي  السيد  وفاة  ملحضر  وفًقا 
 30/2021  /  08 بكاريخ  الخطاب 
 12000 السيد سنأ�شي محمد تريم 
محمد  السيد  اجكماعية  حصة 
اجكماعية  حصة   12000 سنأ�شي 
السيد مهدي سنأ�شي 24000 حصة 
الرايس  الهام  السيدة  اجكماعية 
000) حصة اجكماعية السيدة تنزة 

سنأ�شي 000) حصة اجكماعية 
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   15 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2021 تحت رقم 4134.

478I

BURCICA

ANWAR TRANS PLUS
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

BURCICA
432 زنقة مصط ى املعاني املككب 

14 الطابق 5 الدار البيضاء ، 
10)20، الدار البيضاء املغرب

ANWAR TRANS PLUS شرتة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي )2 شارع 
مرس السلطان الطابق األول العمارة 

رقم 3 - )2000 الدار البيضاء 
املغرب.

تحأيل املقر االجكماعي للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.388931

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تم تحأيل   2021 ماي   22 املؤرخ في 

من  للشرتة  الحالي  االجكماعي  املقر 

الطابق  السلطان  مرس  شارع   2(«

الدار   2000(  -  3 األول العمارة رقم 

السالم  »حي  إلى  املغرب«  البيضاء 

ال راح العمارة 132 الشقة 20 األل ة 

- 0)204 الدار البيضاء املغرب«.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 12 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يأليأز 2021 تحت رقم 1)3)78.

479I

FIDUCIARE IITIMANE

STE MEHDI BETON SARL
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

FIDUCIARE IITIMANE

 (RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 1ER ETAGE VN

FES ، 30000، FES MAROC

STE MEHDI BETON SARL شرتة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم ) زنقة 

عبد الكريم بنجلأن فاس - 30000 

فاس املغرب.

وفاة شريك
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.28815

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

املؤرخ في 30 غشت 2021 تم اإلعالم 

سنأ�شي  الخطاب  الشريك  بأفاة 

 
ً
تبعا الأرثة  على  حصصه  وتأزيع 

غشت   12 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2021 بالشكل األتي :

 ، محمد تريم سنأ�شي  السيد)ة) 

00).7 حصة .

 ، سنأ�شي  محمد  السيد)ة) 

15.200 حصة .

السيد)ة) مهدي سنأ�شي ، 00).7 

حصة .

 3.800  ، الهام الرايس  السيد)ة) 

حصة .
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 3.800  ، تنزة سنأ�شي  السيد)ة) 
حصة .

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   07 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2021 تحت رقم )402.
480I

COMPTE A JOUR

EL WAY TRANS
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ت أيت حصص

COMPTE A JOUR
 BP N° 5173 OLD MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
EL WAY TRANS شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي حي 

امسعأدن - 2000) الناظأر املغرب.
ت أيت حصص

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.20775

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تمت   2021 شتنبر   13 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الكريم  عبد  )ة)  السيد  ت أيت 
من  اجكماعية  حصة   50 بأشرو 
السيد  ل ائدة  حصة   1.000 وصل 
13 شتنبر  ابراهيم بأشرو بكاريخ  )ة) 

.2021
 50 بالل هروز  )ة)  ت أيت السيد 
 1.000 وصل  من  اجكماعية  حصة 
ابراهيم  )ة)  السيد  ل ائدة  حصة 

ناصر بكاريخ 13 شتنبر 2021.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
االبكدائية بالناضأر بكاريخ )1 شتنبر 

2021 تحت رقم 3941.
481I

DEFI CONSEILS STRATEGIE SARL

CASTAYA TRANS
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

 DEFI CONSEILS STRATEGIE
SARL

رقم )، الشقة 4، الطابق الثاني، 
زنقة الجزائر، املدينة الجديدة، ، 

30000، فاس املغرب
CASTAYA TRANS شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي شقة ) 
، الطابق الثاني ، دوار ووالد حّمأ ، 

ووالد الطيب دوار البركاني كلم 7 عين 
الشقف 30000 فاس املغرب.
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.107371

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
2020 تم تحأيل  08 يأنيأ  املؤرخ في 
من  للشرتة  الحالي  االجكماعي  املقر 
) ، الطابق الثاني ، دوار ووالد  »شقة 
حّمأ ، ووالد الطيب دوار البركاني كلم 
7 عين الشقف 30000 فاس املغرب« 
 183 األر�شي  الطابق   15 »رقم  إلى 
 7 شارع ولي العهد دوار البركاني كلم 
عين الشقف 90000 طنجة املغرب«.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
غشت   31 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2020 تحت رقم 233414.

482I

DEFI CONSEILS STRATEGIE SARL

MIGAR TRAV
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشرتة

 DEFI CONSEILS STRATEGIE
SARL

رقم )، الشقة 4، الطابق الثاني، 
زنقة الجزائر، املدينة الجديدة، ، 

30000، فاس املغرب
MIGAR TRAV شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي دوار 

البسايس عين الشقف رقم )0، 
زنقة وبي حامد الغزالي، املدينة 
الجديدة 30000 فاس املغرب.

تعيين مسير جديد للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.55221

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تم تعيين   2020 يناير   07 املؤرخ في 

مسير جديد للشرتة السيد)ة) تحيلي 

الخّمار تمسير آخر

تبعا لقبأل اسكقالة املسير.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

فبراير   11 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2020 تحت رقم 597/20.

483I

FIDUCOMPETENCES

ديوما
إعالن مكعدد القرارات

FIDUCOMPETENCES

 RUE MUSTAPHA EL MAANI

 ETAGE 3 N IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA MAROC

ديأما »شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنأان مقرها االجكماعي: بالد عاللي 

دوار والد مأمن الجماعة القروية 

سيدي مأ�شى املجدوب - - املحمدية 

املغرب.

»إعالن مكعدد القرارات«
رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.15597

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

2020 تم اتخاذ  10 دجنبر  املؤرخ في 

القرارات الكالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

اجكماعية  حصة   20.000 ت أيت- 

من طرف دسس   20.000 من وصل 

فارما حصة ل ائدة السيد بيرجي بيا

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
القانأن  من  و7   ( البنأد  تعديل 

األسا�شي للشرتة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تحيين القانأن األسا�شي للشرتة

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 

بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

مبلغ روس املال

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

تأزيع الحصص.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 1( بكاريخ  باملحمدية  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم )193.

484I

CEDECOM

CENTRE NASSIM CHRONO
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

CEDECOM

 CITE ASSALAM IMM 44 GH6

 APPT 2 OULFA CASABLANCA ،

20200، CASABLANCA MAROC

 CENTRE NASSIM CHRONO

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي 10 زنقة 

الشراردة درب لأ يال بأركأن الدار 

البيضاء - 20200 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

493151

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 فبراير   23

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.CENTRE NASSIM CHRONO

تشغيل   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

منشأة لصيانة السيارات.
زنقة   10  : عنأان املقر االجكماعي 

الدار  بأركأن  لأ يال  الشراردة درب 

البيضاء  الدار   20200  - البيضاء 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 
درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : خطابي  احمد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  خطابي  احمد  السيد 
البرنأ�شي 2 زنقة 03 رقم 102 سيدي 
الدار   20200 البيضاء  البرنأ�شي 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  خطابي  احمد  السيد 
البرنأ�شي 2 زنقة 03 رقم 102 سيدي 
الدار   20200 البيضاء  البرنأ�شي 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 04 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

مارس 2021 تحت رقم -.

485I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

OLDIS
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

رقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 
الحرية شارع فلسطين ، 30000، 

فاس املغرب
OLDIS شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي 97 تجزئة 
ال ضيلة 3 طريق عين الشقف فاس 

- 30000 فاس املغرب
تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

(94(7
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   1(
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
.OLDIS : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها
غرض الشرتة بإيجاز : تاجر تعبئة 

وتغليف البالستيك.
عنأان املقر االجكماعي : 97 تجزئة 
ال ضيلة 3 طريق عين الشقف فاس 

- 30000 فاس املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 500  : بنلعربي  تريمة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
500 حصة   : السيد امين عزوزي 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيدة تريمة بنلعربي عنأانه)ا) 
شارع االسماعلية زنقة ترنداد اقامة 
فاس   30000 فاس   1 الزهرة الزهأر 

املغرب.
عنأانه)ا)  عزوزي  امين  السيد 
شارع االسماعلية زنقة ترنداد اقامة 
30000 فاس  1 فاس  الزهأر الزهأر 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  عزوزي  امين  السيد 
شارع االسماعلية زنقة ترنداد اقامة 
30000 فاس  1 فاس  الزهأر الزهأر 

املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   09 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2021 تحت رقم 5)40.
48(I

BELGA CONSULTING

RAWABI WASIM AUTO
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

BELGA CONSULTING
 IMM 06 APPT N°08 ESCALIER 2
 RUE MELILLIA HASSAN RABAT

، 10000، RABAT maroc
RAWABI WASIM AUTO شرتة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي حي 
االنبعات بلأك 1 رقم 901 محل رقم 

2 الر اط - 10000 الر اط املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
154705

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   27
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.RAWABI WASIM AUTO
تأجير   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

السيارات بدون سائق.
حي   : االجكماعي  املقر  عنأان 
االنبعات بلأك 1 رقم 901 محل رقم 

2 الر اط - 10000 الر اط املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : السيد عبد العالي راشد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد عبد العالي راشد عنأانه)ا) 
حي الخليج 4)3758 الرياض اململكة 
4)3758 الرياض  العر ية السعأدية 

اململكة العر ية السعأدية.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد عزيز سلمان عنأانه)ا) حي 
الر اط   901 رقم   1 بلأك  االنبعات 

10000 الر اط املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   17 بكاريخ  بالر اط  الكجارية 

2021 تحت رقم 117573.
487I

CEDECOM

TAHAMAR
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

CEDECOM

 CITE ASSALAM IMM 44 GH6

 APPT 2 OULFA CASABLANCA ،

20200، CASABLANCA MAROC

TAHAMAR شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي 12 زنقة 

صبري بأجمعة الطابق األول شقة 

رقم ) الدار البيضاء - 20200 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

248137

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

القانأن  إعداد  تم   2011 نأنبر   01

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.TAHAMAR

وشغال   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

البناء.

زنقة   12  : عنأان املقر االجكماعي 

شقة  األول  الطابق  بأجمعة  صبري 

20200 الدار   - ) الدار البيضاء  رقم 

البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 10.000 الشرتة:  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي:

 100  : السيد عدنان عبد الرحيم 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومأاطن الشركاء :

الرحيم  عبد  عدنان  السيد 
بأعزة  دار  غابة  حارث  عنأانه)ا) 
20200 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
الرحيم  عبد  عدنان  السيد 
بأعزة  دار  غابة  حارث  عنأانه)ا) 
20200 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 17 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

نأنبر 2011 تحت رقم 487081.

488I

DEFI CONSEILS STRATEGIE SARL

MIGAR TRAV
إعالن مكعدد القرارات

 DEFI CONSEILS STRATEGIE
SARL

رقم )، الشقة 4، الطابق الثاني، 
زنقة الجزائر، املدينة الجديدة، ، 

30000، فاس املغرب
MIGAR TRAV »شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنأان مقرها االجكماعي: دوار 
لبسابس عين الشقف - 122)3 

فاس املغرب.
»إعالن مكعدد القرارات«

رقم الكقييد في السجل الكجاري: 
.55221

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
املؤرخ في 30 وبريل 2020

تم اتخاذ القرارات الكالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
ت أيت جميع حصص كل من السيد 
)0)1حصة)،  عبد القادر املنصأري 
 1(0( السبعاوي  محمد  والسيد 
 150  • الكالي:  الشكل  على  حصة) 
حصة إلى السيد خالد تحيلي بمبلغ 
إلى  حصة   170  • درهم.   15.000
املرابطي  الناصري  يأسف  السيد 

بمبلغ 17.000 درهم.

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: تعيين السيد يأسف الناصري 

املرابطي تمسير ثالت للشرتة
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
االجكماعي  النشاط  تأسيع  مايلي: 
للشرتة بإضافة األنشطة الكالية إلى 
نشاط الشرتة الحالي: غرس وصيانة 
االسكيراد  الخضراء،  املساحات 

والكصدير.
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تحيين القانأن األسا�شي للشرتة
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
إضافة  للشرتة:  االجكماعي  النشاط 
إلى نشاط الشرتة  الكالية  األنشطة 
املساحات  وصيانة  غرس  الحالي: 

الخضراء، االسكيراد والكصدير.
بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 
السيد  من  كل  ساهم  املساهمات: 
درهم،   50000 بمبلغ  تحيلي  خالد 
املرابطي  الناصري  يأسف  والسيد 

بمبلغ 50000 درهم 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
روسمال  يحدد  الشرتة:  روسمال 
100000درهم  مبلغ  في  الشرتة 
: 1000حصة اجكماعية   مقسمة إلى 
حصة   500 تحيلي  خالد  السيد 
املرابطي  الناصري  يأسف  والسيد 

500حصة
على  ينص  الذي   :1( رقم  بند 
مايلي: التسيير: يسير الشرتة كل من 
السادة خالد تحيلي ، الخمار تحيلي 

والسيد يأسف الناصري املرابطي 
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   15 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2020 تحت رقم 7)21.
489I

SOUHAL CONSULTING

TERRITOIRE GOURMET
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC

TERRITOIRE GOURMET شرتة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 

يأغأسالفيا عمارة -82و رقم 14 

جليز - 40000 مراتش املغرب 

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

118441

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   27

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.TERRITOIRE GOURMET

غرض الشرتة بإيجاز : - مطعمة

- محلبة

- تقديم الخدمات : ممأن ح الت.

شارع   : االجكماعي  املقر  عنأان 

يأغأسالفيا عمارة -82و رقم 14 جليز 

- 40000 مراتش املغرب .

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : ازافاض  زترياء  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  ازافاض  زترياء  السيد 

مراتش 40000 مراتش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  ازافاض  زترياء  السيد 

مراتش 40000 مراتش املغرب.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   14 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 127483.

490I

مككب معيشة للحسابات واألستشارات الجبائية

STE COREME CAR SARL
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

مككب معيشة للحسابات 

واألستشارات الجبائية

حي السالم بلأك E رقم 22 -- سيدي 

سليمان ، 14200، سيدي سليمان 

املغرب

STE COREME CAR SARL شرتة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي حي السالم 

بلأك د الرقم 7 الطابق الثاني 

الشقة رقم 3 - 14200 سيدي 

سليمان املغرب 

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

3221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   30

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

. COREME CAR SARL

تأجير   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

السيارات بدون سائق.

حي   : االجكماعي  املقر  عنأان 

الطابق   7 الرقم  د  بلأك  السالم 

الثاني الشقة رقم 3 - 14200 سيدي 

سليمان املغرب .

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
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السيدة امال لقريعة : 500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : املرابط  محسن  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  لقريعة  امال  السيدة 
 14200 القصيبية  املرادسة  دوار 

سيدي سليمان املغرب.
السيد محسن املرابط عنأانه)ا) 
 14200  ( رقم   32 حي السالم بلأك 

سيدي سليمان املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  لقريعة  امال  السيدة 
 14200 القصيبية  املرادسة  دوار 

سيدي سليمان املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
االبكدائية بسيدي سليمان بكاريخ 20 

شتنبر 2021 تحت رقم -.
491I

فيكأج دو سأس ش م م للشريك الأحيد

سبرايس ش م م 
 Sté de Promotion et de 

 Réalisation Immobilières et de
Services »SPRIS« SARL

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
ت أيت حصص

فيكأج دو سأس ش م م للشريك 
الأحيد

45، شارع العقبة، ، 44000، 
الصأيرة املغرب

 Sté de - سبرايس ش م م
 Promotion et de Réalisation
 Immobilières et de Services

SPRIS« SARL« شرتة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي جماعة 
اوناغا - 44000 الصأيرة املغرب.

ت أيت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.977
بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تمت   2021 فبراير   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الح يظ  عبد  )ة)  السيد  ت أيت 

من  اجكماعية  حصة   330 لهليدي 

)ة)  حصة ل ائدة السيد   330 وصل 

سعيد شيبان بكاريخ 23 فبراير 2021.

لهليدي  تريم  )ة)  السيد  ت أيت 

330 حصة اجكماعية من وصل 330 

نجاة وحيد  )ة)  حصة ل ائدة السيد 

بكاريخ 23 فبراير 2021.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   

االبكدائية بالصأيرة بكاريخ 05 يأليأز 

2021 تحت رقم )22.
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كأم اند كأم

كوم اند كوم
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

كأم اند كأم

البديع 1 عمارة و الرقم 5 ، 40000، 

مراتش املغرب

كأم اند كأم شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي البديع 

1 عمارة و الشقة رقم 5 - 40000 

مراتش املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

118487

 31 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 غشت 

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

اإلقكضاء بمخكصر تسميتها : كأم اند 

كأم.

مرتز   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

االتصال.

البديع   : االجكماعي  املقر  عنأان 

 40000  -  5 رقم  الشقة  و  عمارة   1

مراتش املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

حصة   500  : السيدة ملطال ثريا 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : هشام  الخلي ة  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  ثريا  ملطال  السيدة 

91 شارع االمير م  1الرقم  الرويضات 

عبد هللا 40000 مراتش املغرب.

الخلي ة هشام عنأانه)ا)  السيد 

91 شارع االمير م  1الرقم  الرويضات 

عبد هللا 40000 مراتش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  ثريا  ملطال  السيدة 

91 شارع االمير م  1الرقم  الرويضات 

عبد هللا 40000 مراتش املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   15 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 10284.

493I

مسكامنة تيمادير ش.م.م ش.و

حرتيتي للتصدير واالستيراد 

ش.م.م
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

مسكامنة تيمادير ش.م.م ش.و

حي لعري شيخ عمارة الش اء الطابق 

الرابع الناظأر، 2000)، الناظأر 

املغرب

حرتيتي للكصدير واالسكيراد ش.م.م 

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي ب ل 14 

رقم 27 الروي�شي ازغنغان الناظأر 

2000) الناظأر املغرب 

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

18093

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

القانأن  إعداد  تم   2018 ماي   28

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

اإلقكضاء بمخكصر تسميتها : حرتيتي 

للكصدير واالسكيراد ش.م.م.

الكصدير   : غرض الشرتة بإيجاز 

واالتصدير .

 14 : ب ل  عنأان املقر االجكماعي 
الناظأر  ازغنغان  الروي�شي   27 رقم 

2000) الناظأر املغرب .

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 90.000 الشرتة:  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي:

السيد حسن حرتيتي : 900 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 السيد حسن حرتيتي : 900 بقيمة 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  حرتيتي  حسن  السيد 

سيدال  بني  الرومان  ثانأث  دوار 

2000) الناظأر املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  حرتيتي  حسن  السيد 

سيدال  بني  الرومان  ثانأث  دوار 

2000) الناظأر املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالناضأر بكاريخ 17 دجنبر 

2018 تحت رقم 3284.

494I
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KECHCONSEIL

أوبكا بورشيزن
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

KECHCONSEIL

 MASSIRA 1 BLOC B N° 170

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

وو كا بأرشيزن شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي وبأاب 

األطلس إقامة د 2 شقة 3 مراتش 

 kechconseilsarl@gmail.com -

مراتش املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

118205

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

تم إعداد القانأن   2021 غشت   10

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

وو كا   : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

بأرشيزن.

نقل   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

البضائع للغير.

وبأاب   : االجكماعي  املقر  عنأان 

مراتش   3 شقة   2 األطلس إقامة د 

 kechconseilsarl@gmail.com  -

مراتش املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

السيدة سعاد الأرزازي عنأانه)ا) 

 3 شقة   2 د  إقامة  األطلس  وبأاب 

مراتش 40000 مراتش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  بكار  محمد  السيد 

 3 شقة   2 د  إقامة  األطلس  وبأاب 

مراتش 40000 مراتش املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

غشت   19 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 9)1272.

495I

INQURE HEALTH MOROCCO

 INQURE HEALTH

MOROCCO
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

رفع روسمال الشرتة

INQURE HEALTH MOROCCO

35 شارع سعد بن وبي وقاص ، 

الطابق 4 ، رقم 12 - الدار البيضاء ، 

CASABLANCA MAROC ،20250

 INQURE HEALTH MOROCCO

شرتة ذات املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي 80 شارع 

مأالي سليمان رقم 10، الطابق 

الثاني، عين السبع، الدار البيضاء 

اململكة املغر ية. 20250 الدار 

البيضاء اململكة املغر ية.
رفع روسمال الشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.413(23

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تم   2021 يأليأز   15 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشرتة  روسمال  رفع 

»800.000 درهم« وي من »200.000 

عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 

وو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 15 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 792777.

49(I

ووديريك

 ARTS GRAPHIQUES REUNIS

- AGR
شرتة ذات املسؤولية املحدودة
تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

ووديريك
)3و، شارع ون ا - الطابق األول 

- الدار البيضاء )3و، شارع ون ا 

- الطابق األول - الدار البيضاء، 

20000، الدار البيضاء املغرب

 ARTS GRAPHIQUES REUNIS

AGR - »شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنأان مقرها االجكماعي: إقامة 

تنزة، 15 زنقة ابن ط يل - حي 

النخيل - - الدار البيضاء املغرب.

»تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين«
رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.93301

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
تقرر   2021 مارس   29 في  املؤرخ 

املسيرين  مهام  مزاولة  مدة  تجديد 

ملدة: سنكين )02) سنأات.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 27 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

وبريل 2021 تحت رقم 775922.

497I

MAGU SULTAN KEBAP S.A.R.L.A.U

MAGU SULTAN KEBAP
إعالن مكعدد القرارات

 MAGU SULTAN KEBAP

S.A.R.L.A.U

199 زاوية زنقة نأرماندي وشارع 

ون ا ، 20330، الدار البيضاء املغرب

MAGU SULTAN KEBAP »شرتة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الأحيد«

وعنأان مقرها االجكماعي: 199 زاوية 
زنقة نأرماندي وشارع ون ا - 20330 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مكعدد القرارات«
رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.4094(3

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
تم اتخاذ   2021 يأنيأ   30 املؤرخ في 

القرارات الكالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
وحمد  السيد  الشريك  وفاة  إعالن 

دميران.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
إسناد األسهم التي تخص املكأفى إلى 

الأرثة الشرعيين.
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تحأيل حصص ورثة املرحأم وحمد 

دميران إلى السيد علي دميران.
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
تحأيل الشكل القانأني للشرتة من 
إلى  محدودة  مسؤولية  ذات  شرتة 
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد.
على  ينص  الذي   :5 رقم  قرار 
النظام األسا�شي وفق  تعديل  مايلي: 

القرارات الالحقة.
على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 
اعكماد النص الجديد للنظام  مايلي: 

األسا�شي.
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الشكل القانأني للشرتة : شرتة ذات 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد. 
على  ينص  الذي   :( رقم  بند 
مايلي: يقأم املساهم الأحيد بكقديم 
املساهمات نقًدا ، وهي: جلب السيد 
علي دميران للشرتة مبلغ مائة ولف 

درهم )100000.00 درهم).
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
 100000.00 يبلغ روس مال الشرتة 
سهم   1000 إلى  وهي مقسمة  درهم. 
، مككتب  100 درهم لكل منها  بقيمة 
بالكامل  مدفأعة   ، بالكامل  بها 
 ، دميران  علي  للسيد  ومخصصة 

املساهم نقًدا واملساهم الأحيد. »
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 20 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793137.
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Trefle Conseil

OB PARTNERS
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

رفع روسمال الشرتة

Trefle Conseil

 Angle Bd. Zerktouni et Rue

 Soulaimane Azmi ، 20503،

casablanca maroc

OB PARTNERS شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي 5 زاوية 

شارع الزرقطأني وزنقة سليمان 

عزمي الشقة 5 - 0)203 املغرب 

الدار البيضاء.
رفع روسمال الشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.510949

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

تم   2021 شتنبر   15 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشرتة  روسمال  رفع 

»400.000 درهم« وي من »100.000 

عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 
ديأن  مع  مقاصة  إجراء   : طريق 

الشرتة املحددة املقدار واملسكحقة.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 20 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793193.

499I

LE PALAIS D’AMENAGEMENT

 LE PALAIS

D›AMENAGEMENTT
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

رفع روسمال الشرتة

LE PALAIS D›AMENAGEMENT

 rue aguelmane sidi ali app ,20

 n2 agdal rabat ، 11000، Rabat

MAROC

 LE PALAIS D›AMENAGEMENTT

شرتة ذات املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي 3 شارع 
االبداري طابق 2 شقة 8 الليمأن 

اتدال الر اط - 0)100 الر اط 

املغرب.

رفع روسمال الشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.1319(5
الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
تم   2021 غشت   09 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشرتة  روسمال  رفع 
»900.000 درهم« وي من »100.000 
درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 
مقاصة مع ديأن  إجراء   : عن طريق 

الشرتة املحددة املقدار واملسكحقة.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   17 بكاريخ  بالر اط  الكجارية 

2021 تحت رقم 1)1175.
500I

ووديريك

TIMAC AGRO MAROC SA
إعالن مكعدد القرارات

ووديريك
)3و، شارع ون ا - الطابق األول 
- الدار البيضاء )3و، شارع ون ا 
- الطابق األول - الدار البيضاء، 
20000، الدار البيضاء املغرب
 TIMAC AGRO MAROC SA

»شرتة املساهمة«
وعنأان مقرها االجكماعي: تجزئة 

فأدادي رقم 3 الطابق الثاني - زنقة 
بئر حكيم - طريق الأازيس - عين 
الشق - - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مكعدد القرارات«
رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.101251
بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 28 يأنيأ 2021
تم اتخاذ القرارات الكالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
السنأي  العادي  العام  الجمع  قرر 
 2021 يأنيأ   28 بكاريخ  املنعقد 
مجلس  انكداب وعضاء  تجديد مدة 
 Karina KUZMAK السيدة : اإلدارة 
 Jean السيد   - السيد طارق لزرق   -
 FIPAR شرتة   ،  Didier BILLERET
 AGRO INTERNATIONAL SAS
ست  ملدة  بنعمأر،  إلهام  والسيدة 
انعقاد  يأم  تنكهي  جديدة  سنأات 
الذي  السنأي  العادي  العام  الجمع 

سيصادق على حسابات سنة )202.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي:
اجكماعه  في  اإلدارة  مجلس  قرر 
تجديد   :  2021 يأنيأ   28 بكاريخ 
في   Karina KUZMAK السيدة 
ست  ملدة  للمجلس  ترئيسة  مهامها 
سنأات- تجديد السيد طارق لزرق في 
مهامة تنائب رئيس املجلس ملدة ست 
طارق  بالسيد  االحك اظ  سنأات- 
لزرق تمدير عام للشرتة ملدة ست 

mandat social سنأات، في إطار
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 
على  ينص  الذي   :---- رقم  بند 

مايلي: ----
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 27 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يأليأز 2021 تحت رقم 788077.
501I

ادمس كلأ ال بزنس تراد

 ADAM›S GLOBAL
BUSINESS TRADE

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

ادمس كلأ ال بزنس تراد
)2 شارع مر�شى السلطان ، 20130، 

الدار البيضاء املغرب
 ADAM›S GLOBAL BUSINESS
TRADE شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي )2 شارع 
مرس السلطان رقم 3 الطابق 1 - 

20130 الدار البيصاء املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
510(85

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 يأليأز   01
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

 ADAM’S GLOBAL BUSINESS

.TRADE

بيع مأاد   : غرض الشرتة بإيجاز 

الكجميل بالجملة والكقسيط.

)2 شارع  عنأان املقر االجكماعي : 

 -  1 الطابق   3 رقم  السلطان  مرس 

20130 الدار البيصاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

السيد ليمامي عبد الرفيع : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

الرفيع  عبد  ليمامي  السيد 

زنقة االوقحأان شقة   40 عنأانه)ا) 

14 حي الراحة 20200 الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

الرفيع  عبد  ليمامي  السيد 

زنقة االوقحأان شقة   40 عنأانه)ا) 

14 حي الراحة 20200 الدار البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 13 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يأليأز 2021 تحت رقم -.

502I

karama conseil

 STE YOUNESS SAMI SARL

AU
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

karama conseil

رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس ، 

30000، فاس املغرب
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 STE YOUNESS SAMI SARL AU
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي دوار 

الساقية اوالد الطيب طريق ايمأزار 
فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
(9097

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 يأنيأ   23
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.YOUNESS SAMI SARL AU
نقل   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

البضائع.
دوار   : االجكماعي  املقر  عنأان 
الساقية اوالد الطيب طريق ايمأزار 

فاس - 30000 فاس املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 50.000 الشرتة:  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي:
100 حصة   : السيد رشيد سامي 

بقيمة 500 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
عنأانه)ا)  سامي  رشيد  السيد 
شارع سأسة 42 اقامة هاجر الزهأر 

2 فاس 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  سامي  رشيد  السيد 
شارع سأسة 42 اقامة هاجر الزهأر 

2 فاس 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
غشت   1( بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2021 تحت رقم 3713/2021.
503I

CAF MAROC

AMANDYZE
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA

 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

AMANDYZE شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي إقامة 

حدائق فال قلأري شقة ب4 د، رقم 

)25 شارع مأالي رشيد - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

120245

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   01

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.AMANDYZE

إسكيراد   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

وتأزيع ال أاته املج  ة.

إقامة   : االجكماعي  املقر  عنأان 
حدائق فال قلأري شقة ب4 د، رقم 

 90000  - رشيد  مأالي  شارع   25(

طنجة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : بأرواين  امين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  بأرواين  امين  السيد 
 7 رقم  ط   2 عمارة  الزهأر  مجمع 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  بأرواين  امين  السيد 
 7 رقم  ط   2 عمارة  الزهأر  مجمع 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   22 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 259)24.

504I

KAMAR BENOUNA

 CONSORTIUM
 INTERNATIONAL

 D'AVICULTURE  C.I.A.V
ش م

إعالن مكعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC
 Consortium International
d›Aviculture » C.I.A.V« ش م 

»شرتة الكضامن«
وعنأان مقرها االجكماعي: اقامة 

البيضاء عمارة رقم E شارع يعقأب 
املنصأر - 10053 الدارالبيضاء 

املغرب.
»إعالن مكعدد القرارات«

رقم الكقييد في السجل الكجاري: 
.82425

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
املؤرخ في 29 يأنيأ 2021

تم اتخاذ القرارات الكالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تريمة  زهرة  السيدة  وفاة  معاينة 

بأسلهام 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
ثم تأزيع الحصة التي كانت في حأزة 

املكأفية 
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
مجلس االدارة املؤرخ في 30 يأنيأ قرر 
االدارة  مجلس  رئيسة  وفاة  معاينة 

السيد ة زهرة تريمة بأسلهام .

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تعيين السيد رشيد الدليمي ترئيس 

مجلس االدارة وتعيين السيد محمد 

بأزوبع تمدير عام 

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 

بند رقم 0: الذي ينص على مايلي: 

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 09 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم )79222.

505I

FIDUCIAIRE RAJA COMPTA

DOUNIAHANI CASH SARL
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

FIDUCIAIRE RAJA COMPTA

حي النجاة رقم 34 زنقة بني مالل 

سأق السبت اوالد النمة ال قيه بن 

صالح ، 23550، سأق السبت اوالد 

النمة املغرب

 DOUNIAHANI CASH SARL

شرتة ذات املسؤولية املحدودة

 N°94 وعنأان مقرها اإلجكماعي

 AVENUE EL MASSIRA - 23550

MAROC سأق السبت

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

301

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 يأليأز   08

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.DOUNIAHANI CASH SARL

 : بإيجاز  الشرتة  غرض 

.INTERMIDIATION MONTAIRE

 N°94  : االجكماعي  املقر  عنأان 

 AVENUE EL MASSIRA - 23550

.MAROC سأق السبت
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وجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 
درهم، مقسم كالكالي:

 850  : السيد عبد الصديق تريم 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   150  : هني  دنيا  السيدة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومأاطن الشركاء :

تريم  الصديق  عبد  السيد 
 23550 بأعزة  اوالد  دوار  عنأانه)ا) 

سأق اليبت املغرب.
حي  عنأانه)ا)  هني  دنيا  السيدة 
الكقدم 23550 سأق السبت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
حي  عنأانه)ا)  هني  دنيا  السيدة 
الكقدم 23550 سأق السبت املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
االبكدائية بسأق السبت اوالد النمة 
رقم  تحت   2021 شتنبر   09 بكاريخ 

.219
50(I

DEFI CONSEILS STRATEGIE SARL

MIGAR TRAV
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

 DEFI CONSEILS STRATEGIE
SARL

رقم )، الشقة 4، الطابق الثاني، 
زنقة الجزائر، املدينة الجديدة، ، 

30000، فاس املغرب
MIGAR TRAV شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي دوار 

لبسابس عين الشقف - 122)3 
فاس املغرب.

تحأيل املقر االجكماعي للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.55221
بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
املؤرخ في 10 غشت 2020 تم تحأيل 
للشرتة  الحالي  االجكماعي  املقر 
 - الشقف  عين  لبسابس  »دوار  من 

إلى »19 شارع  122)3 فاس املغرب« 
حي ا إقامة املسكقبل تجزئة الأفاء 
طريق ص رو - 30000 فاس املغرب«.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   08 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2020 تحت رقم 2579/20.

507I

SM PARTNERS

 LA PEPINIERE D›EVEIL
CRECHE PRIVEE

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
حل شرتة

SM PARTNERS
33 مجمأعة عرسة لكبير الطابق 

األر�شيِ  مككب بِ 1 إمكداد املعاريف 
maroc 20000، الدار البيضاِء ،

 LA PEPINIERE D›EVEIL CRECHE
PRIVEE شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طأر الكص ية)
وعنأان مقرها اإلجكماعي تقسيمة 
 JET BUSINESS الكأفيق )1 إقامة
CLASS 18 مكاتب ب8 وب9, سيدي 

معروف - 20520 الدار البيضاء 
املغرب.

حل شرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.403201
بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تقرر حل   2021 ماي   31 في  املؤرخ 
 LA شرتة ذات املسؤولية املحدودة 
 PEPINIERE D’EVEIL CRECHE
 10.000 روسمالها  مبلغ   PRIVEE
اإلجكماعي  مقرها  وعنأان  درهم 
 JET إقامة   1( الكأفيق  تقسيمة 
مكاتب ب8   BUSINESS CLASS 18
وب9, سيدي معروف - 20520 الدار 
الشرتة   : نتيجة ل  املغرب  البيضاء 
لم تكمكن من تحقيق الغرض الذي 

تأسست من وجله.
و حدد مقر الكص ية ب تقسيمة 
 JET BUSINESS إقامة   1( الكأفيق 
CLASS 18 مكاتب ب8 وب9 سيدي 
البيضاء  الدار   20520  - معروف 

املغرب. 

و عين:
الأهمي  ومين  محمد  السيد)ة) 
 ، ظبي  وبأ  شارع   ،  8 وعنأانه)ا) 
البيضاء  الدار   20410 الأازيس 

املغرب تمص ي )ة) للشرتة.
 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 28 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يأليأز 2021 تحت رقم 788271.
508I

THE RIGHT POINT

REVEMAC
إعالن مكعدد القرارات

THE RIGHT POINT
 RUE SAAD IBNOU ABI

 WAKKAS IMMEUBLE 49 ETAGE
 3 BUREAU N° 5 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
REVEMAC »شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الأحيد«
وعنأان مقرها االجكماعي: عين 
حرودة طريق 110 تم ),14 - - 

املحمدية املغرب.
»إعالن مكعدد القرارات«

رقم الكقييد في السجل الكجاري: -.
بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 01 وبريل 2019
تم اتخاذ القرارات الكالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
ت أيت 250 حصة للسيد آرثرو باريال 
ماريأن  للسيد  حصة  و250  لأ يز 

باريال لأ يز الى السيد هشام ازروال
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  للشرتة  القانأني  الشكل  تغيير 
الى  محدودة  مسؤولية  ذات  شرتة 
من  محدودة  مسؤولية  ذات  شرتة 

شريك واحد
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
املسير  يصبح  ازروال  هشام  السيد 

وشريك وحيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 

بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

بما  ساهم  ازروال  هشام  السيد 

مجمأعه 100000 درهم

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

 1000 يملك  ازروال  هشام  السيد 

حصة اجكماعية

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

مسيرا  ازروال  هشام  السيد  مايلي: 

للشرتة

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

االبكدائية باملحمدية بكاريخ 03 وبريل 

 RE :5343/ OR رقم  تحت   2019

.4(18

509I

TMM financial & accounting

 ZAKARIA ECH CHERKI

Matériaux de construction
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

TMM financial & accounting

 Ouedzem ، 25350، Ouedzem

Maroc

 ZAKARIA ECH CHERKI

 Matériaux de construction

شرتة ذات املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي )10 ، 

شارع محمد الخامس - 25350 

وادي زم املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

1205

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   13

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

 ZAKARIA ECH CHERKI  :

.Matériaux de construction
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البيع   : بإيجاز  الشرتة  غرض 
بالكقسيط ملأاد وتجهيزات البناء .

 ،  10(  : االجكماعي  املقر  عنأان 
شارع محمد الخامس - 25350 وادي 

زم املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
السيد زترياء الشرقي : 800 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
100 حصة   : وئام  السيدة زترياء 

بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   100  : وائل  السيد زترياء 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
عنأانه)ا)  الشرقي  زترياء  السيد 
وادي زم   25350 تجزئة الشباب   5(

املغرب.
عنأانه)ا)  وئام  زترياء  السيدة 
وادي زم   25350 تجزئة الشباب   5(

املغرب.
عنأانه)ا)  وائل  زترياء  السيد 
وادي زم   25350 تجزئة الشباب   5(

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  الشرقي  زترياء  السيد 
وادي زم   25350 تجزئة الشباب   5(

املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
االبكدائية بأادي زم بكاريخ 01 شتنبر 

2021 تحت رقم 194/2021.
510I

EL FACHTALI CONSEIL

CHANAILS
شرتة الكأصية باألسهم 

ت أيت حصص

EL FACHTALI CONSEIL
إقامة فاس الطابق الكاني شقة رقم 
9 شارع مأالي عبد هللا مراتش ، 

40000، مراتش املغرب
CHANAILS شرتة الكأصية 

باألسهم 

وعنأان مقرها اإلجكماعي رياض 

نأال حي سينكأ شارع مزدل ة 

عمارة س محل رقم 7 - 40000 

MARRAKECH املغرب.

ت أيت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.104809

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2021 غشت   02 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ت أيت السيد )ة) فاطمة زاوي 25 

حصة اجكماعية من وصل 75 حصة 

ل ائدة السيد )ة) شناز شأراق بكاريخ 

02 غشت 2021.

ت أيت السيد )ة) فاطمة زاوي 50 

حصة اجكماعية من وصل 75 حصة 

ل ائدة السيد )ة) ليليا شأراق بكاريخ 

02 غشت 2021.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   

شتنبر   20 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 127712.

511I

KAMAR BENOUNA

MY PFSHOP ش م م 
دات مساهم وحيد
إعالن مكعدد القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC

MY PFSHOP ش م م دات مساهم 

وحيد »شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الأحيد«

وعنأان مقرها االجكماعي: 7 

اقامة رامي زنقة سبكة - 20590 

الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن مكعدد القرارات«
رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.4((013

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

2021 تم اتخاذ  )1 غشت  املؤرخ في 

القرارات الكالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

 « KELAVI « تغيير اسم الشرتة الى

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
الشرتة  الى مأضأع  انضمام  مايلي: 
 Agence de« الكالي  النشاط 

 « Communication
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
درهم   90.000 زيادة راسمال بمقدر 
 10.000 لزيادة راسمال الشرتة من 

درهم الى 100.000 درهم 
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
السادس  الثالث  الثاني.  البند  تغيير 

والسابع من القأانين 
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

راسمال 
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 14 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 792595.
512I

STE TIB COMPT SARL AU

HMO TELECOM
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

STE TIB COMPT SARL AU
ملكقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مككب رقم 
05 ، 0000)، وجدة املغرب

HMO TELECOM شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 
املرابطين وزنقة البخاري عمارة 

البغدادي الطابق الخامس املككب 
21 - 0000) وجدة املغرب.

تحأيل املقر االجكماعي للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.34797
الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
املؤرخ في 24 غشت 2021 تم تحأيل 
من  للشرتة  الحالي  االجكماعي  املقر 
البخاري  وزنقة  املرابطين  »شارع 
الخامس  الطابق  البغدادي  عمارة 
وجدة املغرب«   (0000  -  21 املككب 
إلى »باب سيدي عبد الأهاب الجناح 

وجدة   (0000  -  7( رقم  الثاني 

املغرب«.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   17 بكاريخ  بأجدة  الكجارية 

2021 تحت رقم 3274.

513I

سأجيستيأ ليكسأس

ELI NAEL S RENT CAR
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

سأجيستيأ ليكسأس

زنقة احمد املنصأر الدهبي رقم11 ، 

92000، العرائش املغرب

ELI NAEL S RENT CAR شرتة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي 

 LOTISSEMENT CDG N° 79 -

92000 العرائش املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

4033

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   13

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 ELI  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.NAEL S RENT CAR

 : بإيجاز  الشرتة  غرض 

.LOCATION DE VOITURE

 : االجكماعي  املقر  عنأان 

 LOTISSEMENT CDG N° 79 -

92000 العرائش املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
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 1.000  : اخريف  حسن  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  اخريف  حسن  السيد 
 92000 اعميار  فندق   3( رقم 

العرائش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  اخريف  حسن  السيد 
 92000 اعميار  فندق   3( رقم 

العرائش املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

تحت   - بكاريخ  بالعرائش  االبكدائية 
رقم -.

514I

املحاسبة

TRAVAUX ALIDANI
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

املحاسبة

شارع عبد الخالق الطريس رقم 21 
الطابق الثالث ، 200)، الناظأر 

املغرب

TRAVAUX ALIDANI شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي دوار 

لحأيسية بني وتيل - 2000) 

الناظأر املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

22811

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   30

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.TRAVAUX ALIDANI

 (1  : بإيجاز  الشرتة  غرض 

TRAVAUX DIVERS

DROGURIE (2

 IMPORTATION  (3

.EXPORTATION

دوار   : االجكماعي  املقر  عنأان 

لحأيسية بني وتيل - 2000) الناظأر 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : السيد اعليداني ميمأن 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : اعليداني ميمأن  السيد 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد اعليداني ميمأن عنأانه)ا) 

 (2000 وتيل  بني  لحأيسية  دوار 

الناظأر املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

السيد اعليداني ميمأن عنأانه)ا) 

 (2000 وتيل  بني  لحأيسية  دوار 

الناظأر املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالناضأر بكاريخ 07 شتنبر 

2021 تحت رقم 3883.

515I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

DIVA AAKKAR
إعالن مكعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع مأريكانيا صندوق البريد 

09)2 ، 40000، مراتش املغرب

DIVA AAKKAR »شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

 ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها االجكماعي: تجزئة 

املسار بلمجد رقم 95 الطابق الثاني 

مككب 10 طريق اس ي تم 5 - 

40000 مراتش املغرب.

»إعالن مكعدد القرارات«

رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.98283

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 10 شتنبر 2021

تم اتخاذ القرارات الكالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

اسكقالة السيد عبد الأاحد اندوف

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

اندف  السيد محمد منصف  تعيين 

مسيرا وحيدا ملدة غير محددة؛

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

منح تأقيع الشركات املصرفية بشكل 

قيأد  وي  و دون  ومن صل  فردي 

للسيد محمد منصف اندف

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

من   13 املادة  تعديل  على  املأافقة 

القانأن االسا�شي

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   21 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 127717.

51(I

KHM CONSULTING

FINISSAGE NORD AFRIC
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

إنشاء فرع تابع للشرتة

KHM CONSULTING

1 زنقة ايت باعمران املمر ب الطابق 

االول الرقم )10 تقاطع شارع محمد 

الخامس واملقاومة ، 20050، الدار 

البيضاء املغرب

FINISSAGE NORD AFRIC شرتة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد.

وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع ابأ 

بكر القادري اقامة اح اد العمارة 

والطابق الكاني الرقم 8 سيدي 

معروف - 29490 الدار البيضاء 

املغرب.

إنشاء فرع تابع للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.49(001

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

املؤرخ في 24 غشت 2021 تقرر إنشاء 

 - التسمية  تحت  للشرتة  تابع  فرع 

والكائن بالعنأان اقامة ملك نصرهللا 

الرقم 4 املنطقة الصناعية مديأنة - 

20520 الدار البيضاء املغرب واملسير 

من طرف السيد)ة) السبأعي محمد.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 21 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793399.

517I

ALTERNATIVES AUDIT & EXPERTISE

HANDS 8
تعيين وعضاء مجلس اإلدارة

 ALTERNATIVES AUDIT &

EXPERTISE

شارع السالم طابق ) رقم 14 ، 

90000، طنجة املغرب

HANDS 8 »شرتة املساهمة«

وعنأان مقرها االجكماعي: 

 LOT N°E, ZONE FRANCHE

 D’EXPORTATION DE

 TANGER AUTOMOTIVE

 CITY, COMMUNE JOUAMAA

 PROVINCE FAHS-ANJRA,

 TANGER 90000 TANGER

.MAROC

»تعيين وعضاء مجلس اإلدارة«

رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.84389

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

تقرر   2021 يأنيأ   07 في  املؤرخ 

اإلدارة خالل  مجلس  وعضاء  تعيين 

السنأات املالية الكالية: 
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2021 -

2022 -

2023 -

2024 -

2025 -

202( -

األشخاص الطبيعيأن: 

 Yonggeom KWON السيد)ة) 

اإلدارة  مجلس  عضأ  بص كه)ا) 

والكائن عنأانه)ا) ب: كأريا الجنأ ية 

- Suwon-si كأريا الجنأ ية

األشخاص املعنأيأن: 

باملحكمة  القانأني  اإليداع  -تم 

شتنبر   1( بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 074)24.

518I

ORIEN.COMPTA

S.T ZAKI
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

ORIEN.COMPTA

52 شارع محمد الخامس حي 

الحسني بركان ، 0300)، بركان 

املغرب

S.T ZAKI شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم 03 

زنقة امام مالك شارع واد الدهب - 

3050) اح ير املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

8047

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   24

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 S.T  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.ZAKI

نقل   : بإيجاز  الشرتة  غرض 
البضائع لحساب الغير

الكجارة.
 03 رقم   : عنأان املقر االجكماعي 
 - زنقة امام مالك شارع واد الدهب 

3050) اح ير املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 500  : السيد سكة عبد الح يظ 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد قشمار محمد : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
الح يظ  عبد  سكة  السيد 
اغبال  بأعالين  دوار  عنأانه)ا) 

3050) اح ير املغرب.
السيد قشمار محمد عنأانه)ا) حي 

السالم مداغ 3303) بركان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
الح يظ  عبد  سكة  السيد 
اغبال  بأعالين  دوار  عنأانه)ا) 

3050) اح ير املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   17 بكاريخ  ببركان  االبكدائية 

2021 تحت رقم 542.
519I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

RIMAS STRUCTURE PRO
إعالن مكعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع مأريكانيا صندوق البريد 
09)2 ، 40000، مراتش املغرب
 RIMAS STRUCTURE PRO

»شرتة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الأحيد«

وعنأان مقرها االجكماعي: 57 شارع 
مأريكانيا صندوق البريد 09)2 - 

40000 مراتش املغرب.
»إعالن مكعدد القرارات«

رقم الكقييد في السجل الكجاري: 
.1151(9

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في )2 يأليأز 2021

تم اتخاذ القرارات الكالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

االجكماعية  الحصص  جميع  بيع 

التي  اجكماعية)  1.000حصة   (

في  القادري  ريم  االنسة  تمكلكها 

 RIMAS STRUCTURE PRO( شرتة

لكبيرة  السيدة  ل ائدة   ((SARL AU
لهكيأي

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

اسكقالة االنسة ريم القادري وتعيين 

السيدة لكبيرة لهكيأي مسيرة وحبدة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

منح تأقيع الشركات املصرفية بشكل 

قيأد  وي  و دون  ومن صل  فردي 

للسيدة لكبيرة لهكيأي.

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

 (,7,13 املأاد  تعديل  على  املأافقة 

وتحديث النظام األسا�شي للشرتة

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   21 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 127718.

520I

KEFC MARRAKECH

 SOCIÉTÉ STATION DES
GOÛTS SARL AU

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

 SOCIETE STATION DES GOÛTS

SARL AU شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2020 نأنبر   17

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  االقكضاء 

 SOCIÉTÉ STATION DES GOÛTS

. SARL AU

مطعم   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

حسب العرض.

:وبأاب  االجكماعي  املقر  عنأان 
مراتش   14 رقم  ت12  مراتش 

مراتش 40200 مراتش املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

السيدة كابي بشرى : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

السيدة كابي بشرى عنأانه)ا) حي 

مراتش   40200  459 رقم  تاش ين 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

السيدة كابي بشرى عنأانه)ا) حي 

مراتش   40200  459 تاش ين الرقم 

املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

نأنبر   17 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2020 تحت رقم 118214.
السجل  في  الكقييد  رقم 

الكجاري109091 

521I

STE TIB COMPT SARL AU

HMO TELECOM
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيع نشاط الشرتة 

STE TIB COMPT SARL AU

ملكقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مككب رقم 

05 ، 0000)، وجدة املغرب

HMO TELECOM شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
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وعنأان مقرها االجكماعي باب 

سيدي عبد الأهاب الجناح الثاني 

رقم )7 - 0000) وجدة املغرب.

تأسيع نشاط الشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.34797

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

تمت   2021 غشت   24 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  الكالية  األنشطة  إضافة 

الشرتة الحالي :

تحأيل االمأال.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   

شتنبر   17 بكاريخ  بأجدة  الكجارية 

2021 تحت رقم 3274.

522I

fudben

BEST PAY SARL AU شركة
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

حل شرتة

fudben

-71شارع املسيرة الناظأر، 2000)، 

الناظأر املغرب

شرتة BEST PAY SARL AU شرتة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد)في طأر الكص ية)

وعنأان مقرها اإلجكماعي حي 

لعرا�شي شارع النصر - 2000) 

الناظأر املغرب.

حل شرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.19523

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

2021 تقرر حل  )1 غشت  املؤرخ في 

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 BEST PAY شرتة  الأحيد  الشريك 

 10.000 روسمالها  مبلغ   SARL AU

اإلجكماعي حي  درهم وعنأان مقرها 

 (2000  - النصر  شارع  لعرا�شي 

-تص ية   : الناظأر املغرب نتيجة ل 

الشرتة.

حي  ب  الكص ية  مقر  وحدد 

 (2000  - النصر  شارع  لعرا�شي 

الناظأر املغرب. 

و عين:
املأساوي  ادريس  السيد)ة) 

 124 زنقة   2 حي عاريض  وعنأانه)ا) 

املغرب  الناظأر   (2000  115 رقم 

تمص ي )ة) للشرتة.

 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالناضأر بكاريخ )2 غشت 

2021 تحت رقم 3788.

523I

GFC CONSULTING

البيضاء بالتخ

)BLANCA PLATRE( 
شرتة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

GFC CONSULTING

زنقة سمية ، اقامة شهرزاد 3، 

الطابق الخامس ، رقم 22، بالمي ، 

20340، البيضاء املغرب

 (BLANCA PLATRE( البيضاء بالتخ

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع لال 

الياقأت وزنقة العرعار، عمارة 9 ، 

اقامة كاليس الطابق الرابع ،الشقة 

17 - 20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

5155(5

 01 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 شتنبر 

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
اإلقكضاء بمخكصر تسميتها : البيضاء 

.(BLANCA PLATRE( بالتخ
-اعمال   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

الجبص
-اعمال النجارة

-اعمال تغطية االرضية والحيطان
-زجاج العمارات 
-اعمال الصباغة
-صناعة الجبص 

وكل  مأادالجبص  و يع  -شراء 
مكعلقاته.

: شارع لال  عنأان املقر االجكماعي 
 ،  9 عمارة  الياقأت وزنقة العرعار، 
،الشقة  اقامة كاليس الطابق الرابع 

17 - 20000 الدار البيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : املهداوي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد محمد املهداوي عنأانه)ا) 
دوار الرواحل، العامر 000)4 آس ي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد محمد املهداوي عنأانه)ا) 
دوار الرواحل، العامر 000)4 آس ي 

املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 10 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم -.
524I

FIDUCIAIRE MOUANI

كاف نسور سيرفيس
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشرتة

FIDUCIAIRE MOUANI
 24BD ZERKTOUNI 1ER ETAGE

 APPT N° 02 HAY ENNAJAH ،

54000، KHENIFRA MAROC

كاف نسأر سيرفيس شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي تف نسأر 

املرتز - 54000 خني رة املغرب.

تعيين مسير جديد للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.1205

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

2021 تم تعيين  12 يأليأز  املؤرخ في 

مسير جديد للشرتة السيد)ة) تقات 

محمد تمسير وحيد

تبعا لقبأل اسكقالة املسير.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

)1 شتنبر  االبكدائية بخني رة بكاريخ 

2021 تحت رقم 340.

525I

 ALLIANCE HYDRAULIQUE PNEUMATIQUE

AGADIR

 ALLIANCE HYDRAULIQUE

PNEUMATIQUE AGADIR
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين ممثل قانأني للشرتة

 ALLIANCE HYDRAULIQUE

PNEUMATIQUE AGADIR

 RUE SAFIR NR 06, HAY EL

 ،KASSAM LAAYOUNE ، 70000

العيأن املغرب

 ALLIANCE HYDRAULIQUE

PNEUMATIQUE AGADIR »شرتة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنأان مقرها االجكماعي: 

 LOTISSEMENT AL KHAIR N°7(

 LOTISSEMENT AL KHAIR N°7(

.70000 LAAYOUNE MAROC

»تعيين ممثل قانأني للشرتة«
رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.37859

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

وتبعا   2021 شتنبر   1( في  املؤرخ 

تعيين  تقرر  جدد  لكعيين مسير)ين) 

املمثل)ين) القانأني)ين): 
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AZEROUAL SAID -
AINAM AHMED -

 ALLIANCE HYDRAULIQUE  -
 PNEUMATIQUE AGADIR
املحدودة  املسؤولية  ذات  شرتة 
ب:  اإلجكماعي  مقرها  الكائن 
 LOTISSEMENT AL KHAIR N°7(

70000 LAAYOUNE MAROC
عند  الكجاري  السجل  رقم 

االقكضاء: 37859
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   21 االبكدائية بالعيأن بكاريخ 

2021 تحت رقم 2931/21.

52(I

FIDUCIAIRE RAJA COMPTA

SOLYMAN-EXPO
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

FIDUCIAIRE RAJA COMPTA
حي النجاة رقم 34 زنقة بني مالل 

سأق السبت اوالد النمة ال قيه بن 
صالح ، 23550، سأق السبت اوالد 

النمة املغرب
solyman-expo شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الأحيد

 DR وعنأان مقرها اإلجكماعي
 LAHBABIS OLD BOUAAZZA CR
 OLD BOURAHMOUNE SOUK

SEBT - 23550 سأق السبت 
MAROC

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
303

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 يأليأز   2(
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.solyman-expo
 : بإيجاز  الشرتة  غرض 
 TRAVAUX DE CONSTRUCTION
 +IMPORTATION EXPORTATION

.+ NEGOCE
 DR  : االجكماعي  املقر  عنأان 
 LAHBABIS OLD BOUAAZZA
 CR OLD BOURAHMOUNE
SOUK SEBT - 23550 سأق السبت 

.MAROC
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
السيد عبد الرزاق ارشيد : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
ارشيد  الرزاق  عبد  السيد 
اليبت  سأق  االمل  حي  عنأانه)ا) 

23550 سأق اليبت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
ارشيد  الرزاق  عبد  السيد 
سأق   23550 االمل  حي  عنأانه)ا) 

السبت املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
االبكدائية بسأق السبت اوالد النمة 
رقم  تحت   2021 شتنبر   13 بكاريخ 

.220
527I

MAITRISECONSULTING

RACHINE
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
حل شرتة

MAITRISECONSULTING
 IMM 3 RUE CHERARDA

 BOURGOGNE CASABLANCA
 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

RACHINE شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد

)في طأر الكص ية)
وعنأان مقرها اإلجكماعي 5 زنقة ابن 
جهير اقامة لينا طابق 2 شقة ) الدار 
البيضاء الدار البيضاء 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.29(181

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
تقرر حل   2019 يناير   1( املؤرخ في 
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مبلغ   RACHINE الأحيد  الشريك 
وعنأان  درهم   100.000 روسمالها 
جهير  ابن  زنقة   5 اإلجكماعي  مقرها 
الدار   ( شقة   2 طابق  لينا  اقامة 
البيضاء الدار البيضاء 20000 الدار 
انعدام   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

املبيعات.
زنقة   5 و حدد مقر الكص ية ب 
 ( 2 شقة  ابن جهير اقامة لينا طابق 
 20000 الدار البيضاء الدار البيضاء 

الدار البيضاء املغرب. 
و عين :

عضمي  رشيدة  السيد)ة) 
اقامة  جهير  ابن  زنقة   5 وعنأانه)ا) 
البيضاء  الدار   ( شقة   2 لينا طابق 
املغرب  البيضاء  الدار   20000

تمص ي )ة) للشرتة.
الحدود  اإلقكضاء  وعند   
املخألة  الصالحيات  على  امل روضة 
تبليغ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 
بالكص ية  العقأد والأثائق املكعلقة 
: 5 زنقة ابن جهير اقامة لينا طابق 2 

شقة ) الدار البيضاء
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 19 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

فبراير 2019 تحت رقم 93435).
528I

HORICOM

SOCIETE IZRARI PROMO
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

SOCIETE IZRARI PROMO شرتة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم 198 

مكرر الطابق الس لي وجه عروس - 

50000 مكناس املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

54305

 17 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 غشت 

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.SOCIETE IZRARI PROMO

اإلنعاش   : غرض الشرتة بإيجاز 
العقاري

وشغال البناء املخكل ة.
عنأان املقر االجكماعي : رقم 198 

 - مكرر الطابق الس لي وجه عروس 

50000 مكناس املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

املجيد  عبد  السعدوني  السيد 
وجه   198 لرقم   8 زنقة  عنأانه)ا) 

عروس 50000 مكناس املغرب.

محمد  السعدوني  السيد 
وجه   198 رقم   5 زنقة  عنأانه)ا) 

عروس 50000 مكناس املغرب.

املصط ى  السعدوني  السيد 
وجه   198 رقم   5 زنقة  عنأانه)ا) 

عروس 50000 مكناس املغرب.

عزيزة  السعدوني  السيدة 
وجه   198 رقم   5 زنقة  عنأانه)ا) 

عروس 50000 مكناس املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومأاطن مسيري الشرتة:

املجيد  عبد  السعدوني  السيد 
وجه   198 لرقم   8 زنقة  عنأانه)ا) 

عروس 50000 مكناس املغرب
محمد  السعدوني  السيد 
وجه   198 رقم   5 زنقة  عنأانه)ا) 

عروس 50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   21 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2021 تحت رقم 4215.
529I

CAF MAROC

POPCOM
إعالن مكعدد القرارات

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
POPCOM »شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الأحيد«
وعنأان مقرها االجكماعي: شارع 

ال ينقيين إقامة املنظر الجميل رقم 
31 - - طنجة املغرب.

»إعالن مكعدد القرارات«
رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.102(31
بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 30 غشت 2021
تم اتخاذ القرارات الكالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
 ، ت أيت السيد ونس ططري  مايلي: 
الأطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 
املغربي،333 حصة   ،K408(90 رقم 
للشرتة  االجكماعية  الحصص  من 
ططري،  فيصل  السيد  ل ائدة 
الأطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 

.K408(91 رقم
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
 ، ت أيت السيد ونس ططري  مايلي: 
الأطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 
املغربي،333 حصة   ،K408(90 رقم 
للشرتة  االجكماعية  الحصص  من 
ططري،  محمأد  السيد  ل ائدة 
الأطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 

.K2(9189 رقم

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

من  للشرتة  القانأني  الشكل  تغيير 

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

ذات  شرتة  إلى  الأاحد  الشريك 

مسؤولية محدودة.

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تغيير نشاط الشرتة.

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تعيين السيد فيصل ططري، الحامل 

رقم  الأطنية  الكعريف  لبطاقة 

K408(91، مدير مسير للشرتة، 

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تحديث القانأن األسا�شي للشرتة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 

الذي  املعنية:  البنأد  رقم  بند 

ينص على مايلي: بالكعديل.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   21 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم ))82.

530I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

LAKBIRA TRANSFERT
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS

Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;

 RESIDENCE LAHRECH N° 6

 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC

LAKBIRA TRANSFERT شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم 311 , 

محل 1 مكرر, تجزئة جنان مكناس2 

- 50000 مكناس املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

54303

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   08
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.LAKBIRA TRANSFERT
تحأيل   -  : غرض الشرتة بإيجاز 

االمأال
- وراقة بالكقسيط 
- اشغال مخكل ة .

عنأان املقر االجكماعي : رقم 311 , 
محل 1 مكرر, تجزئة جنان مكناس2 

- 50000 مكناس املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : السيد محمد هيبة هللا 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد محمد هيبة هللا عنأانه)ا) 
5)) تجزئة املنصأر مكناس 50000 

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد محمد هيبة هللا عنأانه)ا) 
5)) تجزئة املنصأر مكناس 50000 

مكناس املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   21 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2021 تحت رقم 4214.
531I

FIDACTIVE

WATER BOUGANE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل الكص ية

FIDACTIVE
 Lot N°545 N° 3 &4 2éme etage

 hay mohammadi AGADIR ،

80000، AGADIR MAROC

WATER BOUGANE شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي : عمارة 
رقم 30 الطابق الثالث شقة رقم 

5 تجزئة الزيكأن تيكأين - 80000 

وكادير املغرب.

ق ل الكص ية
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.13195

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

2021 تقرر حل  31 غشت  املؤرخ في 

ذات  شرتة   WATER BOUGANE

روسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنأان  درهم   1.000.000

الطابق   30 رقم  عمارة  اإلجكماعي 
الزيكأن  تجزئة   5 رقم  شقة  الثالث 

تيكأين - 80000 وكادير املغرب نتيجة 

لكص ية ودية.

و عين:
بنباري  لحسن  السيد)ة) 
رقم   c حي الزيكأن بلأك  وعنأانه)ا) 

املغرب  اكادير   80000 تيكيأين   9

تمص ي )ة) للشرتة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 

عمارة  وفي   2021 غشت   31 بكاريخ 
رقم  شقة  الثالث  الطابق   30 رقم 

 80000  - تيكأين  الزيكأن  تجزئة   5

اكادير املغرب.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   21 بكاريخ  باكادير  الكجارية 

2021 تحت رقم 522)10.

532I

FORCE TECHNOLOGIE 

فورص تكنولوجي ش.م.م
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

FORCE TECHNOLOGIE

 Rue soumaya imm 82 etg 4

 N 16 palmiers Casablanca ،

20000، CASABLANCA MAROC

فأرص تكنألأجي ش.م.م شرتة 

ذات املسؤولية املحدودة
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وعنأان مقرها اإلجكماعي زنقة سمية 
,اقامة 82 الطابف الرابع ,بامليي, 

الدارالبيضاء - 20000 الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
515447

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 يأنيأ   21
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
اإلقكضاء بمخكصر تسميتها : فأرص 

تكنألأجي ش.م.م.
تجارة   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

مأاج واتسسأارات املعلأميات.
زنقة   : االجكماعي  املقر  عنأان 
الرابع  الطابف   82 ,اقامة  سمية 
 20000  - الدارالبيضاء  ,بامليي, 

الدارالبيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 500  : العيساوي  رشيد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : السيد عبد الرحمان نغش 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد رشيد العيساوي عنأانه)ا) 
الخأخة  باب  املأمن  شارع عبد   20

فاس 30000 فاس املغرب .
نغش  الرحمان  عبد  السيد 
مقران  بالد   8 بلأك   5 عنأانه)ا) 
فاس   30000 فاس  تناوة  صهريج 

املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد رشيد العيساوي عنأانه)ا) 
الخأخة  باب  املأمن  شارع عبد   20

فاس 30000 فاس املغرب .

نغش  الرحمان  عبد  السيد 
مقران  بالد   8 بلأك   5 عنأانه)ا) 
فاس   30000 فاس  تناوة  صهريج 

املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 09 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 792202.
533I

SANAE LABBIR

 STE NOUR ENTR-POUR
 LA DECORATION ET

CONSTRUCTION
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
ق ل الكص ية

SANAE LABBIR
 BD DERFOUFI ETAGE 3 N 7 ، 57

60000، OUJDA MAROC
 STE NOUR ENTR-POUR

 LA DECORATION ET
CONSTRUCTION شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
 HAY HAJ : وعنأان مقرها اإلجكماعي
 (0000 - 1/TAHAR RUE T N°32

.OUJDA MAROC
ق ل الكص ية

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
.25059

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
 2021 شتنبر   20 في  املؤرخ 
STE NOUR ENTR- حل  تقرر 

 POUR LA DECORATION ET
ذات  شرتة   CONSTRUCTION
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 10.000 روسمالها  مبلغ  الأحيد 
 HAY درهم وعنأان مقرها اإلجكماعي
 HAJ TAHAR RUE T N°32/1 -
نتيجة ل  (0000 OUJDA MAROC

.QUITUS
و عين:

 DRISS LAMRABET السيد)ة) 
 RTE BOUKNADEL وعنأانه)ا) 
وجدة   N°358 OUJDA (0000

املغرب تمص ي )ة) للشرتة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 
 HAY HAJ بكاريخ 20 شتنبر 2021 وفي
 TAHAR RUE T N°32/1 - (0000

.OUJDA MAROC
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
يناير   05 بكاريخ  بأجدة  الكجارية 

2017 تحت رقم 39.
534I

aice compta

technolegno
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
technolegno شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 

جأمليما اقامة لأ لأفر رقم االقامة 
53) الطابق 4 شقة رقم 11 - 
20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
51(2(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   15
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.technolegno
الكاجر   -  : غرض الشرتة بإيجاز 
باالسكيراد  يقأم  الذي  الأسيط  وو 

والكصدير
- تاجر.

شارع   : االجكماعي  املقر  عنأان 
االقامة  رقم  لأفر  لأ  اقامة  جأمليما 
53) الطابق 4 شقة رقم 11 - 20000 

الدار البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 
درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : الياس  حمايدى  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد حمايدى الياس عنأانه)ا) 
135 شارع سيلي )900) ليأن فرنسا 

9000) ليأن فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد حمايدى الياس عنأانه)ا) 
135 شارع سيلي )900) ليأن فرنسا 

9000) ليأن فرنسا
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 20 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793080.

535I

aice compta

Z-VIP TRAVEL
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
Z-VIP TRAVEL شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي 84 شارع 
ابنأ منير و153 شارع ابأ زايد 

دادو�شي اندلأسيا املرتز الطابق 1 - 
20520 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
51(577

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   09
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
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ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 Z-VIP  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

. TRAVEL
النقل   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

السياحي.
84 شارع  عنأان املقر االجكماعي : 
ابنأ منير و153 شارع ابأ زايد دادو�شي 
 20520  -  1 اندلأسيا املرتز الطابق 

الدار البيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
: الدين  زين  عبدالجليل   السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
الدين  زين  عبدالجليل  السيد 
 39 اقامة املسكقبل م س  عنأانه)ا) 
سيدي معروف   14 رقم   34( عمارة 

20150 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
الدين  زين  عبدالجليل  السيد 
 39 اقامة املسكقبل م س  عنأانه)ا) 
سيدي معروف   14 رقم   34( عمارة 

20150 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 21 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793419.
53(I

manal makhoukhi

CLOUD SERVICE AGENCY
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

manal makhoukhi
 lot almamoun N 66 RDS

 BOUZNIKA Lot almamoun N
 66 rds BOUZNIKA، 13100،

bouznika maroc
CLOUD SERVICE AGENCY شرتة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي 224 تجزئة 

الحرية1 الطابق3 شقة 9 - 28800 

املحمدية املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

28847

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   03

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

. CLOUD SERVICE AGENCY

 : بإيجاز  الشرتة  غرض 

االستشارات االدارية.

 224  : االجكماعي  املقر  عنأان 

 -  9 شقة  الطابق3  الحرية1  تجزئة 

28800 املحمدية املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

حصة   700  : سالم  مراد  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد يأسف الكافي : 300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  سالم  مراد  السيد 

 28830  13 رقم   09 بلأك  البيطا 

املحمدية املغرب.

عنأانه)ا)  الكافي  يأسف  السيد 

حي   18 رقم   19 زنقة  املدرسة  حي 

الدارالبيضاء   20570 املحمدي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  سالم  مراد  السيد 
 28830  13 رقم   09 بلأك  البيطا 

املحمدية املغرب.

عنأانه)ا)  الكافي  يأسف  السيد 
حي   18 رقم   19 زنقة  املدرسة  حي 

الدارالبيضاء   20570 املحمدي 

املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 1( بكاريخ  باملحمدية  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 1942.

537I

LABRASS MULTISERVICES SARL

 STE DESARROLLO DEL

DESIERTO SARL AU
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
ت أيت حصص

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم 21 شارع االمير مأالي عبد هللا ، 

70000، العيأن املغرب

 STE DESARROLLO DEL

DESIERTO SARL AU شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي زنقة 

الجزيرة رقم 8) حي الأحدة 02 

العيأن - 70000 العيأن املغرب .

ت أيت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.32(53

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2020 دجنبر   20 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ت أيت السيد )ة) محمد حافيظي 

وصل  من  اجكماعية  حصة   500

)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   1.000

دجنبر   22 بكاريخ  الحساني  محمد 

.2020

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   

دجنبر   22 االبكدائية بالعيأن بكاريخ 

2020 تحت رقم 3151.

538I

MOORE CASABLANCA

باتيبس
إعالن مكعدد القرارات

MOORE CASABLANCA

 ORIGIN OFFICE OASIS 78

 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،

CASABLANCA MAROC

باتيبس »شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنأان مقرها االجكماعي: 35؛ شارع 

29 تجزئة ميسطأنا حي الحساني - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مكعدد القرارات«
رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.32(111

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 30 شتنبر 2021

تم اتخاذ القرارات الكالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

اسكمرار نشاط الشرتة

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

اسكمرار نشاط الشرتة

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 21 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793314.

539I

EUREXMA

TOP EXPERTISE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

حل شرتة

EUREXMA

 BD ABDELMOUMEN 187

 RES WALIL 3EME ETAGE 75

 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT

 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC

TOP EXPERTISE شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

)في طأر الكص ية)
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وعنأان مقرها اإلجكماعي إقامة 
لؤلؤة جاسم الطابق 3 رقم 5 زنقة 
مأحا وحمأ - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.298937

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تقرر حل   2021 ماي   18 في  املؤرخ 
 TOP شرتة ذات املسؤولية املحدودة
EXPERTISE مبلغ روسمالها 200.000 
درهم وعنأان مقرها اإلجكماعي إقامة 
زنقة   5 رقم   3 لؤلؤة جاسم الطابق 
الدار البيضاء   20000  - مأحا وحمأ 
مؤسس  وفاة   : ل  نتيجة  املغرب 

الشرتة.
إقامة  ب  الكص ية  مقر  حدد  و 
زنقة   5 رقم   3 لؤلؤة جاسم الطابق 
الدارالبيضاء   20000  - مأحا وحمأ 

املغرب. 
و عين:

السيد)ة) سليم بنيس وعنأانه)ا) 
 20000 شارع يعقأب املنصأر   288
)ة)  تمص ي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشرتة.
 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 19 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778811.
540I

FISCALEX MAROC

LES PROS DES MEUBLES
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
حل شرتة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
LES PROS DES MEUBLES شرتة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد)في طأر الكص ية)
وعنأان مقرها اإلجكماعي املنزل 

الكائن بدوار ايت الرايس غمات 

ايت اورير الحأز مراتش - 40000 

مراتش املغرب.

حل شرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.89349

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

تقرر حل   2021 يأنيأ   29 املؤرخ في 

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 LES PROS DES الأحيد  الشريك 

 10.000 روسمالها  مبلغ   MEUBLES
درهم وعنأان مقرها اإلجكماعي املنزل 

الكائن بدوار ايت الرايس غمات ايت 

اورير الحأز مراتش - 40000 مراتش 

املغرب نتيجة ل : ازمة في القطاع.
املنزل  ب  الكص ية  مقر  حدد  و 

الكائن بدوار ايت الرايس غمات ايت 

 40000 اورير الحأز مراتش املغرب 

مراتش املغرب. 

و عين:

بأسكة  سكينة  السيد)ة) 

وعنأانه)ا) املسيرة 3 القصبة 2 بلأك 

مراتش   40000 مراتش   1( ب رقم 

املغرب تمص ي )ة) للشرتة.

 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   14 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 127497.

541I

فيكأج دو سأس ش م م للشريك الأحيد

 SOUIRA - صويرة دار ش م م
DAR SARL

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

فيكأج دو سأس ش م م للشريك 

الأحيد

45، شارع العقبة، ، 44000، 

الصأيرة املغرب

 SOUIRA - صأيرة دار ش م م
DAR SARL شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي عند 
فيكأج دو سأس رقم 45 شارع 

العقبة - 44000 الصأيرة املغرب.
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.5185

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
املؤرخ في 27 غشت 2021 تم تحأيل 
من  للشرتة  الحالي  االجكماعي  املقر 
»عند فيكأج دو سأس رقم 45 شارع 
املغرب«  الصأيرة   44000  - العقبة 
تكاط،  خميس  بمرتز  »محل  إلى 
جماعة تكاط ، الشياضمة الجنأ ية 

- 44000 الصأيرة املغرب«.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
االبكدائية بالصأيرة بكاريخ 20 شتنبر 

2021 تحت رقم 319.
542I

smaticomp

MAHBOUB WASH SERVICE
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
حل شرتة

smaticomp
 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،
casablanca maroc

 MAHBOUB WASH SERVICE
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد)في طأر الكص ية)
وعنأان مقرها اإلجكماعي تجزئة 

جأهرة الدروة محل رقم )9 الطابق 
الس لي - 202)2 برشيد املغرب.

حل شرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.14291
الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
تقرر   2021 شتنبر   13 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شرتة 
 MAHBOUB الأحيد  الشريك  ذات 
روسمالها  مبلغ   WASH SERVICE
مقرها  وعنأان  درهم   100.000
اإلجكماعي تجزئة جأهرة الدروة محل 
 2(202  - الس لي  الطابق   9( رقم 
انتهاء   : ل  نتيجة  املغرب  برشيد 
وجله  من  تأسست  الذي  الغرض 

الشرتة.

تجزئة  ب  الكص ية  مقر  حدد  و 
)9 الطابق  جأهرة الدروة محل رقم 

الس لي - 202)2 برشيد املغرب. 
و عين:

محبأب  اشرف  السيد)ة) 
زنقة  زاوية   80 رقم  وعنأانه)ا) 
بطلي  وزنقة  روتس  الدتكأر 
 20000  11 شقة  املكي  بن  محمد 
)ة)  تمص ي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشرتة.
 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   20 بكاريخ  ببرشيد  االبكدائية 

2021 تحت رقم 1143.
543I

مأروكأ كأمبكأنس اكاونت

MS WELLNESS AND SPA
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

مأروكأ كأمبكأنس اكاونت
شقة 17 الطابق 4 برج منارة 2 

مدخل ا شارع عبد الكريم الخطابي 
، 40000، مراتش املغرب

MS WELLNESS AND SPA شرتة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي درب 
تيزوغارين رقم 90 باب دكالة - 
40000 مراتش اململكة املغر ية.
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.109499

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
املؤرخ في 10 يأليأز 2021 تم تحأيل 
املقر االجكماعي الحالي للشرتة من » 
 - باب دكالة   90 درب تيزوغارين رقم 
40000 مراتش اململكة املغر ية« إلى 
88 باب دكالة  » درب تيزوغارين رقم 

- 40000 مراتش اململكة املغر ية«.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   21 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 127732.

544I
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FIDUCIAIRE BILAL

IMAR MEDIC
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

FIDUCIAIRE BILAL
 BP S64 MEKNES PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
IMAR MEDIC شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي االنبعاث 2 
رقم 199 - 50000 مكناس املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
54299

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   02
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 IMAR  : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها 

.MEDIC
غرض الشرتة بإيجاز : بيع وشراء 

مأاد واليات الطبية لألسنان.
: االنبعاث  عنأان املقر االجكماعي 
2 رقم 199 - 50000 مكناس املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : املصط ى  زازا  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
عنأانه)ا)  املصط ى  زازا  السيد 
االنبعاث 2 رقم 199 50000 مكناس 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  املصط ى  زازا  السيد 
االنبعاث 2 رقم 199 50000 مكناس 

املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   21 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2021 تحت رقم 4212.
545I

mohammed boumzebra

HAKIM AUTO
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
HAKIM AUTO شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي تجزئة 

بدر الطابق االول رقم 1) - 23200 
ال قيه بن صالح املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
4841

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   24
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.HAKIM AUTO
تراء   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

السيارات.
تجزئة   : االجكماعي  املقر  عنأان 
 23200  -  (1 بدر الطابق االول رقم 

ال قيه بن صالح املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
الشرتة:  روسمال  مبلغ 

500.000,00 درهم، مقسم كالكالي:
 2.500  : عزيزة  البريخي  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 : الحكيم  عبد  البريخي  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   2.500
للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  عزيزة  البريخي  السيدة 
ال قيه بن   23200 ال قيه بن صالح 

صالح املغرب.
الحكيم  عبد  البريخي  السيد 
 23200 ال قيه بن صالح  عنأانه)ا) 

ال قيه بن صالح املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  عزيزة  البريخي  السيدة 
ال قيه بن   23200 ال قيه بن صالح 

صالح املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
بكاريخ  بن صالح  بال قيه  االبكدائية 

17 شتنبر 2021 تحت رقم 247.
54(I

فيكأج دو سأس ش م م للشريك الأحيد

 AJERROUD - أجرود كار ش م م
CARS SARL

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
حل شرتة

فيكأج دو سأس ش م م للشريك 
الأحيد

45، شارع العقبة، ، 44000، 
الصأيرة املغرب

 AJERROUD - وجرود كار ش م م
CARS SARL شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طأر الكص ية)
وعنأان مقرها اإلجكماعي شقة 

بالطابق الر�شي، تجزئة تافأتت، 
رقم 145 - 44000 الصأيرة املغرب.

حل شرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.5103
بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
2021 تقرر حل  31 غشت  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شرتة 
 AJERROUD  - م  م  ش  كار  وجرود 
CARS SARL مبلغ روسمالها 100.000 
درهم وعنأان مقرها اإلجكماعي شقة 
تافأتت،  تجزئة  الر�شي،  بالطابق 
الصأيرة املغرب   44000  -  145 رقم 

نتيجة ل : الشرتة لم تحقق وهدافها.

شقة  ب  الكص ية  مقر  حدد  و 

تافأتت،  تجزئة  الر�شي،  بالطابق 

رقم 145 - 44000 الصأيرة املغرب. 

و عين:

السيد)ة) ويمن وجرود وعنأانه)ا) 

 44000  1 البرج  تجزئة   45 رقم 

)ة)  تمص ي  املغرب  الصأيرة 

للشرتة.

وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

تبقى  ما  جرد   : بالكص ية  املكعلقة 

وتذا  و يعها  الشرتة  ممكلكات  من 

تص ية الديأن.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالصأيرة بكاريخ 20 شتنبر 

2021 تحت رقم 317.

547I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

 SARDEGNA CALSESTRUZO

SARL
إعالن مكعدد القرارات

BOULAHYA MOHAMED SARL-

AU

ص.ب : 895 مكناس ، 50000، 

مكناس املغرب

 SARDEGNA CALSESTRUZO

SARL »شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنأان مقرها االجكماعي: حي غيكة 

البناية 94 الشقة 2 - - بأزنيقة 

املغرب.

»إعالن مكعدد القرارات«

رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.5411

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

تم اتخاذ   2021 يأنيأ   21 املؤرخ في 

القرارات الكالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

هبة .
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قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

التسيير

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

الشكل القانأني للشرتة

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

لتسعة  فالحي  حادة  السيدة  هبة 

 (19190( وتسعأن  ومئة  ول ا  عشر 

حصة لها في الشرتة ل ائدة السيدة 

الحمامأ�شي نأال

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

فالحي  حادة  السيدة  مهام  انتهاء 

السيدة  واخكيار  للشرتة  تمسيرة 

وحيدة  تمسيرة  نأال  الحمامأ�شي 

للشرتة.

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

من  للشرتة  القانأني  الشكل  تغيير 

الى  محدودة  مسؤولية  ذات  شرتة 

محدودة  مسؤولية  ذات  شرتة 

بشريك وحيد

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 28 بكاريخ  سليمان  ببن  االبكدائية 

يأليأز 2021 تحت رقم 580.

548I

EXPERT FIDUCIAIRE

KARA STUDIO
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشرتة

EXPERT FIDUCIAIRE

 DERB JAMILA BLOC C N

 1300 HAY HASSANI ، 20200،

CASABLANCA MAROC

KARA STUDIO شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي 5 زنقة 

عزيز بالل املعاريف املعاريف 19200 

الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.153429

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

2021 تم تعيين  )2 غشت  املؤرخ في 

مسير جديد للشرتة السيد)ة) سهيل 

رقية تمسير وحيد

تبعا لأفاة املسير.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 1( بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 792824.

549I

FIDUNEL

 HISTOIRE D›AMOUR

BIJOUTERIE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

FIDUNEL

57 زنقة عبد الكريم الديأري 

الطابق 3 رقم ) الدار البيضاء ، 

20000، الدار البيضاء املغرب

 HISTOIRE D›AMOUR

BIJOUTERIE شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي زاوية محج 

اللة الياقأت وزنقة العرعار اقامة 

غاليس العمارة 9 الطابق 4 الشقة 

17 - 20000 الدار البيضاء املغرب.

تحأيل املقر االجكماعي للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.447311

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

املؤرخ في 04 غشت 2021 تم تحأيل 

من  للشرتة  الحالي  االجكماعي  املقر 

وزنقة  الياقأت  اللة  محج  »زاوية 

 9 العمارة  غاليس  اقامة  العرعار 

17 - 20000 الدار  4 الشقة  الطابق 

إلى »تجزئة السكن  البيضاء املغرب« 

االنيق شارع يافة رقم 24 عين الشق 

- 20540 الدار البيضاء املغرب«.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 22 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793512.

550I

Audimi

 STE E-DLTRA ACADEMIE
PRIVE

إعالن مكعدد القرارات

Audimi
 Borj El yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،
Casablanca maroc

 STE E-DLTRA ACADEMIE PRIVE
»شرتة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنأان مقرها االجكماعي: زنقة 
محمد الديأري، إقامة الش اء 

،رقم 145، الطابق 5، - - القنيطرة 
املغرب.

»إعالن مكعدد القرارات«
رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.47197
بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 15 شتنبر 2021
تم اتخاذ القرارات الكالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من النظام األسا�شي   14 تغيير البند 
للشرتة، نتيجة لكغيير مسير الشرتة، 
وذلك بكعيين السيد لأافي مصط ى 

مسيرا للشرتة ملدة غيرمحدودة. 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من النظام األسا�شي   2( تغيير البند 
السنة  نهاية  بكغيير  وذلك  للشرتة، 
التي سكصبح اخر  ؛  املالية للشرتة 

شهر غشت من كل سنة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 
على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 
لأافي مصط ى مغربي  السيد  مايلي: 
الجنسية والحامل لبطاقة الكعريف 
 ،G349151 رقم  تحت  الأطنية 
عامر،مقران،  اوالد  بقرية  القاطن 
مسيرا للشرتة ملدة غير   ، القنيطرة 

محدودة. 
على  ينص  الذي   :2( رقم  بند 
1 شتنبر  مايلي: السنة املالية تبدو في 

وتنكهي في 31 غشت .
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 20 بكاريخ  بالقنيطرة  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 5)883.
551I

GIRL’S HOUSSE CAFE SARL

كيرس هاوس كافي
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

GIRL’S HOUSSE CAFE SARL

 BIOUT EL BOUN 432

 ENNAKHIL ، 40000،

MARRAKECH MAROC

تيرس هاوس كافي شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي 432 

بيأت البأن النخيل مراتش 40000 

مراتش املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

117901

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   01

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

تيرس   : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

هاوس كافي .

غرض الشرتة بإيجاز : مقهى.

 432  : االجكماعي  املقر  عنأان 

 40000 بيأت البأن النخيل مراتش 

مراتش املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

500 حصة   : السيد انس الكادلي 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد يأنس اتيكر : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد انس الكادلي عنأانه)ا) حي 

اطي  عين   107 رقم  هللا  في  الرجاء 

مراتش   40000 مراتش  النخيل 

املغرب.
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عنأانه)ا)  اتيكر  يأنس  السيد 
105 الزهأر رقم 01 عين اطي النخيل 

مراتش 40000 مراتش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد انس الكادلي عنأانه)ا) حي 
اطي  عين   107 رقم  هللا  في  الرجاء 
مراتش   40000 مراتش  النخيل 

املغرب
عنأانه)ا)  اتيكر  يأنس  السيد 
105 الزهأر رقم 01 عين اطي النخيل 

مراتش 40000 مراتش املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
غشت   25 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم )93)12.

552I

cabinet jdaini

MILKY TRANS
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيع نشاط الشرتة 

cabinet jdaini
 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE
 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc
MILKY TRANS شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها االجكماعي دوار والد 
علي سيدي بأهرية اكليم بركان - 

3300) بركان املغرب.
تأسيع نشاط الشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.7447

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تمت   2021 غشت   31 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  الكالية  األنشطة  إضافة 

الشرتة الحالي :
طريق  عن  البضائع  *نقل 
السيارات التي حمألتها املعكمدة وقل 

ً
من 15 طنا

*نقل البضائع بدون مرافق .
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
شتنبر   17 بكاريخ  ببركان  االبكدائية 

2021 تحت رقم 543/2021.

553I

شرتة فالح الشاون ش،ذ،م،م.

شركة أشغال البناء 
الشاون ش،ذ،م،م 

 SOCIETE TRAVAUX
 DE CONSTRUCTIONS

CHAOUEN SARL
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

شرتة فالح الشاون ش،ذ،م،م.
شارع معرتة ونأال حي الحافة 

ش شاون صندوق البريد رقم 454 ، 
91000، ش شاون املغرب

شرتة وشغال البناء الشاون 
 SOCIETE TRAVAUX ش،ذ،م،م

 DE CONSTRUCTIONS
CHAOUEN SARL شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع زناة 
حي عين حأزي - 91000 ش شاون 

املغرب
تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

1((5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   03
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
شرتة   : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 
ش،ذ،م،م  الشاون  البناء  وشغال 
 SOCIETE TRAVAUX DE
 CONSTRUCTIONS CHAOUEN

.SARL
تشييد   -  : غرض الشرتة بإيجاز 

املباني.
من  والكجديد  الكجهيز  وشغال   -

الداخل والخارج.
- وشغال البناء املخكل ة.

- املشارتة في الص قات العمأمية 
والخاصة.

واألشغال  الخدمات  تقديم   -
الكبرى ل ائدة الشركات.

األشغال  جميع  عامة  بص ة  و 
عالقة  لها  التي  الكجارية  والعمليات 
باألنشطة  مباشرة  غير  \او  مباشرة 

الرئيسية للشرتة..
عنأان املقر االجكماعي : شارع زناة 
ش شاون   91000  - حي عين حأزي 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
السيد عمر مخشان املرابط : 400 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 100  : مخشان  نعيمة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 : املرابط  مخشان  كأثر  السيدة 
100 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

.
: املرابط  وسامة مخشان   السيد 
400 حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
املرابط  مخشان  عمر  السيد 
عنأانه)ا) شارع عثمان بن ع ان زنقة 
تطأان   93000 تطأان   87 رقم   2(

املغرب.
السيدة نعيمة مخشان عنأانه)ا) 
االداري ش شاون  الحي  عين حأزي 

91000 ش شاون املغرب.
املرابط  مخشان  كأثر  السيدة 
حي عين حأزي ش شاون  عنأانه)ا) 

91000 ش شاون املغرب.
املرابط  مخشان  وسامة  السيد 
حي عين حأزي ش شاون  عنأانه)ا) 

91000 ش شاون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
املرابط  مخشان  عمر  السيد 
عنأانه)ا) شارع عثمان بن ع ان زنقة 
تطأان   93000 تطأان   87 رقم   2(

املغرب
املرابط  مخشان  يأسف  السيد 
عين  عنأانه)ا)  شريك)  غير  )مسير 
ش شاون  االداري  الحي  حأزي 

91000 ش شاون املغرب.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 20 بكاريخ  بش شاون  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 123/2021.

554I

Sonrisa

USAMAYA SERVICES
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
ق ل الكص ية

Sonrisa
 Ksar my mhamed kheng

 errachidia ، 52000، Errachidia
Maroc

USAMAYA SERVICES شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي : رقم 13 
زنقة 50 تارتة الجديدة - 52000 

الرشيدية املغرب.
ق ل الكص ية

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
.13371

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
2021 تقرر حل  14 شتنبر  املؤرخ في 
شرتة ذات   USAMAYA SERVICES
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 100.000 روسمالها  مبلغ  الأحيد 
درهم وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم 
13 زنقة 50 تارتة الجديدة - 52000 
للمنافسة  نتيجة  املغرب  الرشيدية 

ونقص املداخيل.
و عين:

وحماني  محمد  السيد)ة) 
اسماعيل  مأالي  شارع  وعنأانه)ا) 
ورفأد 52200 ورفأد املغرب تمص ي 

)ة) للشرتة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 
 13 وفي رقم   2021 شتنبر   20 بكاريخ 
 52000  - الجديدة  تارتة   50 زنقة 

الرشيدية املغرب.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 21 بكاريخ  بالرشيدية  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 413/2021.

555I
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AMJ MANAGEMENT

 BANDANI TRANSPORT
SARL AU

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

AMJ MANAGEMENT
زنقة االردن اقامة يامنة 2 الطابق 
االول رقم 30 طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب
 BANDANI TRANSPORT SARL
AU شرتة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 

االردن اقامة يمنا 2 في الطابق األول 
رقم 30 ، طنجة - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
120227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   2(
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 
 BANDANI TRANSPORT SARL

.AU
نقل   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

البضائع وطنيا ودوليا.
شارع   : االجكماعي  املقر  عنأان 
في الطابق األول   2 االردن اقامة يمنا 
طنجة   90000  - طنجة   ،  30 رقم 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
السيد عمر مأسلمي : 100 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  مأسلمي  عمر  السيد 
فرنسا 95500 فرنسا فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  عمري  علي  السيد 
تجزئة رياض اهال 1 رقم القطعة 510 

طنجة 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   21 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 219)24.

55(I

somadik

BARDI FISH
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

somadik
 hay el massira rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune
maroc

BARDI FISH شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي مدينة 
الأفاق رقم 33) - 70000 العيأن 

املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
38081

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   15
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 BARDI : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.FISH
بيع   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

السمك بالجملة والكقسيط مرياج.

مدينة   : االجكماعي  املقر  عنأان 
العيأن   70000  -  (33 رقم  الأفاق 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1000  : السيد الباردي محمأد   -

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد الباردي محمأد عنأانه)ا) 
رقم  الخميسات  زنقة  النهضة  حي 
العيأن   70000 العيأن  املر�شى   13

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد الباردي محمأد عنأانه)ا) 
رقم  الخميسات  زنقة  النهضة  حي 
العيأن   70000 العيأن  املر�شى   13

املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   17 االبكدائية بالعيأن بكاريخ 

2021 تحت رقم 2915.
557I

Transatlantic CPA Group

GOGO
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيع نشاط الشرتة 

Transatlantic CPA Group
 Bd Abdelmoumen, 52

 Residence Al Manar, ، 30442،
Casablanca Maroc

GOGO شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنأان مقرها االجكماعي شارع 
الزرقكأني ، الطابق الكاسع ، شقة 
)2 - 20000 الدار البيضاء املغرب.

تأسيع نشاط الشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.470811
بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تمت   2021 غشت   19 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  الكالية  األنشطة  إضافة 

الشرتة الحالي :

املنكجات  وتصدير  اسكيراد   -
النهائية:  املنكجات  وو  بالجملة 

املنكجات الخاصة 
بمسكحضرات الكجميل والنظافة 

الشخصية.
املنكجات  وتصدير  اسكيراد   -
النهائية:  املنكجات  وو  بالجملة 

املنكجات الطبية.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
 22 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793500.
558I

EXPERT FIDUCIAIRE

MOLINAR
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشرتة
EXPERT FIDUCIAIRE

 DERB JAMILA BLOC C N
 1300 HAY HASSANI ، 20200،

CASABLANCA MAROC
MOLINAR شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي 5 زنقة 

عزيز بالل املعاريف - 19200 الدار 
البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.234917
بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
2021 تم تعيين  )2 غشت  املؤرخ في 
مسير جديد للشرتة السيد)ة) سهيل 

رقية تمسير وحيد
تبعا لأفاة املسير.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 1( بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 792834.
559I

EXPERT FIDUCIAIRE

KARA INVEST
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشرتة
EXPERT FIDUCIAIRE

 DERB JAMILA BLOC C N
 1300 HAY HASSANI ، 20200،

CASABLANCA MAROC
KARA INVEST شرتة 
ذات املسؤولية املحدودة
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وعنأان مقرها اإلجكماعي 5 زنقة 

عزيز بالل املعاريف - 19200 الدار 

البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.1325(3

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

2021 تم تعيين  )2 غشت  املؤرخ في 

مسير جديد للشرتة السيد)ة) سهيل 

رقية تمسير وحيد

تبعا لأفاة املسير.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 1( بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 792828.

5(0I

cabinet jdaini

A.H.A
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

حل شرتة

cabinet jdaini

 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE

 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc

A.H.A شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طأر الكص ية)

وعنأان مقرها اإلجكماعي تجزئة 

الدراق رقم 0) السعيدية - 3300) 

بركان املغرب.

حل شرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.(531

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

2021 تقرر حل  23 غشت  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شرتة 

10.000 درهم  A.H.A مبلغ روسمالها 

تجزئة  اإلجكماعي  مقرها  وعنأان 

 (3300  - السعيدية   (0 الدراق رقم 

*اق ال   : ل  نتيجة  املغرب  بركان 

الشرتة .

تجزئة  ب  الكص ية  مقر  حدد  و 

 (3(00  - السعيدية   (0 الدراق رقم 

بركان املغرب. 

و عين:

السيد)ة) حسناء عكاد وعنأانه)ا) 

 (3(00 السعيدية  حمان  والد  حي 

)ة)  تمص ي  املغرب  السعيدية 

للشرتة.

الحدود  اإلقكضاء  وعند   

املخألة  الصالحيات  على  امل روضة 

تبليغ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 

العقأد والأثائق املكعلقة بالكص ية : 

32 شارع بئر انزران حي الحسني بركان

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   1( بكاريخ  ببركان  االبكدائية 

2021 تحت رقم 538/2021.

5(1I

cabinet comptable aziz

B13 BAT
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
ت أيت حصص

cabinet comptable aziz

ابن  الجديد  العهد   4 زنقة   2

الدارالبيضاء   ،20450  ، امسيك 

املغرب

شرتة ذات مسؤولية   B13 BAT

محدودة ذات الشريك الأحيد

 31-33 وعنأان مقرها اإلجكماعي 

حي الرحماني سيدي مأمن - 20400 

الدارالبيضاء املغرب.

ت أيت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.3897(9

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

تمت   2021 شتنبر   0( في  املؤرخ 

املصادقة على :

ت أيت السيد )ة) عادل الكرعاني 

وصل  من  اجكماعية  حصة   1.000

)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   1.000

ياسين عسال بكاريخ )0 شتنبر 2021.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   

 21 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 32459.

5(2I

cabinet comptable aziz

B13 BAT
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

cabinet comptable aziz

2 زنقة 4 العهد الجديد ابن امسيك 

، 20450، الدارالبيضاء املغرب

B13 BAT شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي 31-33 حي 

الرحماني سيدي مأمن - 20400 

الدارالبيضاء املغرب.

تحأيل املقر االجكماعي للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.3897(9

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

املؤرخ في )0 شتنبر 2021 تم تحأيل 

من  للشرتة  الحالي  االجكماعي  املقر 

حي الرحماني سيدي مأمن   31-33«

إلى  املغرب«  الدارالبيضاء   20400  -

 20000  - الزرقطأني  شارع   41«

الدارالبيضاء املغرب«.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 21 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 32459.

5(3I

cabinet comptable aziz

B13 BAT
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تعيين مسير جديد للشرتة

cabinet comptable aziz

2 زنقة 4 العهد الجديد ابن امسيك 

، 20450، الدارالبيضاء املغرب

B13 BAT شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي 41 شارع 

الزرقطأني - 20000 الدارالبيضاء 

. املغرب.

تعيين مسير جديد للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.3897(9

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

2021 تم تعيين  )0 شتنبر  املؤرخ في 

مسير جديد للشرتة السيد)ة) عسال 

ياسين تمسير وحيد

تبعا لقبأل اسكقالة املسير.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 21 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 32459.

5(4I

bemultico بيمألكيكأ

MONDE OIL
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

bemultico بيمألكيكأ
رقم )10 شقة رقم 01 الزيكأن 

املعرتة -مكناس ، 0)500، مكناس 

مكناس

MONDE OIL شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي متر رقم 03 

و04 في الطابق الس لي رقم 1049 

الشطر 01 تجزئة االشماعيلية 

مكناس - 50000 مكناس املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

54313

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   02

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

. MONDE OIL

: بائع قطع  غرض الشرتة بإيجاز 

الغيار

تراء االليات

الك اوض.
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متر رقم   : عنأان املقر االجكماعي 
رقم  الس لي  الطابق  في  و04   03
1049 الشطر 01 تجزئة االشماعيلية 

مكناس - 50000 مكناس املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
مبلغ روسمال الشرتة: 1.200.000 

درهم، مقسم كالكالي:
السيد بهاللي سيدي عبد السالم 
درهم   100 بقيمة  حصة   12.000  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد بهاللي سيدي عبد السالم 
حي   11 رقم   22 الزنقة  عنأانه)ا) 
ال رح الر اط 10200 الر اط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد بهاللي سيدي عبد السالم 
حي   11 رقم   22 الزنقة  عنأانه)ا) 
ال رح الر اط 10200 الر اط املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   22 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2021 تحت رقم 4224.
5(5I

سل سأليسيأن

طوب سمايل
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

سل سأليسيأن
تجزئة البساتين شارع البلح رقم 189 

، 90000، طنجة املغرب
طأب سمايل شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي 1 شارع 87 

جيراري 2 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
120191

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   01
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
طأب   : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

سمايل.
تصميم   : بإيجاز  الشرتة  غرض 
مجاالت  في  النماذج  وإنشاء  وتطأير 

ترتيب األسنان..
شارع   1  : عنأان املقر االجكماعي 
87 جيراري 2 - 90000 طنجة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 : بردول  الباسط  عبد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
 : بردول  الباسط  عبد  السيد 

1000 بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
بردول  الباسط  عبد  السيد 
ابي  شارع  البرانص  حي  عنأانه)ا) 
 9 شقة   5 طابق   72 عمارة  الزرع 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
بردول  الباسط  عبد  السيد 
ابي  شارع  البرانص  حي  عنأانه)ا) 
 9 شقة   5 طابق   72 عمارة  الزرع 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   21 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 178)24.
5((I

FIDUSCAL

دات فريش
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 321
 CHAHDIA EL OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC

دات فريش شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي منطقة 

بأركأن زنقة رتراتة إقامة لكأرنيش 

شقة رقم 1 الطابق الس لي عمارة 

2 -الدار البيضاء - 20050 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

51((59

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   27

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

دات   : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

فريش .

اإلسكيراد   : غرض الشرتة بإيجاز 

والكصدير .

منطقة   : االجكماعي  املقر  عنأان 

بأركأن زنقة رتراتة إقامة لكأرنيش 

عمارة  الس لي  الطابق   1 رقم  شقة 

الدار   20050  - البيضاء  -الدار   2

البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

الشرتة:  روسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالكالي:

السيد العمري عبد املالك : 1.000 

حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

املالك  عبد  العمري  السيد 

النأر  حي  عثمان  سيدي  عنأانه)ا) 
 20705 البيضاء   7( رقم   17 زنقة 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

املالك  عبد  العمري  السيد 

النأر  حي  عثمان  سيدي  عنأانه)ا) 

 20705 البيضاء   7( رقم   17 زنقة 

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 22 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793535.

5(7I

fudcom

E.TY. SARL

شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

fudcom

 BD HASSAN II N°202. 1ER

 ETAGE BUREAU N°1 BENI

 MELLAL BD HASSAN II N°202.

 1ER ETAGE BUREAU N°1 BENI

 MELLAL، 23000، BENI MELLAL

MAROC

E.TY. SARL شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي مأطن 

لدى مؤسسة ليكس صارل شارع 

املكنبي حي الحسني رقم )29 بني 

مالل - 23000 بني مالل املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

11(77

 21 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�شى 

القانأن  إعداد  تم   2021 يأنيأ 

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 E.TY.  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.SARL

مككب   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

دراسات, الكحقيقات 
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و البحت.
مأطن   : االجكماعي  املقر  عنأان 
شارع  صارل  ليكس  مؤسسة  لدى 
املكنبي حي الحسني رقم )29 بني مالل 

- 23000 بني مالل املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 500  : املعطاوي  الياس  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : املعطاوي  ياسين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : املعطاوي  الياس  السيد 

بقيمة 100 درهم.
 500  : املعطاوي  ياسين  السيد 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد الياس املعطاوي عنأانه)ا) 
مالل  بني   ( رقم   2 اللطف  تجزئة 

23000 بني مالل املغرب.
السيد ياسين املعطاوي عنأانه)ا) 
الرقم  مارس اقامة الهناء   03 تجزئة 
04 بني مالل 23000 بني مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد الياس املعطاوي عنأانه)ا) 
مالل  بني   ( رقم   2 اللطف  تجزئة 

23000 بني مالل املغرب 
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
االبكدائية ببني مالل بكاريخ 29 يأنيأ 

2021 تحت رقم 715.
5(8I

مأتقة حسناء دادو

 ste ( شركة النورد اجون�شي
NORTH AGENCY( sarl

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شرتة

مأتقة حسناء دادو
زنقة اليسأفية اقامة اليسر الطابق 
االول رقم 3 طنجة ، 90000، طنجة 

املغرب
 ste ( شرتة النأرد اجأن�شي

NORTH AGENCY( sarl شرتة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي اقامة 

بريمي رة زنقة العشاق طابق الثاني 
رقم 11 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

120211

في  مؤرخ  مأثق  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 ماي   24

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

شرتة   : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

 ste ( NORTH اجأن�شي  النأرد 

.AGENCY( sarl

نشاط   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

تجاري في العقارات.

اقامة   : االجكماعي  املقر  عنأان 

بريمي رة زنقة العشاق طابق الثاني 
رقم 11 - 90000 طنجة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

الشرتة:  روسمال  مبلغ 

44.000.800 درهم، مقسم كالكالي:

 -

السيد عبد هللا الزيدي : 232284 

بقيمة 23.228.400 درهم.

 207724  : السيدة وسيمة دينأ 

بقيمة 20.772.400 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد عبد هللا الزيدي عنأانه)ا) 

شارع  رشيد  مأالي  تجزئة  فنيدق 

ال نيدق   93102  4( رقم  دوحة 

املغرب.

عنأانه)ا)  دينأ  وسيمة  السيدة 

شارع  رشيد  مأالي  تجزئة  فنيدق 

ال نيدق   93102  4( رقم  دوحة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

السيد عبد هللا الزيدي عنأانه)ا) 
شارع  رشيد  مأالي  تجزئة  فنيدق 
ال نيدق   93102  4( رقم  دوحة 

املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   21 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 8278.
5(9I

FIMAG

EGLY TRAV
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ت أيت حصص

FIMAG
7) زنقة 15 رياض العالي 
الدارالبيضاء ، 20550، 

الدارالبيضاء املغرب
EGLY TRAV شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي 1) محج 

اللة الياقأت ملكقى مصط ى املعاني 
رقم 85 الطابق الثاني - 20520 الدار 

البيضاء املغرب.
ت أيت حصص

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.295991

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تمت   2019 غشت   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :
لحسن العمار  )ة)  ت أيت السيد 
وصل  من  اجكماعية  حصة   (70
1.000 حصة ل ائدة السيد )ة) حسن 

سجدة بكاريخ 01 غشت 2019.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
 21 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793228.
570I

خبرة الشرق

BIC BACHIRI
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة
خبرة الشرق

49 شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 
املدينة شقة رقم 3 بركان 49 شارع 

البكاي لهبيل اقامة رياض املدينة 

شقة رقم 3 بركان، 99)، بركان 

املغرب

BIC BACHIRI شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي شقة تقع 

في 09 زنقة تارتة حي املسيرة بركان - 

00)3) بركان املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

8051

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   27

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 BIC  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.BACHIRI

مككب   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

معماري وهند�شي.

عنأان املقر االجكماعي : شقة تقع 
09 زنقة تارتة حي املسيرة بركان -  في 

00)3) بركان املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 BIC BACHIRI : 1.000 الشرتة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة . 

 1000  : بشيري  محمد  السيد 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد محمد بشيري عنأانه)ا) 21 
ديأر الجامع   17 زنقة السيام شقة 

الر اط 3300) الر اط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
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السيد محمد بشيري عنأانه)ا) 21 
ديأر الجامع   17 زنقة السيام شقة 

الر اط 3300) الر اط املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   22 بكاريخ  ببركان  االبكدائية 

2021 تحت رقم 550/2021.

571I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

مكران شمال افريقيا
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
مكران شمال افريقيا شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي 141 

طريق الأحدة عين السبع - 20580 
الدارالبيضاء املــغــــرب 

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
51((07

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 مارس   04
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
: مكران  بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

شمال افريقيا.
املكاجرة   : بإيجاز  الشرتة  غرض 
 - املج  ة  والخضروات  الحبأب  في 

االسكيراد والكصدير.
 141  : االجكماعي  املقر  عنأان 
 20580  - طريق الأحدة عين السبع 

الدارالبيضاء املــغــــرب .
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومأاطن الشركاء :

السيدة مها محبأب عنأانه)ا) 40 
 20250 بيلياد ال رميطاج  محج دي 

البيضــاء املــغــــرب.
عنأانه)ا)  محبأب  السيدة سارة 
40 محج دي بيلياد ال رميطاج 20250 

البيضــاء املــغــــرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيدة مها محبأب عنأانه)ا) 40 
 20250 بيلياد ال رميطاج  محج دي 

البيضــاء املــغــــرب
عنأانه)ا)  محبأب  السيدة سارة 
40 محج دي بيلياد ال رميطاج 20250 

البيضــاء املــغــــرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 22 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793481.
572I

خبرة الشرق

OPTIC NACIRI
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة
خبرة الشرق

49 شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 
املدينة شقة رقم 3 بركان 49 شارع 
البكاي لهبيل اقامة رياض املدينة 
شقة رقم 3 بركان، 99)، بركان 

املغرب
OPTIC NACIRI شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي مراب 

مساحكه 55 متر مربع يحكأي على 
جب الكائن ب 49 مكرر زنقة البرج 

حي حمزة واد املخازن بركان - 3300) 
بركان املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
8053

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 مارس   27
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 OPTIC : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.NACIRI
اخصائي   : غرض الشرتة بإيجاز 

نظارات.
مراب   : االجكماعي  املقر  عنأان 
على  يحكأي  مربع  متر   55 مساحكه 
مكرر زنقة البرج   49 جب الكائن ب 
حي حمزة واد املخازن بركان - 3300) 

بركان املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 OPTIC NACIRI : 1.000 الشرتة

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : تأفيق  الناصري  السيد 

بقيمة 100 درهم.
 500  : احالم  جامعي  السيدة 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد الناصري تأفيق عنأانه)ا) 
2 زنقة 10 حي ال رح سيدي سليمان 

بركان 3300) بركان املغرب.
عنأانه)ا)  احالم  جامعي  السيدة 
 15 رقم  تاش ين  بن  يأسف  زنقة 

اح ير 3300) بركان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد الناصري تأفيق عنأانه)ا) 
2 زنقة 10 حي ال رح سيدي سليمان 

بركان 3300) بركان املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   22 بكاريخ  ببركان  االبكدائية 

2021 تحت رقم 553/2021.
573I

خبرة الشرق

BIJOUX SOUAD
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة
خبرة الشرق

49 شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 

املدينة شقة رقم 3 بركان 49 شارع 

البكاي لهبيل اقامة رياض املدينة 

شقة رقم 3 بركان، 99)، بركان 

املغرب

BIJOUX SOUAD شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي شقة تقع 

بشارع البكاي لهبيل إقامة رياض 

املدينة الطابق األول الشقة رقم 

3 رقم 49 بركان. - 3300) بركان 

املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

8049

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   0(

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.BIJOUX SOUAD

غرض الشرتة بإيجاز : بيع وشراء 

املجأهرات.

عنأان املقر االجكماعي : شقة تقع 

رياض  إقامة  لهبيل  البكاي  بشارع 

رقم  الشقة  األول  الطابق  املدينة 
بركان   (3300  - بركان.   49 رقم   3

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 BIJOUX SOUAD : الشرتة 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

 1000  : وصغير  سعاد  السيدة 

بقيمة 100 درهم.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  وصغير  سعاد  السيدة 
حي  االفغاني  الدين  زنقة جمال   20
الداخلة بركان 3300) بركان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  وصغير  سعاد  السيدة 
حي  االفغاني  الدين  زنقة جمال   20
الداخلة بركان 3300) بركان املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   22 بكاريخ  ببركان  االبكدائية 

2021 تحت رقم 549/2021.
574I

cabinet jdaini

AUTO BLJ CAR
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

حل شرتة

cabinet jdaini
 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE
 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc
AUTO BLJ CAR شرتة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طأر 

الكص ية)
وعنأان مقرها اإلجكماعي 25 زنقة 

ادريس االول حي واد املخازن بركان - 
3300) بركان املغرب.

حل شرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.((03
بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
2021 تقرر حل  30 غشت  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شرتة 
روسمالها  مبلغ   AUTO BLJ CAR
مقرها  وعنأان  درهم   100.000
25 زنقة ادريس االول حي  اإلجكماعي 
بركان   (3300  - بركان  املخازن  واد 

املغرب نتيجة ل : اق ال الشرتة.
زنقة   25 و حدد مقر الكص ية ب 
ادريس االول حي واد املخازن بركان - 

3300) بركان املغرب. 
و عين:

السيد)ة) لحيان لط ي وعنأانه)ا) 
بأتراع  حي   22 رقم  سينا  ابن  زنقة 

بركان 3300) بركان املغرب تمص ي 
)ة) للشرتة.

وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 
بئر  شارع   32  : بالكص ية  املكعلقة 

انزران حي الحسني بركان
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   20 بكاريخ  ببركان  االبكدائية 

2021 تحت رقم 545/2021.
575I

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA

CARE-PHARMA
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA
 HAY TARGA -MARRAKECH 870

 ، 40000، MARRAKECH
MAROC

CARE-PHARMA شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي محل رقم 

34 عملية فراشة 113 مسيرة 3 
مراتش - 40000 مراتش املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
11(381

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 فبراير   05
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
CARE- : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.PHARMA
غرض الشرتة بإيجاز : شراء و يع 
انأاع  جميع  والجملة  بالكقسيط 
املنكجات الشبه الصيدالنية واالالت 

الطبية.

محل   : االجكماعي  املقر  عنأان 
 3 113 مسيرة  34 عملية فراشة  رقم 

مراتش - 40000 مراتش املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
السيد طارق كأات : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
عنأانه)ا)  كأات  طارق  السيد 
 40000 248 مراتش  اسيف ب رقم 

مراتش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  كأات  طارق  السيد 
 40000 248 مراتش  اسيف ب رقم 

مراتش املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
يأنيأ   25 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم )12540.
57(I

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA

SOGEBEN
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA
 HAY TARGA -MARRAKECH 870

 ، 40000، MARRAKECH
MAROC

SOGEBEN شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي دوار عين 
دادا جماعة سعادة مراتش - 4000 

مراتش املغرب
تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

117575
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 يأنيأ   21
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.SOGEBEN

إدارة   1  : بإيجاز  الشرتة  غرض 

املنكجعات والحمامات

الصاالت  وتشغيل  إدارة   2

الرياضية

املخابز  وتشغيل  إدارة   3

والحلأيات.

عنأان املقر االجكماعي : دوار عين 

 4000  - دادا جماعة سعادة مراتش 

مراتش املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

السيد لحسن بن خالد : 50 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 200  : املؤدن  فاطمة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد خالد بن خالد : 700 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

50 حصة   : السيدة خديجة نادر 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد لحسن بن خالد عنأانه)ا) 

مراتش  السعادة  خالد  بن  ضيغة 

40000 مراتش املغرب.

السيدة فاطمة املؤدن عنأانه)ا) 

مراتش  السعادة  خالد  بن  ضيغة 

40000 مراتش املغرب.

بن خالد عنأانه)ا)  السيد خالد 

مراتش  السعادة  خالد  بن  ضيغة 

40000 مراتش املغرب.

عنأانه)ا)  نادر  خديجة  السيدة 

مراتش  السعادة  خالد  بن  ضيغة 

40000 مراتش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
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السيد لحسن بن خالد عنأانه)ا) 

مراتش  السعادة  خالد  بن  ضيغة 

40000 مراتش املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

غشت   05 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم )1))12.

577I

CEMACONSEILS SARL

NYRAMO SARL AU
إعالن مكعدد القرارات

CEMACONSEILS SARL

 RUE DE METZ BENJDIA ، 13

20000، CASABLANCA MAROC

NYRAMO SARL AU »شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الأحيد«

وعنأان مقرها االجكماعي: 57 شارع 

11 يناير شقة 3 الطابق األول الدار 

البيضاء - 25020 الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن مكعدد القرارات«

رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

. 3(28(5

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 05 يأليأز 2021

تم اتخاذ القرارات الكالية: 

الذي ينص على  قرار رقم األول: 

مايلي: الزيادة في روسمال الشرتة 

الذي ينص على  قرار رقم الثاني: 

مايلي: خ ض روسمال الشرتة

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 

على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 

الشرتة  روسمال  في  الزيادة  مايلي: 

من  لينكقل   262.000،00 بمبلغ 

100.000،00 درهم إلى 362.000،00 

حصة   2.(20 بإصدار  وذلك  درهم 

درهم للحصة   100 جديدة من فئة 

بالكامل  ومحررة  مككتبة  الأاحدة 

سائلة ومؤتدة يملكها املككتبأن ضد 

الشرتة  روسمال  وخ ض  الشرتة 

بمبلغ 162.000،00 درهم.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 03 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 791527.
578I

cabinet jdaini

SOTIDA
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيع نشاط الشرتة 

cabinet jdaini
 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE
 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc
SOTIDA شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها االجكماعي 38 زنقة 
واد تيس حي املسيرة بركان - 3300) 

بركان املغرب.
تأسيع نشاط الشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.7341

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
تمت   2021 شتنبر   20 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  الكالية  األنشطة  إضافة 

الشرتة الحالي :
,الحافلة,  السيارات  *امليكانيك 
الشاحنات ,اليات االشغال العمأمية.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
شتنبر   22 بكاريخ  ببركان  االبكدائية 

2021 تحت رقم 551/2021.
579I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 DOMAINE DRAA NACER
MALAK

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شرتة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 DOMAINE DRAA NACER

MALAK شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي قصر 

بأدنيب واد النعام - 52000 

الرشيدية املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

152(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   11

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

 DOMAINE DRAA NACER

.MALAK

غرض الشرتة بإيجاز : مزارع.

قصر   : االجكماعي  املقر  عنأان 

 52000  - النعام  واد  بأدنيب 

الرشيدية املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 500  : حكيمة  مكأري  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : السيد بأتيديلين مصط ى 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

السيدة مكأري حكيمة عنأانه)ا) 

 11 رقم  فيال  الدهب  واد  اقامة 

الراشيدية   52000 الراشيدية 

املغرب.

مصط ى  بأتيديلين  السيد 
عنأانه)ا) زنقة قنداسة مرتز الصحة 

الراشيدية   52000 الراشيدية 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

السيدة مكأري حكيمة عنأانه)ا) 

 11 رقم  فيال  الدهب  واد  اقامة 

الراشيدية   52000 الراشيدية 

املغرب.

مصط ى  بأتيديلين  السيد 
عنأانه)ا) زنقة قنداسة مرتز الصحة 
الراشيدية 52000 الراشيدية املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 17 بكاريخ  بالرشيدية  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 429.

580I

KAMA SERVICE

STE SB QUALITE SARL AU
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقامة وميرة سيدي بنأر 

، 24350، سيدي بنأر املغرب
 STE SB QUALITE SARL AU

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي شقة رقم 
2 إقامة وميرة سيدي بنأر - 24350 

سيدي بنأر املغرب.
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.2129

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
املؤرخ في 15 شتنبر 2021 تم تحأيل 
من  للشرتة  الحالي  االجكماعي  املقر 
»شقة رقم 2 إقامة وميرة سيدي بنأر 
إلى  املغرب«  بنأر  سيدي   24350  -
»شقة رقم ) عمارة 1 شراتة سيدي 

بنأر - 24350 سيدي بنأر املغرب«.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 20 بكاريخ  بنأر  بسيدي  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 3999.

581I

Bd editions

 SOCIETE MAROCAINE DE 
 SERVICES ET EQUIPEMENT

SARL AU
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

Bd editions



19803 الجريدة الرسميةعدد 84)5 - 28 ص ر 1443 )) وتكأ ر 2021) 

Skhirat ، 12040، Skhirat Maroc

 SOCIETE MAROCAINE DE 

 SERVICES ET EQUIPEMENT

SARL AU شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم 233 

حي املغرب العربي سككأر 3 بلأك 1 

تمارة - 12000 تمارة املغرب.

تحأيل املقر االجكماعي للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.133345

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

املؤرخ في 20 غشت 2021 تم تحأيل 

من  للشرتة  الحالي  االجكماعي  املقر 
»رقم 233 حي املغرب العربي سككأر 

تمارة   12000  - تمارة   1 بلأك   3
املغرب« إلى »رقم 8 حي تيش الأداية 

تمارة - 12000 تمارة املغرب«.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   03 بكاريخ  بكمارة  االبكدائية 

2021 تحت رقم 1790.

582I

STE CISS SARL

 GLOBAL INDUSTRIAL

SERVICES MAROC SARL AU
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

STE CISS SARL

 BUREAU 7 RUE N°399 2EME

 ETAGE LOTS JANAT ZITOUNE

 1 BENSOUDA FES BUREAU

 IBRAHIM MABOUT، 30000،

FES MAROC

 GLOBAL INDUSTRIAL

 SERVICES MAROC SARL AU

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

 N°28 وعنأان مقرها اإلجكماعي

 LOTISSEMENT AL AMANE

 BENSOUDA FES FES 30000 FES

MAROC

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
(9559

 05 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 شتنبر 
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 
 GLOBAL INDUSTRIAL SERVICES

.MAROC SARL AU
بإيجاز  الشرتة  غرض 
 MAINTENANCE DES  :

.EQUIPEMENTS INDUSTRIELS
 N°28  : االجكماعي  املقر  عنأان 
 LOTISSEMENT AL AMANE
 BENSOUDA FES FES 30000 FES

.MAROC
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
السيد زهير البقالي : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد زهير البقالي عنأانه)ا) رقم 
) عمارة 22 و تجزئة دليلة 2 مجمأعة 
فاس   30000 فاس  زواغة  الضحى 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد زهير البقالي عنأانه)ا) رقم 
) عمارة 22 و تجزئة دليلة 2 مجمأعة 
فاس   30000 فاس  زواغة  الضحى 

املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   17 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2021 تحت رقم 4158.

583I

STE AUCOGEST SARL

INMES SOUSS
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

STE AUCOGEST SARL
 N° 6 RUE 3909 HAY AL QODS
 DCHEIRA ، 86360، INEZGANE

MAROC
INMES SOUSS شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم 202 
اقامة الياسمين شارع القا�شي 
عياض - 80080 اكادير املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
48917

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   22
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 INMES : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.SOUSS
غرض الشرتة بإيجاز : -1 مزارع.

-2 الكجارة بكل ونأاعها.
-3 االسكيراد والكصدير..

رقم   : االجكماعي  املقر  عنأان 
اقامة الياسمين شارع القا�شي   202

عياض - 80080 اكادير املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 : الدين  صالح  امل كاح  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

الدين  صالح  امل كاح  السيد 

املسدورة   324 الزقة  عنأانه)ا) 

الجرف 355)8 انزكان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

الدين  صالح  امل كاح  السيد 

املسدورة   324 الزقة  عنأانه)ا) 

الجرف 355)8 انزكان املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   22 بكاريخ  باكادير  الكجارية 

2021 تحت رقم 553)10.

584I

Go Consulting Services

NACEF AGRICOLE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ت أيت حصص

Go Consulting Services

301 بلأك 7 الأحدة الكانية 

الداوديات ، 40000، مراتش 

املغرب

NACEF AGRICOLE شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

 HAY وعنأان مقرها اإلجكماعي

 EL HASSANI NR 945 - 73000

.DAKHLA MAROC

ت أيت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.1(7(1

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2021 يأليأز   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 MOHAMED )ة)  ت أيت السيد 

ELGHAZZALI 250 حصة اجكماعية 

من وصل 1.000 حصة ل ائدة السيد 

)ة) NACEF ABDELLATIF بكاريخ 19 

يأليأز 2021.

 ABDELHAK )ة)  السيد  ت أيت 

اجكماعية  حصة   ELOUARZ 250

من وصل 1.000 حصة ل ائدة السيد 

)ة) NACEF ABDELLATIF بكاريخ 19 

يأليأز 2021.
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 ABDELILAH )ة)  السيد  ت أيت 
اجكماعية  حصة   ELOUARZ 250
من وصل 1.000 حصة ل ائدة السيد 
)ة) NACEF ABDELLATIF بكاريخ 19 

يأليأز 2021.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
 03 بكاريخ  الدهب  بأادي  االبكدائية 
غشت 2021 تحت رقم 2021/)135.
585I

idaraty

اشبيليا طرنس
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
ت أيت حصص

idaraty
 rue tarik ibn ziad n(105 2eme

 etage n 3 tanger ، 90000،
tanger maroc

اشبيليا طرنس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي حي النهضة 
4)2 الزنقة 91 رقم 2 الطابق 2 
الرقم 3 - 90000 طنجة املغرب.

ت أيت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.83105
بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تمت   2021 شتنبر   07 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ال كاح  عبد  )ة)  السيد  ت أيت 
من  اجكماعية  حصة   100 نشيط 
)ة)  حصة ل ائدة السيد   100 وصل 

زهير نشيط بكاريخ 07 شتنبر 2021.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
شتنبر   17 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 8175.
58(I

(DISLOG IMPULSE (DI

)DISLOG IMPULSE (DI
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

(DISLOG IMPULSE (DI
 Casablanca Abdelkarim

 elkhattabi residence jawharat
 elkods 75 Casablanca
 Abdelkarim elkhattabi

 residence jawharat elkods 75،
Casablanca ،0 املغرب

DISLOG IMPULSE (DI) شرتة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي 

 Casablanca Abdelkarim
 elkhattabi residence jawharat

 elkods 75 Casablanca
BH391239 Casablanca املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
5139(7

في  مؤرخ  مأثق  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   17
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.(DISLOG IMPULSE (DI
غرض الشرتة بإيجاز : كل عملية 
بشكل  االلكترونية،  بالكجارة  تكعلق 
الصناعية  العمليات  جميع   ، عام 
وو  املالية  وو  القانأنية  الكجارية 
تكأن  قد  التي  العقارية  وو  املنقألة 
مرتبطة بشكل مباشر وو غير مباشر 
بغرض الشرتة وو بأي غرض مشابه 

وو ذي صلة وو قد تعزز امكداده.
 : االجكماعي  املقر  عنأان 
 Casablanca Abdelkarim
 elkhattabi residence jawharat
 elkods 75 Casablanca

BH391239 Casablanca املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
مبلغ روسمال الشرتة: 1.000.000 

درهم، مقسم كالكالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومأاطن الشركاء :

 la Marocaine de الشرتة 
 distribution et de logistique
 résidence Al Hamd عنأانه)ا) 
 n8 br 3d 4eme etage ainsebaa
الدار البيضاء   Casablanca 20000

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد مهدي بأعمراني عنأانه)ا) 
) زنقة وصيلة بأركأن 20000 الدار 

البيضاء املغرب 
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
الكجارية بالدار البيضاء بكاريخ - تحت 

رقم -.

587I

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET

COMPTABLE SARL

JORF LASFAR PILOTS
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE
FISCAL ET COMPTABLE SARL

 N 2 RUE ABOU HASSAN
 ALACHAARI 5EME ETAGE BD
 ANFA ، 20070، CASABLANCA

MAROC
JORF LASFAR PILOTS شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم )1 
زنقة العريبي الجياللي - 20250 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
51((91

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   01
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 JORF  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.LASFAR PILOTS
اإلرشاد   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

البحري
الذي يكمثل في املساعدة املقدمة

لقباطنة الس ن من قبل وفراد
بككليف من الدولة املغر ية

لتسيير دخأل وخروج الس ن و
تذا الكحركات التي تكم في ميناء 

الجرف األص ر
وفي املأانئ املغر ية.

 1( رقم   : عنأان املقر االجكماعي 
زنقة العريبي الجياللي - 20250 الدار 

البيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
مبلغ روسمال الشرتة: 5.418.400 

درهم، مقسم كالكالي:
 LA STATION DE الشرتة 
 PILOTAGE DU PORT DE
حصة   CASABLANCA : 15.000

بقيمة 100 درهم للحصة .
 LA STATION DE الشرتة 
 PILOTAGE DU PORT DE
بقيمة  س ينة   :  CASABLANCA

39.184 حصة بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
 LA STATION DE الشرتة 
 PILOTAGE DU PORT DE
 1( عنأانه)ا)   CASABLANCA
الدار   RUE ORAIBI JILALI 20250

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد الشرقاوي محمد عنأانه)ا) 
فيال رقم 24 زنقة الض ة حي الراسين 

20100 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 22 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 31)793.
588I
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 AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM sarl

RR010 SARL
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

 AAFIR AUDIT & CONSULTING
MOROCCO sigle A2CM sarl

شارع فاس ، رتن ابن ط يل ، إقامة 
ديامأند، الطابق األول ، مككب رقم 

3 ، 90000، طنجة املغرب
RR010 SARL شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي بالص 
ابراهيم الروداني شارع السينا 

اقامة بتهأفن 2 الطابق الثالث 82 - 
90000 طنجة املغرب.

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
120239

 17 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 شتنبر 
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 RR010 : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.SARL
االنعاش   : غرض الشرتة بإيجاز 

العقاري.
بالص   : االجكماعي  املقر  عنأان 
ابراهيم الروداني شارع السينا اقامة 
بتهأفن 2 الطابق الثالث 82 - 90000 

طنجة املغرب..
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 50.000 الشرتة:  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي:
 250  : الأتيلي  ياسين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 250  : الأتيلي  رضأان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
عنأانه)ا)  الأتيلي  ياسين  السيد 

حي االمل الغربي 02 الدريأش 2000) 

الناظأر املغرب..

السيد رضأان الأتيلي عنأانه)ا) 

الناظأر   (2000 عين زهرة الدريأش 

املغرب..

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  الأتيلي  ياسين  السيد 

حي االمل الغربي 02 الدريأش 2000) 

الناظأر املغرب

السيد رضأان الأتيلي عنأانه)ا) 

الناظأر   (2000 عين زهرة الدريأش 

املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   22 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 225)24.

589I

FIDEXIA 

CAP WALL
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
ت أيت حصص

FIDEXIA

 300Rue Mostapha El Maâni,

 2ème étage Bureau N° 26,

 Centre-Ville, Casablanca ،

20140، Casablanca Maroc

CAP WALL شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي 90 زنقة 

بيير برنت الطابق رقم 2 - 20000 

الدار البيضاء املغرب.

ت أيت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.485(41

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2021 يأليأز   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :

بأشطأ  زهير  )ة)  السيد  ت أيت 

100 حصة اجكماعية من وصل 100 

ومين  رجاء  )ة)  حصة ل ائدة السيد 

بكاريخ 25 يأليأز 2021.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 21 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793333.

590I

HAJAR AZOU

HAJAR AZROU
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

HAJAR AZOU

 RUE MOHAMED 39

 BELHOUSSINE AZROU ، 0،

AZROU املغرب

HAJAR AZROU شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي 39 زنقة 

محمد بلحسين املحل رقم 5 - . ازرو 

املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

1(21

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   07

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 HAJAR : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.AZROU

الكصدير   : غرض الشرتة بإيجاز 

واالسكيراد

وسيط.

زنقة   39  : عنأان املقر االجكماعي 

5 - . ازرو  محمد بلحسين املحل رقم 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 
درهم، مقسم كالكالي:

 : الطيبي  الأزاني  عمر  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
الطيبي  الأزاني  عمر  السيد 
محمد  زنقة   5( رقم  عنأانه)ا) 

بلحسين ازرو . ازرو املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
الطيبي  الأزاني  عمر  السيد 
محمد  زنقة   5( رقم  عنأانه)ا) 

بلحسين ازرو . ازرو املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   20 بكاريخ  بازرو  االبكدائية 

2021 تحت رقم 319.

591I

ABOURRAGHOUA SERVICES SARL AU

 ABOURRAGHOUA
SERVICES SARL AU

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

 ABOURRAGHOUA SERVICES
SARL AU

175 بلأك ووه الأكالة 01 ، 70000، 
العيأن املغرب

 ABOURRAGHOUA SERVICES
SARL AU شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي 175 بلأك 

ووه الأكالة 01 العيأن - 70000 
العيأن املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
38093

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   13
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
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ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 
 ABOURRAGHOUA SERVICES

.SARL AU
 : بإيجاز  الشرتة  غرض 
لألشخاص,النقل  الطرقي  النقل 
والدولي  الأطني  الطرقي 
املكعلقة  األنشطة  للبضائع,جميع 
وو  مكعددة  باللأجستيك,وشغال 
والكصدير,الكم البناء,االسكيراد 
وتسيير  وين,بناء,اسكغالل,شراء 

املسكأدعات واملخازن..
 175  : االجكماعي  املقر  عنأان 
بلأك ووه الأكالة 01 العيأن - 70000 

العيأن املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : السيد رشيد ابأ الرغأة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد رشيد ابأ الرغأة عنأانه)ا) 
11 بلأك ووه شارع املقاومة  28 زنقة 

81000 كلميم املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد رشيد ابأ الرغأة عنأانه)ا) 
11 بلأك ووه شارع املقاومة  28 زنقة 

81000 كلميم املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   21 االبكدائية بالعيأن بكاريخ 

2021 تحت رقم 2931/2021.
592I

مككب الكأثيق العصري بمراتش االسكاذ جمال 

محدا

 PHARMACIE OUIRGANE
SARL AU

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد
ت أيت حصص

مككب الكأثيق العصري بمراتش 
االسكاذ جمال محدا

زاوية شارع محمد السادس وطريق 
تارتة اقامة كارولين الطابق االول 
الشقة رقم 1 ,2 جليز مراتش ، 

40000، مراتش املغرب
 PHARMACIE OUIRGANE SARL
AU شرتة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي مراتش 

املحاميد تجزئة الحسنى رقم )52 - 
40000 مراتش املغرب.

ت أيت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.79(83
الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
تمت   2021 شتنبر   03 في  املؤرخ 

املصادقة على :
)ة) حميد مصادق  ت أيت السيد 
وصل  من  اجكماعية  حصة   9.000
9.000 حصة ل ائدة السيد )ة) ر اب 

دركا بكاريخ 03 شتنبر 2021.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
شتنبر   22 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 09)10.
593I

DAKIR INVEST SARL- داتر ان يست ش م م

DAKIR INVEST-داكر أنفيست
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

 DAKIR- داتر ان يست ش م م
INVEST SARL

اقامة مهالة -1الطابق1 -الشقة4 
-محاميد 9 -مراتش ، 40000، 

مراتش مراتش
 DAKIR INVEST-داتر ون يست
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي 
اقامة مهالة-1الطابق-1الشقة 
-4محاميد-9مراتش - 40000 

مراتش املغرب
تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

118725

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   25
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
داتر   : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

. DAKIR INVEST-ون يست
مقاولة   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

األشغال العمأمية وو البناء.
 : االجكماعي  املقر  عنأان 
مهالة-1الطابق-1الشقة  اقامة 
 40000  - -4محاميد-9مراتش 

مراتش املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
مبلغ روسمال الشرتة: 1.000.000 

درهم، مقسم كالكالي:
 5.000  : داتر  سأفيان  السيد 
حصة بقيمة 500.000 درهم للحصة 

.
 5.000  : داتر  هللا  عبد  السيد 
درهم   500.000 بقيمة  حصة 

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
عنأانه)ا)  داتر  سأفيان  السيد 
 IMPASSE DE LA LIMITE 15/0211

.4820 DISON BELGIQUE
السيد عبد هللا داتر عنأانه)ا) 39 
 RUE DE HUSQUET 4820 DISON

.BELGIQUE
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  داتر  سأفيان  السيد 
 IMPASSE DE LA LIMITE 15/0211

4820 DISON BELGIQUE
السيد عبد هللا داتر عنأانه)ا) 39 
 RUE DE HUSQUET 4820 DISON

BELGIQUE
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   22 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 127788.

594I

c prof

QUEST GAMES SARL AU
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

c prof
 secteur 5 hay salam rue el hajab
n 240 sale ، 11000، sale maroc
QUEST GAMES SARL AU شرتة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي 0) زنقة 
إبن وبي زرع إقامة جليل دكان 
2 القنيطرة. - 14070 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
(2391

 08 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 شتنبر 
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 QUEST : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.GAMES SARL AU
غرض الشرتة بإيجاز : مقهى.

زنقة   (0  : عنأان املقر االجكماعي 
 2 دكان  جليل  إقامة  زرع  وبي  إبن 
القنيطرة. - 14070 القنيطرة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : برديل  معاد  السيد   -

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
حي  السيد معاد برديل عنأانه)ا) 
شيخ مل ضل زنقة األرك 11000 سال 

آملغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومأاطن مسيري الشرتة:

حي  السيد معاد برديل عنأانه)ا) 
شيخ مل ضل زنقة األرك 11000 سال 

آملغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 22 بكاريخ  بالقنيطرة  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم -.
595I

FIDLYNA CONSEIL

إموبيل بها
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيع نشاط الشرتة 

FIDLYNA CONSEIL
 Rue Med Smiha,Résidence 144
 Jawharate Med Smiha,6 émé

 Etage Appt N°35–Casablanca ،
20220، CASABLANCA MAROC
إمأ يل بها شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد
وعنأان مقرها االجكماعي 10 زنقة 
الحرية الطابق 03 الشقة 05 الدار 
البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
تأسيع نشاط الشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.423291

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تمت   2021 شتنبر   03 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  الكالية  األنشطة  إضافة 

الشرتة الحالي :
الكجارة.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
 22 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 32703.
59(I

MB ADVISORY

ج.ح.ل.م رينأفاسيأن

G.H.L.M RENOVATION 
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

MB ADVISORY

 Quartier Saada N°363 Bis ،

35000، TAZA MAROC

 G.H.L.M ج.ح.ل.م رينأفاسيأن

RENOVATION شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي تجزئة 

ال ياللي الطابق 1 بمدينة جرسيف - 

35100 جرسيف املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

21(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 مارس   08

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

 G.H.L.M رينأفاسيأن  ج.ح.ل.م 

.RENOVATION

اإلصالح   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

والعناية باملساحات الخضراء 

اإلسكيراد والكصدير.

تجزئة   : االجكماعي  املقر  عنأان 

ال ياللي الطابق 1 بمدينة جرسيف - 

35100 جرسيف املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

الشرتة:  روسمال  مبلغ 

500.000,00 درهم، مقسم كالكالي:

 5.000  : مصط ى  بريأل  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد بريأل مصط ى عنأانه)ا) 

حي السعادة تازة 35000 تازة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

السيد بريأل مصط ى عنأانه)ا) 
حي السعادة تازة 35000 تازة املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
االبكدائية بجرسيف بكاريخ 20 شتنبر 

2021 تحت رقم 21008845.

597I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

R.H.M.Y
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
ق ل الكص ية

FIDUCIAIRE OUARDIGHA
 AG RUE DU LAC ET RUE DES

 MARTYRS OUED ZEM، 25350،
OUED ZEM MAROC

R.H.M.Y شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي : )) بلأك 
4 حي الرحمة - 23350 قصبة تادلة 

املغرب.
ق ل الكص ية

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
.715

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
تقرر   2021 غشت   04 في  املؤرخ 
R.H.M.Y شرتة ذات مسؤولية  حل 
محدودة ذات الشريك الأحيد مبلغ 
وعنأان  درهم   10.000 روسمالها 
حي   4 بلأك   (( اإلجكماعي  مقرها 
الرحمة - 23350 قصبة تادلة املغرب 

نتيجة لنقص املردودية.
و عين:

بنمهدي  حميد  السيد)ة) 
رقم   4 حي الرحمة بلأك  وعنأانه)ا) 
املغرب  تادلة  قصبة   23350  (5

تمص ي )ة) للشرتة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 
بكاريخ 04 غشت 2021 وفي )) بلأك 
23350 قصبة تادلة   - 4 حي الرحمة 

املغرب.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 1( بكاريخ  تادلة  بقصبة  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 85/2021.

598I

FIDUPLUS

LAFA IMMO
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

FIDUPLUS
355 شارع محمد الخامس فضاء 

يسرى الطابق 9 رقم 112 ، 20150، 
الدارالبيضاء املغرب

LAFA IMMO شرتة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي )2 محج 
مير السلطان الطابق األول الشقة 

رقم 3 - 0)201 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
51(2(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   02
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 LAFA  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.IMMO
منعش   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

عقاري.
)2 محج   : عنأان املقر االجكماعي 
الشقة  األول  الطابق  السلطان  مير 
رقم 3 - 0)201 الدار البيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
500 حصة   : السيد لحسن فائز 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 السيدة فاطمة الزهراء مسكغ ر :
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد لحسن فائز عنأانه)ا) ممر 
 20150 كالي أرنيا   15 اوكأك الرقم 

الدار البيضاء املغرب.
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مسكغ ر  السيدة فاطمة الزهراء 
 15 الرقم  اوكأك  ممر  عنأانه)ا) 
البيضاء  الدار   20150 كالي أرنيا 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد لحسن فائز عنأانه)ا) ممر 
 20150 كالي أرنيا   15 اوكأك الرقم 

الدار البيضاء املغرب
تم اإليداع القانأني ب- بكاريخ 08 

شتنبر 2021 تحت رقم -.
599I

اتسازار كأنساي

COMPLETUDE PRIVE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

اتسازار كأنساي
 N°18 COMPLEXE BUREAUX
 ATLAS 13 AVENUE JOULANE
ATLAS ، 30000، FES MAROC

COMPLETUDE PRIVE شرتة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 
الجيش امللكي زنقة احمد الشبيهي 

اقامة العنا�شي شقة 9 الطابق 
الكالت - 30000 فاس املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
(9551

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   2(
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.COMPLETUDE PRIVE
مرتز   : بإيجاز  الشرتة  غرض 
للكحضير لإلمكحانات وتعليم اللغات.

شارع   : االجكماعي  املقر  عنأان 
الشبيهي  احمد  زنقة  امللكي  الجيش 
اقامة العنا�شي شقة 9 الطابق الكالت 

- 30000 فاس املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 
درهم، مقسم كالكالي:

 500  : البرومي  س يان  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   500  : السيد ماحي طارق 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد س يان البرومي عنأانه)ا) 
ليراك  الحسني  حي   2 رقم   ( بلأك 
سيدي براهيم 30000 فاس املغرب.

السيد ماحي طارق عنأانه)ا) رقم 
قادوس  عين  املصلى  حي   4 زنقة   9

30000 فاس ملغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد س يان البرومي عنأانه)ا) 
ليراك  الحسني  حي   2 رقم   ( بلأك 

سيدي براهيم 30000 فاس املغرب
السيد ماحي طارق عنأانه)ا) رقم 
قادوس  عين  املصلى  حي   4 زنقة   9

30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   17 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2021 تحت رقم 5154.
(00I

FIDUCIAIRE BAMMOU

METHODIA TRANS
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
رفع روسمال الشرتة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et
 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
METHODIA TRANS شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي 29 شارع 
زنقة عمر ابن الخطاب وزنقة مليلية 
الطابق الس لي الشقة 1 - 14000 

القنيطرة املغرب.

رفع روسمال الشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.(1243
الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
تم   2021 شتنبر   03 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشرتة  روسمال  رفع 
»500.000 درهم« وي من »500.000 
عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 
وو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 1( بكاريخ  بالقنيطرة  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 88333.
(01I

FIDUCIAIRE CABFIS

 GO&DEV DELIVERY
CENTER

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

تعيين مسير جديد للشرتة

FIDUCIAIRE CABFIS
 ANGLE BD 2MARS ET° 5

 BD ALQODS IMM K N AIN
 CHOCK CASABLANCA، 20480،

CASABLANCA MAROC
 GO&DEV DELIVERY CENTER

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي ملكقى 
شارع 2مارس وشارع القدس عمارة 
» K « رقم 5 - 20480 الدار البيضاء 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.424(07

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
تم تعيين   2021 يأنيأ   30 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشرتة  جديد  مسير 
 RELLIER Pascal, Georges, Eugène

تمسير وحيد
تبعا لقبأل اسكقالة املسير.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 22 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793472.
(02I

SAFIGESTRA مككب س ي جيسترا للمحاسبة

COIN D'INDUSTRIE
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
حل شرتة

مككب س ي جيسترا للمحاسبة 

SAFIGESTRA

 N°05 IMM FARAH AV

 KENNIDY VN SAFI ، 46000،

SAFI safi

COIN D'INDUSTRIE شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد)في طأر الكص ية)

وعنأان مقرها اإلجكماعي 141 اس ي 

2 بالد الجد اس ي - 000)4 اس ي 

املغرب.

حل شرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.10807

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
تقرر   2021 غشت   1( في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شرتة 

 COIN الأحيد  الشريك  ذات 

روسمالها  مبلغ   D’INDUSTRIE

مقرها  وعنأان  درهم   100.000

الجد  بالد   2 اس ي   141 اإلجكماعي 

اس ي - 000)4 اس ي املغرب نتيجة 

ل : فشل الشرتة في تحقيق اهدافها..

 141 ب  الكص ية  مقر  حدد  و 

 4(000  - بالد الجد اس ي   2 اس ي 

اس ي املغرب. 

و عين:

صبرة  ابتسام  السيد)ة) 

بالد الجد   2 اس ي   141 وعنأانه)ا) 

اس ي 000)4 اس ي املغرب تمص ي 

)ة) للشرتة.

 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

غشت   13 بكاريخ  بآس ي  االبكدائية 

2021 تحت رقم 4)23.

(03I
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 MOGADOR مأكادور وسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

ريسطورانت البروكانت
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

مأكادور وسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب دكالة شارع واد 
املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني الصأيرة الصأيرة، 44000، 
الصأيرة املغرب

ريسطأرانت البروكانت شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي شقة 

بالطابق األر�شي رقم: 1170 تجزئة 
السقالة الصأيرة - 44000 الصأيرة 

املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
5847

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   0(
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

ريسطأرانت البروكانت .
غرض الشرتة بإيجاز : -1) مطعم.
شقة   : االجكماعي  املقر  عنأان 
تجزئة   1170 رقم:  األر�شي  بالطابق 
السقالة الصأيرة - 44000 الصأيرة 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
السيد عادل سحأ : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  سحأ  عادل  السيد 
تجزئة السقالة الصأيرة   1170 رقم 

44000 الصأيرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  سحأ  عادل  السيد 
تجزئة السقالة الصأيرة   1170 رقم 

44000 الصأيرة املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
االبكدائية بالصأيرة بكاريخ )1 شتنبر 

2021 تحت رقم 312.
(04I

BOUKHRIS &ASSOCIES

BEST FACILITY
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

BEST FACILITY
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد
روسمال: 10.000 درهم

املقر االجكماعي: 82 زاوية شارع عبد 
املأمن وزنقة سمية الطابق الخامس 

رقم 21، الدار البيضاء
سجل الكجاري عدد 511.285

رقم الكعريف الجبائي 2775)503
ICE N°0028723(800008(

 28 بمأجب عقد عرفي املؤرخ في 
النظام  تأسيس  تم   ،2021 وبريل 
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
وحيد  شريك  ذات  محدودة 

بالخصائص الكالية:
BEST FACILITY : 1) اسم الشرتة
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل   (2
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد
3) املقر االجكماعي : 82 زاوية شارع 
الطابق  سمية  وزنقة  املأمن  عبد 

الخامس رقم 21، الدار البيضاء
الغرض  الشرتة:  غرض   (4

الرئي�شي للشرتة الكنظيف.
5) املدة: 99 سنة. 

بمبلغ  ثابت  روسمال  روسمال:   ((
درهم)،   10.000( عشرة آلف درهم 

مأزعة على مئة )100) حصة بقيمة 
اسمية قدرها مائة درهم )100 درهم) 
بالكامل مككتبة،  لكل منها والتي هي 
محررة وممنأحة للسيد محمد تريم 

الطاهري.
7) الشريك الأحيد: السيد محمد 

تريم الطاهري.
محمد  السيد  الشرتة:  مسير   (8

تريم الطاهري.
السجل  في  الشرتة  تسجيل  تم 
 19 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجاري 
الكالي  الرقم  تحت   2021 يأليأز 

.511285
بالسجل  القانأني  اإليداع  تم 
 19 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجاري 

يأليأز 2021 تحت عدد 787440.
ملخص قصد النشر

(05I

BOUKHRIS &ASSOCIES

BEST HELP
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

BEST HELP
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد
روسمال: 10.000 درهم

املقر االجكماعي: 82 زاوية شارع عبد 
املأمن وزنقة سمية الطابق الخامس 

رقم 21، الدار البيضاء
سجل الكجاري عدد 511.287

رقم الكعريف الجبائي 2740)503
ICE N°0028187520000090

 28 بمأجب عقد عرفي املؤرخ في 
النظام  تأسيس  تم   ،2021 وبريل 
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
وحيد  شريك  ذات  محدودة 

بالخصائص الكالية:
BEST HELP : 1) اسم الشرتة

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل   (2
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد
3) املقر االجكماعي : 82 زاوية شارع 
الطابق  سمية  وزنقة  املأمن  عبد 

الخامس رقم 21، الدار البيضاء.

الغرض  الشرتة:  غرض   (4
صيانة  نشاط  للشرتة  الرئي�شي 
املعدات الكهر ائية، السباتة وجميع 

وعمال الترتيب. 
5) املدة: 99 سنة. 

بمبلغ  ثابت  روسمال  روسمال:   ((
درهم)،   10.000( عشرة آلف درهم 
مأزعة على مئة )100) حصة بقيمة 
اسمية قدرها مائة درهم )100 درهم) 
بالكامل مككتبة،  لكل منها والتي هي 
محررة وممنأحة للسيد محمد تريم 

الطاهري.
7) الشريك الأحيد: السيد محمد 

تريم الطاهري.
محمد  السيد  الشرتة:  مسير   (8

تريم الطاهري.
السجل  في  الشرتة  تسجيل  تم 
 19 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجاري 
الكالي  الرقم  تحت   2021 يأليأز 

.511287
بالسجل  القانأني  اإليداع  تم 
 19 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجاري 

يأليأز 2021 تحت عدد 787439.
ملخص قصد النشر

(0(I

.ACC-COSULTING

HIBA ITQUANE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

.ACC-COSULTING
 ،BP 2703 PPAL VN FES ، 30000

فاس املغرب
HIBA ITQUANE شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي حي البركاني 
كلم 7 بنسأدة فاس - 30030 فاس 

املغرب
تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

(9573
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   05
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
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ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 HIBA  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.ITQUANE
 TRAVAUX : غرض الشرتة بإيجاز

..DIVERS, NEGOCIANT
حي   : االجكماعي  املقر  عنأان 
البركاني كلم 7 بنسأدة فاس - 30030 

فاس املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
السيدة النادي سناء : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
500 حصة   : السيد عليلة محمد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
عنأانه)ا)  سناء  النادي  السيدة 
الطيب  ووالد  األخضر  ووالد  دوار 

30023 فاس املغرب.
السيد عليلة محمد عنأانه)ا) حي 
30030 فاس  7 بنسأدة  البركاني كلم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  سناء  النادي  السيدة 
الطيب  ووالد  األخضر  ووالد  دوار 

30023 فاس املغرب
السيد عليلة محمد عنأانه)ا) حي 
30030 فاس  7 بنسأدة  البركاني كلم 

املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   20 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2021 تحت رقم )417.
(07I

STE FICOGEMISS

STE JABHI POISSON
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

حل شرتة

STE FICOGEMISS
بام،  حي  الس لي  الطابق   12

33250، ميسأر املغرب

شرتة   STE JABHI POISSON
طأر  املحدودة)في  املسؤولية  ذات 

الكص ية)
 12 اإلجكماعي  مقرها  وعنأان 
 33250 بام  حي  الس لي  الطابق 

مبسأر املغرب.
حل شرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.987

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
2021 تقرر حل  21 شتنبر  املؤرخ في 
 STE شرتة ذات املسؤولية املحدودة
روسمالها  مبلغ   JABHI POISSON
مقرها  وعنأان  درهم   90.000,00
حي  الس لي  الطابق   12 اإلجكماعي 
بام 33250 مبسأر املغرب نتيجة ل : 

الكأقف الكام لنشاط الشرتة.
 12 ب  الكص ية  مقر  حدد  و 
 33250 بام  حي  الس لي  الطابق 

ميسأر املغرب. 
و عين:

الشلح  خر ا�شي  وحمد  السيد)ة) 
وعنأانه)ا) حي الحاج قدور بير الش ا 
)ة)  املغرب تمص ي  طنجة   90000

للشرتة.
 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   22 بكاريخ  ببأملان  االبكدائية 

2021 تحت رقم 321.
(08I

مككب املحاسبة

TABINET
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

مككب املحاسبة
شارع وبي الحسن الشادلي اقامة 
شبأط رقم 14 ، 90000، طنجة 

املغرب
TABINET شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع وبي 

الحسن الشادلي اقامة شبأطرقم 14 

طنجة 90000 طنجة املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

118(05

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 يأليأز   07

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.TABINET

االنعاش   : غرض الشرتة بإيجاز 

العقاري.

عنأان املقر االجكماعي : شارع وبي 

الحسن الشادلي اقامة شبأطرقم 14 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

السيد تبيت عبد الخالق : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

الخالق  عبد  تبيت  السيد 

عنأانه)ا) شارع محمد الحراق اقامة 
رياض تطأان بلأك د ط 04 شقة )1 

93000 تطأان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

الخالق  عبد  تبيت  السيد 

عنأانه)ا) شارع محمد الحراق اقامة 
رياض تطأان بلأك د ط 04 شقة )1 

93000 تطأان املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

غشت   1( بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 2))244.

(09I

CAJF CO

SONASID
شرتة املساهمة

تعيين مسير جديد للشرتة

CAJF CO
 rue Ait ourir 3 rue Ait ourir، 3
20250، CASABLANCA Maroc

SONASID شرتة املساهمة
 ROUTE وعنأان مقرها اإلجكماعي
 NATIONALE N°2 EL AROUIBP
 551 NADOR 20000 NADOR

.MAROC
تعيين مسير جديد للشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري -.
بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تم تعيين   2021 يأنيأ   08 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشرتة  جديد  مسير 
 MASSIN Madame VALERIE

تمسير آخر
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
االبكدائية بالناضأر بكاريخ 09 شتنبر 

2021 تحت رقم 3903.
(10I

FIMAG

ELAMCO
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشرتة

FIMAG
7) زنقة 15 رياض العالي 
الدارالبيضاء ، 20550، 

الدارالبيضاء املغرب
ELAMCO شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي إقامة 
الخليل 2 مبنى )G رقم 5 سيدي 
معروف - 20520 الدار البيضاء 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.3(5(15

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تم تعيين   2021 يأنيأ   09 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشرتة  جديد  مسير 

العمراني تأفيق تمسير وحيد.
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تبعا لقبأل اسكقالة املسير.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 21 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793227.

(11I

ASMAA MEDIA GROUP

BORJ BUILDING
إعالن مكعدد القرارات

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرومي بلأك 39 الرقم 

20 البرنأ�شي البيضاء، 20000، 
البيضاء املغرب

BORJ BUILDING »شرتة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الأحيد«
وعنأان مقرها االجكماعي: شارع 

مرس السلطان الطابق االول شقة 
رقم 3 - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب.
»إعالن مكعدد القرارات«

رقم الكقييد في السجل الكجاري: -.
بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 13 يأليأز 2021
تم اتخاذ القرارات الكالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
ت أيت السيدة سهيلة السأ�شي جميع 

حصصها للسيد رشيد الشأيتي
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
اسكقالة السيدة سهيلة السأ�شي من 

مهامها تمسيرة شرتة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 
على  ينص  الذي   :( رقم  بند 
مايلي: روسمال الشرتة واعادة تأزيع 

الحصص االجكماعية على الشركاء
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
الحصص  وتأزيع  الشرتة  روسمال 

على الشركاء
على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 

مايلي: تغيير املسير
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 07 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 791911.

(12I

ASMAA MEDIA GROUP

TOTAL BUILDING
إعالن مكعدد القرارات

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرومي بلأك 39 الرقم 

20 البرنأ�شي البيضاء، 20000، 
البيضاء املغرب

TOTAL BUILDING »شرتة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنأان مقرها االجكماعي: 9 تقاطع 
شارع ابن يعمل االفراني وشارع 

اميمة السايح اقامة شارع راسين - 
20000 الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن مكعدد القرارات«
رقم الكقييد في السجل الكجاري: -.

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
املؤرخ في 13 يأليأز 2021

تم اتخاذ القرارات الكالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
ت أيت السيد محمد الشأيتي جميع 

حصصه للسيدة حياة السأ�شي
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
اسكقالة السيد محمد الشأيتي من 

مهامه تمسير الشرتة
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 
على  ينص  الذي   :( رقم  بند 
مايلي: روسمال الشرتة واعادة تأزيع 

الحصص االجكماعية على الشركاء
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
الحصص  وتأزيع  الشرتة  روسمال 

على الشركاء
على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 

مايلي: تغيير املسير
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 07 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 791910.
(13I

TANGEXPERT CONSULTING SARL

D3-BAT SARL AU
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

 TANGEXPERT CONSULTING
SARL

 RUE OMAR EL KHAYAM 19
 2 EME ETAGE N°4، 90000،

TANGER MAROC
D3-BAT SARL AU شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي 7 شارع 
طري ة الشقة 10 و الطابق الرابع 

مرشان - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
120115

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   09
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
D3-  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.BAT SARL AU
جميع   : بإيجاز  الشرتة  غرض 
،واإلنشاءات  ،النجارة  وشغال البناء 
املعدنية،الكجزئة املعمارية،الكجهيز، 
العقاري،والهندسة املدنية  اإلنعاش 

، واألشغال املكنأعة..
شارع   7  : عنأان املقر االجكماعي 
الرابع  الطابق  و   10 الشقة  طري ة 

مرشان - 90000 طنجة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
السيد بناني حمزة : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد بناني حمزة عنأانه)ا) شارع 
 90000  150 رقم  الثاني  الحسن 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

السيد بناني حمزة عنأانه)ا) شارع 

 90000  150 رقم  الثاني  الحسن 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   17 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 107)24.

(14I

ORCOM FIDUS CONSULTING

IBEGREEN
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

ORCOM FIDUS CONSULTING

 AVENUE GHANDY LOT H 254

 APP 01 CITE DAKHLA AGADIR

 AGADIR، 80000، AGADIR

MAROC

IBEGREEN شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي تجزئة 

بئر انزران بلأك H رقم 03 تبكأين 

اكادير - 80000 اكادير املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

48915

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   31

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.IBEGREEN

انكاج   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

وتصنيع جرافات الح ر من الحديد 

الصلب 

بناء بالخشب ومأاد اخرى.

تجزئة   : االجكماعي  املقر  عنأان 
تبكأين   03 رقم   H بئر انزران بلأك 

اكادير - 80000 اكادير املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

السيد رشيد ادري�شي : 200 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 200  : ادري�شي  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 200  : ادري�شي  مصط ى  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

200 حصة   : السيد عمر ادري�شي 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 200  : ادري�شي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  ادري�شي  رشيد  السيد 

 03 رقم   H بلأك  انزران  بئر  تجزئة 

تيكأين اكادير 80000 اكادير املغرب.

السيد ابراهيم ادري�شي عنأانه)ا) 

 03 رقم   H بلأك  انزران  بئر  تجزئة 

تيكأين اكادير 80000 اكادير املغرب.

السيد مصط ى ادري�شي عنأانه)ا) 

 03 رقم   H بلأك  انزران  بئر  تجزئة 

تيكأين اكادير 80000 اكادير املغرب.

عنأانه)ا)  ادري�شي  عمر  السيد 

ورزازات  ترميكت  لجديد  تيكمي 

45000 ورزازات املغرب.

عنأانه)ا)  ادري�شي  محمد  السيد 

ورزازات  ترميكت  لجديد  تيكمي 

45000 ورزازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  ادري�شي  رشيد  السيد 

 03 رقم   H بلأك  انزران  بئر  تجزئة 

تيكأين اكادير 80000 اكادير املغرب

السيد ابراهيم ادري�شي عنأانه)ا) 

 03 رقم   H بلأك  انزران  بئر  تجزئة 

تيكأين اكادير 80000 اكادير املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   22 بكاريخ  باكادير  الكجارية 

2021 تحت رقم 548)10.

(15I

STE HTCPRO SARL

FLP LEMSYAH
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
حل شرتة

STE HTCPRO SARL
 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE
 HASSAN BEN TABIT BUREAU
N°1، 14000، KENITRA MAROC

FLP LEMSYAH شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد)في طأر الكص ية)
وعنأان مقرها اإلجكماعي 38 زنقة 
مأالي عبد الرحمان شقة رقم 5 - 

14000 القنيطرة املغرب.
حل شرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.44409

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
2021 تقرر حل  23 شتنبر  املؤرخ في 
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 FLP LEMSYAH الأحيد  الشريك 
مبلغ روسمالها 10.000 درهم وعنأان 
مأالي  زنقة   38 اإلجكماعي  مقرها 
 14000  -  5 عبد الرحمان شقة رقم 
تص ية   : القنيطرة املغرب نتيجة ل 

الشرتة.
زنقة   38 و حدد مقر الكص ية ب 
 -  5 مأالي عبد الرحمان شقة رقم 

14000 القنيطرة املغرب. 
و عين:

ملسيح  سعيدة  السيد)ة) 
حي بدر مجمأعة ب رقم  وعنأانه)ا) 
 14000 الغرب  وربعاء  سأق   158
)ة)  تمص ي  املغرب  القنيطرة 

للشرتة.
 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 
املكعلقة بالكص ية : حي بدر مجمأعة 

ب رقم 158 سأق وربعاء الغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 22 بكاريخ  بالقنيطرة  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 88394.
(1(I

CSB Conseil Sarl d’au

 CONFIDENTIA AUDIT &
CONSEIL

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

CSB Conseil Sarl d›au

 NR 75 BD 11 JANVIER APPT

 169 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

 Confidentia Audit & Conseil

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

 Bd Abou وعنأان مقرها اإلجكماعي

 Baker Al Kadiri Résidence

 Panorama GH1 Imm 1 N°8 Sidi

 Maarouf CASABLANCA 20450

CASABLANCA MAROC

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

515(57

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   11

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.Confidentia Audit & Conseil

 EXPERT  : غرض الشرتة بإيجاز 

.COMPTABLE

 Bd  : االجكماعي  املقر  عنأان 

 Abou Baker Al Kadiri Résidence

 Panorama GH1 Imm 1 N°8 Sidi

 Maarouf CASABLANCA 20450

.CASABLANCA MAROC

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : بأهي�شى  السيد سعيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد سعيد بأهي�شى عنأانه)ا) 
 Bd Abou Baker Al Kadiri Rés.
 Al Madina Imm. H N°9 Sidi
 Maarouf Casablanca 20450

.Casablanca Maroc
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد سعيد بأهي�شى عنأانه)ا) 
 Bd Abou Baker Al Kadiri Rés.
 Al Madina Imm. H N°9 Sidi
 Maarouf Casablanca 20450

Casablanca Maroc
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 13 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 31534.
(17I

FIDUCIAIRE AL QODS

 MOROCCAN EDUCATION
SERVICES

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

FIDUCIAIRE AL QODS
 ANGLE AV MED V ET 3(3

 HASSAN II 3° ETAGE، 23000،
BENI MELLAL MAROC

 MOROCCAN EDUCATION
SERVICES شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 

محمد الخامس إقامة 7 الرقم ) - 
23000 بني مالل املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
11891

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   2(
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
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ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 
 MOROCCAN EDUCATION

.SERVICES
 CONSEIL : غرض الشرتة بإيجاز

.DE GESTION
شارع   : االجكماعي  املقر  عنأان 
 -  ( الرقم   7 إقامة  الخامس  محمد 

23000 بني مالل املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : السيد وشري اسماعيل 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد وشري اسماعيل عنأانه)ا) 
حي األطلس املنزه فيال رقم 5 23000 

بني مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد وشري اسماعيل عنأانه)ا) 
حي األطلس املنزه فيال رقم 5 23000 

بني مالل املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
االبكدائية ببني مالل بكاريخ 20 شتنبر 

2021 تحت رقم 954.
(18I

STREET BUSINESS CENTER

IMMOBOX
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
ق ل الكص ية

STREET BUSINESS CENTER
عمارة رقم 10، رقم 7، زنقة الحرية، 
جليز، مراتش ، 40000، مراتش 

املغرب
IMMOBOX شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي : كألف 

سيتي ٬ج 3٬ فيال 40ـ - 40000 

مراتش املغرب.
ق ل الكص ية

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
.45(4

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
2019 تقرر حل  31 دجنبر  املؤرخ في 
مسؤولية  ذات  شرتة   IMMOBOX
محدودة ذات الشريك الأحيد مبلغ 
وعنأان  درهم   100.000 روسمالها 
مقرها اإلجكماعي كألف سيتي ٬ج 3٬ 
املغرب  مراتش   40000  - 40ـ  فيال 

نتيجة لكأقف نشاط املقاولة.
و عين:

 Johann Pierre السيد)ة) 
وم  طريق   20 وعنأانه)ا)   MEYNET
الر اط  وتدال   1 رقم  شقة  الر يع 
10000 املغرب تمص ي )ة) للشرتة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 
كألف  وفي   2019 دجنبر   31 بكاريخ 
سيتي ٬ج 3٬ فيال 40 - 40000 مراتش 

املغرب.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
يأليأز   28 الكجارية بمراتش بكاريخ 

2020 تحت رقم 3)1145.
(19I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE DOUZINE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشرتة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع محمد الخامس رقم 03 

الطابق الثاني خني رة ، 54000، 
خني رة املغرب

STE DOUZINE شرتة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي زنقة عمر 
بن عبد العزيز رقم 01 خني رة - 

54000 خني رة املغرب.
تعيين مسير جديد للشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.3771

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
2021 تم تعيين  13 شتنبر  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشرتة  جديد  مسير 

خالص يأنس تمسير وحيد.

تبعا لقبأل اسكقالة املسير.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

)1 شتنبر  االبكدائية بخني رة بكاريخ 

2021 تحت رقم 341.

(20I

FOUZMEDIA

 LA SOCIETE BORALIS -*

SARL AU
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 LA SOCIETE BORALIS -* SARL

AU شرتة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي 48 زنقة 

ابأ بكر الصديق اقامة ايمان مككب 

2 - 14000 القنيطرة املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

(2155

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

تم إعداد القانأن   2021 غشت   24

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 LA  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

. SOCIETE BORALIS -* SARL AU

مقاول   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

ال الحية- الضيعات  التسيير  في 

الكصديرواالسكيراد.

زنقة   48  : عنأان املقر االجكماعي 

ابأ بكر الصديق اقامة ايمان مككب 

2 - 14000 القنيطرة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  الغزاوي  زهير  السيد 
عبده  ومحمد  معمأرة  زنقة  زاوية 

 14000 مراتش  إقامة   21 شقة 

القنيطرة املغرب).

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  الغزاوي  زهير  السيد 
عبده  ومحمد  معمأرة  زنقة  زاوية 

 14000 مراتش  إقامة   21 شقة 

القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 01 بكاريخ  بالقنيطرة  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم -.

(21I

FOUZMEDIA

MAALFI DISTRIBUTION
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

MAALFI DISTRIBUTION شرتة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي الرقم 

902 محل رقم 2 سككأر 32 سيدي 

الطيبي - 14000 القنيطرة املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

5(321

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2020 وتكأ ر   01

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
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ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.MAALFI DISTRIBUTION

مكجر   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

للمأاد الغذائية.

الرقم   : االجكماعي  املقر  عنأان 

32 سيدي  2 سككأر  902 محل رقم 

الطيبي - 14000 القنيطرة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  معل ي  رشيد  السيد 

الزمراني  الشرقية  انصر  اوالد  دوار 

902 سيدي الطيبي  الرقم   32 قطاع 

14000 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  معل ي  رشيد  السيد 

الزمراني  الشرقية  انصر  اوالد  دوار 

902 سيدي الطيبي  الرقم   32 قطاع 

14000 القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 01 بكاريخ  بالقنيطرة  االبكدائية 

وتكأ ر 2020 تحت رقم -.

(22I

FOUZMEDIA

 SOCIETE AGRI MAGHREB
SARL AU

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 SOCIETE AGRI MAGHREB SARL

AU شرتة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي 59 شارع 

مأالي عبدالعزيز إقامة مأالي عبد 

العزيز الرقم 4 - 14000 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

(2341

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   13

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

 SOCIETE AGRI MAGHREB SARL

.AU

غرض الشرتة بإيجاز : بيع الخضر 

وال أاته الطرية بالكقسيط.

 59  : االجكماعي  املقر  عنأان 

إقامة  عبدالعزيز  مأالي  شارع 

 14000  -  4 مأالي عبدالعزيز الرقم 

القنيطرة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد السأ�شي حميد عنأانه)ا) 

دوار مغيتن زواتة بحارة اوالد عياد 

--- سأق االربعاء الغرب املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

السيد السأ�شي حميد عنأانه)ا) 

دوار مغيتن زواتة بحارة اوالد عياد 

--- سأق االربعاء الغرب املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 1( بكاريخ  بالقنيطرة  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم -.

(23I

NJ BUSINESS

FOR PRODUCTION
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ت أيت حصص

NJ BUSINESS

 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE

 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،

FES maroc

FOR PRODUCTION شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم 111 

الطابق الس لي زنقة عبد الكريم 

الرايس حي الحجأي ملعب الخيل 

املدينة الجديدة فاس - 30000 

فاس املغرب.

ت أيت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.372(5

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2021 شتنبر   09 في  املؤرخ 

املصادقة على :

نأرالدين  )ة)  السيد  ت أيت 

من  اجكماعية  حصة   500 بأسعيد 

السيد  ل ائدة  حصة   1.000 وصل 

شتنبر   09 سماعيني بكاريخ  وفاء  )ة) 

.2021

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   

شتنبر   13 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2021 تحت رقم 4087.

(24I

fj conseil

حوساب كروب
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

fj conseil

رفم 1051 الطابق 01 حي القدس 

02 ب 02 خريبكة ، 25000، 

خريبكة املغرب

حأساب تروب شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم 14 

باوك 09 السأق القديم خريبكة 

خريبكة 25000 خريبكة املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

7157

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

القانأن  إعداد  تم   2021 ماي   01

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

حأساب تروب.

الك اوض   : غرض الشرتة بإيجاز 

اال سكيراد والكصدير الكأطين.

 14 رقم   : عنأان املقر االجكماعي 

خريبكة  القديم  السأق   09 باوك 

خريبكة 25000 خريبكة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

 20 السيد صبير بحان عنأانه)ا) 

 25000 القديم  السأق   14 باوك 

خريبكة املغرب.

عنأانه)ا)  الرميتي  حسام  السيد 

 25000 21 غشت  بلأك د شارع   11

خريبكة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

 20 السيد صبير بحان عنأانه)ا) 

 25000 القديم  السأق   14 باوك 

خريبكة املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

يأنيأ   29 االبكدائية بخريبكة بكاريخ 

2021 تحت رقم 332.

(25I
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Mouttaki&Partners

 NEXT SNACKING
INDUSTRY S.A

تأسيس شرتة املساهمة

Mouttaki&Partners
 bd d›anfa 6ème étage ،, 131

20060، Casablanca Maroc
 NEXT SNACKING INDUSTRY

S.A »شرتة املساهمة« 
وعنأان مقرها االجكماعي: إقامة 
سعد 2 ، مبنى 3 ، شقة 15 ، 

هرهأرة ، تمارة -، 12040 تمارة 
املغرب

إعالن عن تأسيس » شرتة 
املساهمة«

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.134189

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 ماي   23
األسا�شي لشرتة املساهمة باملميزات 

الكالية:
شكل الشرتة : شرتة املساهمة .

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 NEXT  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.SNACKING INDUSTRY S.A
الغرض   : بإيجاز  الشرتة  غرض 
املغرب  من  كل  في  هأ  الشرتة  من 

والخارج:
والكعك  البسكأيت  صناعة   -
املنكجات  من  وغيرها  اإلس نجي 

املماثلة وو املشكقة ؛
الأجبات  منكجات  تصنيع   -

الخ ي ة ؛
املخابز  منكجات  صناعة   -

واملعكرونة;
- تجهيز الدقيق واملنكجات املشكقة 

األخرى ؛
وو  ونشطة  جميع  ممارسة   -
عمليات االسكيراد والكصدير والكأزيع 
ومنكجات  سلع  بجميع  يكعلق  فيما 
الخ ي ة  والأجبات  البسكأيت 

واملخابز واملعكرونة ؛
- اقكناء وو االستثمار في روس املال 
وصأل  وي  إدارة  وو  االسكحأاذ  وو 

تجارية مماثلة وو ذات صلة ؛

املعامالت  جميع   ، و ص ة عامة 
وو  املالية  وو  الصناعية  وو  الكجارية 
ذلك  في  بما   ، العقارية  وو  املنقألة 
امللكية  حقأق  استثمارات  جميع 
املباشرة وو غير املباشرة التي قد تكأن 
ووي غرض  الشرتة  بغرض  مرتبطة 
مشابه وو ذي صلة من املحكمل ون 

يعزز تطأير الشرتة..
إقامة   : االجكماعي  املقر  عنأان 
سعد 2 ، مبنى 3 ، شقة 15 ، هرهأرة 

، تمارة - 12040 تمارة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة: 99 سنة.
الشرتة  روسمال  ويبلغ 

10.000.000,00 درهم،
مقسم كالكالي:

بنبراهيم  مجمأعة  الشرتة 
بقيمة  حصة   40.000  : لالستثمار 

100 درهم للحصة .
 : كابيكال  إي  جي  بي  الشرتة 
درهم   100 بقيمة  حصة   39.997

للحصة .
 20.000  : بنبراهيم  ر�شى  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   1  : بنبراهيم  ونأار  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   1  : اليازغي  عمر  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   1  : حجي  طارق  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
مجلس  وعضاء  وو  املكصرفأن 

الرقابة: 
بص كه)ا)  بنبراهيم  ر�شى  السيد 
فيال  رئيس مجلس اإلدارة عنأانه)ا) 
الصخيرات  شاطئ  طايتي  شاطئ   8

12050 الصخيرات املغرب
الحسيني  العراقي  هشام  السيد 
بص كه)ا) مدير عام عنأانه)ا) إقامة 
15 ، شارع  04 ، رقم  صأفيا ، شارع 
عبد الهادي بأطالب ، الدار البيضاء 

20180 الدار البيضاء املغرب
بص كه)ا)  بنبراهيم  ونأار  السيد 
 1 سعد  إقامة  عنأانه)ا)  مكصرف 
الصخيرات  هرهأرة   ( رقم   1 مبنى 
تمارة  الصخيرات   12040 تمارة 

املغرب

بص كه)ا)  اليازغي  عمر  السيد 
مكصرف عنأانه)ا) شارع ويت مسعأد 
تقسيم بيل فأ 3، السأي�شي، الر اط 

10000 الر اط املغرب
بص كه)ا)  حجي  طارق  السيد 
مكصرف عنأانه)ا) عمارة ب 2 ، شقة 
12 ، إقامة لي طيراس ، دار السالم ، 
الر اط   10000 الر اط   ، السأي�شي 

املغرب
مراقب وو مراقبي الحسابات :

 CAPITALE EXPERTISE الشرتة 
)ا)بص كه مراقب حسابات عنأانه)ا) 
، عمارة  البريد املرتزي   ، حي الرياض 
الر اط سال زمأر زعير   ،  4 شقة   1

10100 الر اط املغرب
األسا�شي  النظام  مقكضيات 
وتأزيع  االحكياطي  بككأين  املكعلقة 

األر اح :
من صافي الر ح لكل سنة مالية، 
عند  السابقة  الخسائر  ناقًصا 
 لككأين 

ً
االقكضاء ، يكم خصم ٪5 ووال

هذا  يكأقف  ؛  القانأني  االحكياطي 
الخصم عن ون يكأن إلزامًيا عندما 
القانأني  االحكياطي  مبلغ  يكجاوز 
يسكأنف  ؛  املال  روس  من  العاشر 
مساره إذا ، ألي سبب كان ، انخ ض 
االحكياطي القانأني عن هذا الكسر.

الرصيد ، الذي تمت زيادته ، عند 
لة  رحَّ

ُ
االقكضاء ، من خالل األر اح امل

ض  خ َّ
ُ
وامل السابقة  السنأات  من 

ي رضها  التي  االحكياطيات  بأاسطة 
وو   ، األسا�شي  النظام  وو  القانأن 
االحكياطيات االخكيارية ، يشكل ر ًحا 

 للكأزيع.
ً
قابال

رقم  القانأن  وحكام  مراعاة  مع 
ومبادئ  األسا�شي  والنظام  17ـ95 
اإلدارة الحكيمة ، يأافق املساهمأن 
)االلتزام  جهدهم  قصارى  بذل  على 
سنأًيا  األر اح  لكأزيع  بالأسائل) 
على  للكأزيع  القابلة  األر اح  بمقدار 
آخر  املبلغ  سيظهر  الكالي  النحأ 
البيانات املالية للشرتة لسنة مالية 
االعكبار  بعين  األخذ  بعد   ، معينة 
والكمأيل  االستثمار  احكياجات 

للشرتة.

املنصأص  الخاصة  اإلمكيازات 

عليها لكل شخص :

في  عليها  املنصأص  االمكيازات 

القانأن الخاص بشركات املساهمة.
بقبأل  مكعلقة  مقكضيات 

ت أيت  لهم  املخأل  األشخاص 
األسهم وتعيين جهاز الشرتة املخأل 

له البث في طلبات القبأل :

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   -

االبكدائية بكمارة بكاريخ - تحت رقم -.

(2(I

N2M CONSEIL-SARL

LUDENA
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

LUDENA شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي حي 

العرا�شي اقامة ايمن الطابق 

الخامس رقم 18 - 2000) الناظأر 

املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

22823

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   13

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.LUDENA

قاعة   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

الح الت

قاعة االلعاب

مقهى ومطعم.
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حي   : االجكماعي  املقر  عنأان 
الطابق  ايمن  اقامة  العرا�شي 
الناظأر   (2000  -  18 الخامس رقم 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 500  : محمد  مجعيط  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : السيد امرابط نأر الدين 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد مجعيط محمد عنأانه)ا) 
 (2000  (08 رقم  املسيرة  شارع 

الناظأر املغرب.
الدين  نأر  امرابط  السيد 
ناردن   99135 هألندا  عنأانه)ا) 

هألندا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد مجعيط محمد عنأانه)ا) 
 (2000  (08 رقم  املسيرة  شارع 

الناظأر املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
االبكدائية بالناضأر بكاريخ 17 شتنبر 

2021 تحت رقم )395.

(27I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

PROMOUMEN
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

 CABINET DE GESTION ET
RÉVISION COMPTABLE
 IMM GHA 6ème étage,

 bureau n°43 centrak park
 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia maroc
PROMOUMEN شرتة

 ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 
محمد السادس إقامة ليزورتيدي 
4 عمارة ش الشقة ) املحمدية - 

28000 املحمدية املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
28875

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   15
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.PROMOUMEN
الغرض   : بإيجاز  الشرتة  غرض 
الخارج  وفي  املغرب  في  الشرتة  من 
نيابة عن  وو  ن سها  باألصالة عن   ،

وطراف ثالثة:
- نشاط 

الترويج العقاري و ناء و يع جميع 
وو  السكنية  لالسكخدامات  املباني 

الكجارية وو الصناعية وو املهنية ؛
- نشاط الترويج العقاري

والشقق  املباني  وشراء  بيع   -
وو  وال يالت واألرا�شي املكشأفة و/ 

املبنية ؛
و يع   ، وشراء   ، وإدارة   ، تأجير   -
وتطأير   ، واملباني  األرا�شي  وتأجير   ،
األرا�شي واملعدات ، وتقسيم األرا�شي
ووعمال  الري ية  الطرق  تطأير   -
والعقارات  األرا�شي  وتطأير  الح ر 

وتطأير األرا�شي ؛
تثمين   ، العقارية  املعامالت   -
األصأل  إدارة   ، واألرا�شي  العقارات 
 ، وترميمها  املباني  تأهيل   ، وإدارتها 
الديكأر الداخلي ، الصرف الصحي ، 

صيانة املباني
العامة  األشغال  إنجاز   -
الدولة  هيئات  وجميع  والصناعية 

والهندسة املدنية ؛
- تأفير اليد العاملة ؛

- تسأيق وتأجير واسكيراد وتصدير 
معدات ومأاد البناء ؛.

شارع   : االجكماعي  املقر  عنأان 
ليزورتيدي  إقامة  السادس  محمد 
 - املحمدية   ( الشقة  ش  عمارة   4

28000 املحمدية املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : السيد علي عبد املأمن 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد علي عبد املأمن عنأانه)ا) 
املحمدية   99 الرقم  نيس  تجزئة 

28000 املحمدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد علي عبد املأمن عنأانه)ا) 
املحمدية   99 الرقم  نيس  تجزئة 

28000 املحمدية املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 21 بكاريخ  باملحمدية  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم ))19.

(28I

KASABA PROMOTION SARL

AKANORD SARL
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ت أيت حصص

AKANORD SARL
2-4 شارع عالل بن عبد هللا تطأان، 

93000، تطأان املغرب
AKANORD SARL شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 
الشرفاء زنقة 8 رقم 5 - 93000 

تطأان املغرب.
ت أيت حصص

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.17409

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تمت   2021 غشت   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تريم  محمد  )ة)  السيد  ت أيت 
من  اجكماعية  حصة   20 االيراري 
)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   50 وصل 
غشت   24 بكاريخ  السيدالي  مراد 

.2021
ياسين مدغري  )ة)  ت أيت السيد 
علأي 30 حصة اجكماعية من وصل 
ونأار  )ة)  السيد  ل ائدة  حصة   50

عبدالوي بكاريخ 24 غشت 2021.
ياسين مدغري  )ة)  ت أيت السيد 
علأي 20 حصة اجكماعية من وصل 
حسن  )ة)  السيد  ل ائدة  حصة   50

السيدالي بكاريخ 24 غشت 2021.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
شتنبر   21 االبكدائية بكطأان بكاريخ 

2021 تحت رقم 2857.

(29I

CAB ADVICE

SOMA USINAGE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

CAB ADVICE
شارع محمد الخامس عمارة رقم 
148 الطابق األول شقة رقم 2 ، 

000)1، سيدي قاسم املغرب
SOMA USINAGE شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي زاوية شارع 

بئر انزران وشارع املغرب العربي 
إقامة وداد جهان عمارة رقم 2 - 
14200 سيدي سليمان املغرب
تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

3227
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   10
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 SOMA : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.USINAGE
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وعمال   -  : غرض الشرتة بإيجاز 
مكنأعة.

- وعمال امليكانيكية.
- الكجارة.

زاوية   : االجكماعي  املقر  عنأان 
شارع بئر انزران وشارع املغرب العربي 
 -  2 رقم  عمارة  جهان  وداد  إقامة 

14200 سيدي سليمان املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
حصة   500  : السيد ياسر حنيني 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : السيد عبدالعزيز مرغأب 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
عنأانه)ا)  حنيني  ياسر  السيد 
سيدي   1(000 االقليمي  املستش ى 

قاسم املغرب.
مرغأب  عبدالعزيز  السيد 
عنأانه)ا) دوار الزاوية جاقمة 100)2 

برشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  حنيني  ياسر  السيد 
سيدي   1(000 االقليمي  املستش ى 

قاسم املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
االبكدائية بسيدي سليمان بكاريخ 21 

شتنبر 2021 تحت رقم -.
(30I

N2M CONSEIL-SARL

LINAK TRAV
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
LINAK TRAV شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي مجمأعة 

ب عاريض رقم 75 - 2000) الناظأر 

املغرب
تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

22813
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   23
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 LINAK : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.TRAV
اشغال   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

مخكل ة او البناء
اشغال الصيانة والكطهير

اسكيراد وتصدير .
عنأان املقر االجكماعي : مجمأعة 
ب عاريض رقم 75 - 2000) الناظأر 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 340  : املهدي  اوركأس  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 330  : شيماء  بأجنان  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 330  : س يان  عأادي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد اوركأس املهدي عنأانه)ا) 
سيدي   1( رقم   35 زنقة   4 امل 
البيضاء  الدار   20(00 البرنأ�شي 

املغرب.
السيدة بأجنان شيماء عنأانه)ا) 
الناظأر   (2000 بأعرورو حي املطار 

املغرب.
السيد عأادي س يان عنأانه)ا) 
 14 رقم   (9 زنقة  شارع طه حسين 

2000) الناظأر املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد عأادي س يان عنأانه)ا) 

 14 رقم   (9 زنقة  شارع طه حسين 
2000) الناظأر املغرب

السيدة بأجنان شيماء عنأانه)ا) 
الناظأر   (2000 بأعرورو حي املطار 

املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
االبكدائية بالناضأر بكاريخ 15 شتنبر 

2021 تحت رقم 3940.
(31I

hamzafid

MLH PHARMA

إعالن مكعدد القرارات

hamzafid
 BOITE POSTALE VILLE

 NOUVELLE HAMRIA N°867
 MEKNES ، 50000، meknes

maroc
MLH PHARMA »شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنأان مقرها االجكماعي: شارع 

الجيش امللكي عمارة 17مككب8املنزه 
دوار ازطأطن جماعة الدخيسة 
مكناس 50000 مكناس املغرب .

»إعالن مكعدد القرارات«
رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.48155
بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 30 يأنيأ 2021
تم اتخاذ القرارات الكالية: 

الراحلة  وفاة  -1بيان  رقم  قرار 
ينص  الذي  لأتيلي:  مأنيا  السيدة 
على مايلي: -بيان وفاة الراحلة السيدة 

مأنيا لأتيلي شريكة ومسيرة
 : اِرك 

َ
-2تعيين مسير ُمش قرار رقم 

-تعيين وحمد  الذي ينص على مايلي: 
اِرك 

َ
اتبرمسير ُمش

بين  حصصها  -3تأزيع  رقم  قرار 
الأرثة : الذي ينص على مايلي: -تأزيع 
حصص املرحأمة مأنية الأتيلي بين 
الأرثة -ادريس اتبر -وحمد اتبر-مهدي 
عائشة الشبأكي-عبد الرحمان  اتبر- 

الأتيلي
الذي  28 حصة:  -4هبة  قرار رقم 
حصة   28 هبة  مايلي:  على  ينص 

الشبأكي-عبد  -عائشة  مملأتة 
الرحمان الأتيلي وادريس اتبر ل ائدة 
 14 -وحمد اتبر-مهدي اتبر بالتساوي 

حصة لكل واحد 
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 
بند رقم -بند رقم ): الذي ينص على 
-50.000,00dh مايلي: -محمد حبيب
اتبر25.000,00dh-مهدي  وحمد 

25.000,00dhاتبر
7: الذي ينص  بند رقم --بند رقم 
على مايلي: -محمد حبيب 50 حصة-

اتبر25  حصة-مهدي  اتبر25  وحمد 
حصة

بند رقم -بند رقم 15: الذي ينص 
على مايلي: .............من اآلن فصاعدا، 
السيد  الشرتة من قبل:  يكم تسيير 
وحمد اتبروالسيد محمد حبيب ل ترة 

غير محددة
بند رقم -بند رقم )1: الذي ينص 
على مايلي: ...........وفي الأقت الراهن، 
يعين السيد وحمد اتبر والسيد محمد 
غير  ل ترة  مشاركان  مسيران  حبيب 
طاملا لم يقرر الجمع العام  محددة، 

خالف ذلك ........
بند رقم -بند رقم 18: الذي ينص 
املشترك  -..........الكأقيع  مايلي:  على 
محمد  والسيد  اتبر  وحمد  للسيد 
الحدود  ضمن  ويكصرفان  حبيب 

املذكأرة وعاله
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   22 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2021 تحت رقم 4238.

(32I

FIDUCIAIRE BAMMOU

LAYACHI INFO
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et
 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
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LAYACHI INFO شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع زنقة 

 LA االسكقالل وزنقة املرسة اقامة

PERLA A مككب رفم 8 - 14000 

القنيطرة املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

(0113

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 وبريل   07

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

. LAYACHI INFO

في  تاجر   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

االجهزة االلكترونية 

مقاولة في اشغال الطباعة 

او  املخكل ة  االشغال  في  مقاولة 

البناء.

شارع   : االجكماعي  املقر  عنأان 
زنقة االسكقالل وزنقة املرسة اقامة 

LA PERLA A مككب رفم 8 - 14000 

القنيطرة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 : العيا�شي  امين  محمد  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

العيا�شي  امين  محمد  السيد 

 08 الشقة   (3 عمارة  عنأانه)ا) 

القنيطرة   14000 املغرب العربي س 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومأاطن مسيري الشرتة:

العيا�شي  امين  محمد  السيد 
 08 الشقة   (3 عمارة  عنأانه)ا) 
القنيطرة   14000 املغرب العربي س 

املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
االبكدائية بالقنيطرة بكاريخ 13 وبريل 

2021 تحت رقم 81999.
(33I

NADOFISC SARL

SHINY PRODUCT
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
حل شرتة

NADOFISC SARL
شارع 3 مارس زنقة قرطبة عمارة 
7 شقة رقم 2 الناضأر ، 2000)، 

الناضأر املغرب
SHINY PRODUCT شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد)في طأر الكص ية)
وعنأان مقرها اإلجكماعي دوار 

بأهراوة بأعرك سلأان الناظأر - 
2023) الناظأر املغرب.

حل شرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.14709
الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
تقرر   2021 غشت   0( في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شرتة 
 SHINY الأحيد  الشريك  ذات 
PRODUCT مبلغ روسمالها 100.000 
درهم وعنأان مقرها اإلجكماعي دوار 
 - الناظأر  سلأان  بأعرك  بأهراوة 
 : ل  نتيجة  املغرب  الناظأر   (2023

تص ية الشرتة وحلها.
دوار  ب  الكص ية  مقر  حدد  و 
 - الناظأر  سلأان  بأعرك  بأهراوة 

2023) الناظأر املغرب. 
و عين:

وسيس  ح يظ  السيد)ة) 
بأعرك  بأهراوة  دوار  وعنأانه)ا) 
البلد  الناظأر   (2023 سلأان 

تمص ي )ة) للشرتة.

 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالناضأر بكاريخ 23 غشت 

2021 تحت رقم 3753 و3841.

(34I

sofoget

AVOCADO AGRI
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

sofoget

 Kenitra, 37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

AVOCADO AGRI شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي القنيطرة 

42 بير الرامي الغر ية - 14000 

القنيطرة املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

(2379

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   1(

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.AVOCADO AGRI

غرض الشرتة بإيجاز : اإلسكغالل 

ال الحي.

عنأان املقر االجكماعي : القنيطرة 

 14000  - الغر ية  الرامي  بير   42

القنيطرة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

800 حصة   : السيد شيبأ ياسين 
بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد شيبأ يأسف : 100 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

100 حصة   : السيد شيبأ محمد 
بقيمة 100 درهم للحصة .

بقيمة   800  : السيد شيبأ ياسين 
100 درهم.

السيد شيبأ يأسف : 100 بقيمة 
100 درهم.

بقيمة   100  : السيد شيبأ محمد 
100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  ياسين  شيبأ  السيد 
القنيطرة   14000 املغرب  القنيطرة 

املغرب.
عنأانه)ا)  يأسف  شيبأ  السيد 
القنيطرة   14000 املغرب  القنيطرة 

املغرب.
عنأانه)ا)  محمد  شيبأ  السيد 
القنيطرة   14000 املغرب  القنيطرة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  ياسين  شيبأ  السيد 
القنيطرة   14000 املغرب  القنيطرة 

املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 22 بكاريخ  بالقنيطرة  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 88384.
(35I

sofoget

GRILL VAP
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ت أيت حصص

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
GRILL VAP شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي القنيطرة 
زنقة وميرة رقم ) 14000 القنيطرة 

املغرب.
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ت أيت حصص

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.35159

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2021 شتنبر   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ت أيت السيد )ة) سعيد الشاطر 

وصل  من  اجكماعية  حصة   3.0(0

9.000 حصة ل ائدة السيد )ة) رضا 

بنربيعة بكاريخ 15 شتنبر 2021.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   

 22 بكاريخ  بالقنيطرة  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 88385.

(3(I

sofoget

GRILL VAP

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

تعيين مسير جديد للشرتة

sofoget

 Kenitra, 37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

GRILL VAP شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي القنيطرة 

زنقة وميرة رقم ) - 14000 القنيطرة 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.35159

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

2021 تم تعيين  15 شتنبر  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشرتة  جديد  مسير 

بنربيعة رضا تمسير وحيد

تبعا لقبأل اسكقالة املسير.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 22 بكاريخ  بالقنيطرة  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 88385.

(37I

sofoget

RADMIR
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

sofoget

 Kenitra, 37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

RADMIR شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي 110 زنقة 

مأالي عبدهللا إقامة غيكة مككب 4 

14000 القنيطرة املغرب.

تحأيل املقر االجكماعي للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.59453

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

املؤرخ في 07 شتنبر 2021 تم تحأيل 

من  للشرتة  الحالي  االجكماعي  املقر 
إقامة  عبدهللا  مأالي  زنقة   110«

القنيطرة   14000  4 مككب  غيكة 

إقامة   8 املخازن  واد   « إلى  املغرب« 

لينة 14000 القنيطرة املغرب«.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 21 بكاريخ  بالقنيطرة  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 88372.

(38I

sofoget

RADMIR
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشرتة

sofoget

 Kenitra, 37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

RADMIR شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنأان مقرها االجكماعي 110 زنقة 

مأالي عبدهللا إقامة غيكة مككب 4 

14000 القنيطرة املغرب.

تغيير نشاط الشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.59453

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تم تغيير   2021 يأليأز   28 املؤرخ في 

مأاد  تجارة   « من  الشرتة  نشاط 

الكحألية  »املشرو ات  إلى  غدائية« 

بالزجاجة«.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 21 بكاريخ  بالقنيطرة  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 88372.

(39I

sofoget

 CENTRE MAROCAIN
 D›INGENIERIE ET DE

FORMATION
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

حل شرتة

sofoget

 Kenitra, 37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

 CENTRE MAROCAIN

 D›INGENIERIE ET DE

FORMATION شرتة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طأر 

الكص ية)

وعنأان مقرها اإلجكماعي 28 زنقة 

سبكة مككب ) - 14000 القنيطرة 

املغرب.

حل شرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.41(49

العام  الجمع  بمقك�شى 

يأنيأ   28 في  املؤرخ  اإلسكثنائي 

ذات  شرتة  حل  تقرر   2021

 CENTRE املحدودة  املسؤولية 

 MAROCAIN D’INGENIERIE ET

روسمالها  مبلغ   DE FORMATION

مقرها  وعنأان  درهم   100.000
 -  ( زنقة سبكة مككب   28 اإلجكماعي 

 : القنيطرة املغرب نتيجة ل   14000
زيادة خسائر الشرتة.

زنقة   28 و حدد مقر الكص ية ب 

القنيطرة   14000  -  ( مككب  سبكة 

املغرب. 

و عين:

السيد)ة) تمال وزكان وعنأانه)ا) 

املغرب  القنيطرة   14000 القنيطرة 

تمص ي )ة) للشرتة.

 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 20 بكاريخ  بالقنيطرة  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 88354.

(40I

sofoget

COIN ZEN ET BELLE II
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

sofoget

 Kenitra, 37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

COIN ZEN ET BELLE II شرتة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي القنيطرة 

23 شارع انأال عمارة 11 مككب 4 

ميمأزا 14000 القنيطرة املغرب.

تحأيل املقر االجكماعي للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.5(019

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

تم تحأيل   2021 يناير   07 املؤرخ في 

املقر االجكماعي الحالي للشرتة من » 

 11 شارع انأال عمارة   23 القنيطرة 

القنيطرة   14000 ميمأزا   4 مككب 

القنيطرة زنقة حمان   « إلى  املغرب« 

فطأاكي وعامر ابن عاص رقم 27/32 

محل 4 14000 القنيطرة املغرب«.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 15 بكاريخ  بالقنيطرة  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 88323.

(41I
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sofoget

 MOROCCAN CENTER
 FOR ENGINEERING AND

TRAINING PRIVE
شرتة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الأحيد
إضافة تسمية تجارية وو شعار 

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
 MOROCCAN CENTER FOR

 ENGINEERING AND TRAINING
PRIVE »شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد«

وعنأان مقرها االجكماعي: القنيطرة 
زنقة سبكة 30 إقامة شركأم 5 

مككب 5 - 14000 القنيطرة املغرب.
»إضافة تسمية تجارية وو شعار«
رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.51031
بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
تقرر   2021 يأليأز   2( في  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشرتة وهأ:
MCET KENITRA

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
 1( بكاريخ  بالقنيطرة  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 88334.
(42I

sofoget

JOCKER.COM
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
رفع روسمال الشرتة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
JOCKER.COM شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي القنيطرة 
427 محمد خامس ومحمد ديأري 

12 الطابق الكالت من ذ 112 
14000 القنيطرة املغرب.

رفع روسمال الشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.47401

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

تم   2021 غشت   24 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشرتة  روسمال  رفع 

من  وي  درهم«   1.500.000«

 2.000.000« إلى  درهم«   500.000«

مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 

املقدار  املحددة  الشرتة  ديأن  مع 

واملسكحقة.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 07 بكاريخ  بالقنيطرة  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم )8819.

(43I

KASABA PROMOTION SARL

KASABA PROMOTION
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ت أيت حصص

KASABA PROMOTION SARL

2-4 شارع عالل بن عبد هللا تطأان، 

93000، تطأان املغرب

KASABA PROMOTION شرتة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي 2-4 شارع 

عالل بن عبد هللا 2-4 شارع عالل 

بن عبد هللا 93000 تطأان املغرب.

ت أيت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.19579

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2021 غشت   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تريم  محمد  )ة)  السيد  ت أيت 

من  اجكماعية  حصة   1( االيراري 

)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   50 وصل 

غشت   24 بكاريخ  عبدالوي  ونأار 

.2021
ياسين مدغري  )ة)  ت أيت السيد 

علأي 18 حصة اجكماعية من وصل 

ونأار  )ة)  السيد  ل ائدة  حصة   50

عبدالوي بكاريخ 24 غشت 2021.

ياسين مدغري  )ة)  ت أيت السيد 

علأي 32 حصة اجكماعية من وصل 

مراد  )ة)  السيد  ل ائدة  حصة   50

السيدالي بكاريخ 24 غشت 2021.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   

شتنبر   21 االبكدائية بكطأان بكاريخ 

2021 تحت رقم 5858.

(44I

sofoget

JOCKER.COM

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

تغيير نشاط الشرتة

sofoget

 Kenitra, 37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

JOCKER.COM شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها االجكماعي القنيطرة 

427 محمد خامس ومحمد ديأري 

12 الطابق الكالت من ذ 112 

14000 القنيطرة املغرب.

تغيير نشاط الشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.47401

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

تم تغيير   2021 24 غشت  املؤرخ في 

نشاط الشرتة من » العروض ال نية 

واملهرجانات 

مقاول الديكأر 

 وعمال عامة واشغال البناء« إلى » 

وعمال عامة واشغال البناء

نقل البضائع

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 07 بكاريخ  بالقنيطرة  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم )8819.

(45I

هند لشقر

ADAM-PORTSEF
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل الكص ية
هند لشقر

رقم )2 مكرر 2 نجزئة الحبابي 
الدكارات فاس ، 30000، فاس فاس

ADAM-PORTSEF شرتة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي : شقة رقم 
03 انزي سيدي احمد الكادلي ص رو 

- 31000 ص رو املغرب.
ق ل الكص ية

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
.3037

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
2021 تقرر حل  12 فبراير  املؤرخ في 
ذات  شرتة   ADAM-PORTSEF
روسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنأان  درهم   100.000
اإلجكماعي شقة رقم 03 انزي سيدي 
احمد الكادلي ص رو - 31000 ص رو 

املغرب نتيجة ملشاكل بين لشركاء .
و عين:

البنعي�شي  هشام  السيد)ة) 
سيدي  انزي   28 رقم  وعنأانه)ا) 
ص رو   31000 احمد الكادلي ص رو 

املغرب تمص ي )ة) للشرتة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 
بكاريخ 12 فبراير 2021 وفي شقة رقم 
03 انزي سيدي احمد الكادلي ص رو 

- 31000 ص رو املغرب.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
غشت   11 االبكدائية بص رو بكاريخ 

2021 تحت رقم 383/2021.
(4(I

GENIE MANAGEMENT CONSULTING

AUDINAR MNAGEMENT
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
حل شرتة

 GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard, Al Qods, Lot Al 157
 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
 AUDINAR MNAGEMENT
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شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد)في طأر الكص ية)

وعنأان مقرها اإلجكماعي 157 

شارع, القدس تجزئة املجد الطابق 

االول الشقة رقم ), البريد رقم 4), 

العأامة-طنجة. - 90000 طنجة 

املغرب.

حل شرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.94785

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

تقرر حل   2019 نأنبر   05 املؤرخ في 

محدودة  مسؤولية  ذات  شرتة 

 AUDINAR الأحيد  الشريك  ذات 

روسمالها  مبلغ   MNAGEMENT

مقرها  وعنأان  درهم   10.000

اإلجكماعي 157 شارع, القدس تجزئة 

 ,( رقم  الشقة  االول  الطابق  املجد 

 - العأامة-طنجة.   ,(4 رقم  البريد 

 : ل  نتيجة  املغرب  طنجة   90000

تأقف النشاط.

 157 ب  الكص ية  مقر  حدد  و 

الطابق  املجد  تجزئة  القدس  شارع, 

 ,(4 البريد رقم   ,( االول الشقة رقم 

طنجة   90000  - العأامة-طنجة. 

املغرب. 

و عين:

الطاهر  حسن  السيد)ة) 

رقم   24 زنقة  االدريسية  وعنأانه)ا) 

املغرب  طنجة   90000 طنجة   7

تمص ي )ة) للشرتة.

 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

نأنبر   14 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2019 تحت رقم 7)2277.

(47I

Ste COMPTLINE sarl (AU( 

MUKADI CONSULTING
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

Ste COMPTLINE sarl (AU(

 RUE TABARIA, APPT 19, 4

 HASSAN RABAT ، 10000،

RABAT MAROC

MUKADI CONSULTING شرتة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي 54 ، شارع 

تانسي ت ، رقم 1 ، وتدال الر اط - 

10000 الر اط اململكة املغر ية

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

1431(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2020 فبراير   07

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.MUKADI CONSULTING

مككب   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

االستشارات.

عنأان املقر االجكماعي : 54 ، شارع 
 - ، وتدال الر اط   1 ، رقم  تانسي ت 

10000 الر اط اململكة املغر ية.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

القا�شي  هللا  عبد  محمد  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

القا�شي  هللا  عبد  محمد  السيد 

12 سيدي  مبنى   ،  4 عنأانه)ا) شقة 

اململكة  تمارة   12000 تمارة  العبد 

املغر ية.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

القا�شي  هللا  عبد  محمد  السيد 

12 سيدي  مبنى   ،  4 عنأانه)ا) شقة 

اململكة  تمارة   12000 تمارة  العبد 

املغر ية

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

فبراير   17 بكاريخ  بالر اط  الكجارية 

2020 تحت رقم 88001.

(48I

CONSEIL JURIDIQUE

FONTANA CAR
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل الكص ية

CONSEIL JURIDIQUE

 14RUE CHERAA HAY SAADA

 BERKANE ، 63300، BERKANE

MAROC

FONTANA CAR شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي : شارع 

محمد الخامس رقم 52 شقة في 

الطابق الثالث حي الحسني بركان 

- 3300) بركان - 3300) بركان 

املغرب.

ق ل الكص ية

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.33(1

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تقرر   2021 شتنبر   13 في  املؤرخ 

ذات  شرتة   FONTANA CAR حل 

روسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنأان  درهم   100.000

الخامس  محمد  شارع  اإلجكماعي 

شقة في الطابق الثالث حي   52 رقم 

 - بركان   (3300  - بركان  الحسني 

لق ل  نتيجة  املغرب  بركان   (3300

الكص ية.

و عين:

السيد)ة) محمد واضح وعنأانه)ا) 

حي القدس راس املاء الناظأر 02)2) 

الناظأر املغرب تمص ي )ة) للشرتة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 

شارع  وفي   2021 شتنبر   13 بكاريخ 

في  شقة   52 رقم  الخامس  محمد 

 - الثالث حي الحسني بركان  الطابق 

3300) بركان - 3300) بركان املغرب.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   20 بكاريخ  ببركان  االبكدائية 

2021 تحت رقم 544/2021.

(49I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

SLIMANE SAFI
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

SLIMANE SAFI شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم 15 

شارع رقم 5 بنسأدة - 30030 فاس 

املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

(9215

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 وبريل   30

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
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عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.SLIMANE SAFI
إسكغالل   : غرض الشرتة بإيجاز 
وو  تلقائية  بعمليات  اللحام  ورشة 

تهر ائية.
 15 رقم   : عنأان املقر االجكماعي 
30030 فاس   - بنسأدة   5 شارع رقم 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
مبلغ روسمال الشرتة: 189.000.) 

درهم، مقسم كالكالي:
- السيد الصافي سليمان : 1890) 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد الصافي سليمان عنأانه)ا) 
7 بلأك ب تجزئة نادية بنسأدة  رقم 

30030 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد الصافي سليمان عنأانه)ا) 
7 بلأك ب تجزئة نادية بنسأدة  رقم 

30030 فاس املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
غشت   24 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2021 تحت رقم 3820.
(50I

FIDUCIAIRE CHEMS

MAGIC PLANCHER
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

FIDUCIAIRE CHEMS
 IMM 11 LOT EL HANSALI R+4

 APPT 6 TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

MAGIC PLANCHER شرتة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي دوار اوالد 
امر عين عكيق تمارة - 12000 تمارة 

املغرب.
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.1301(9

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
2021 تم تحأيل  07 يأنيأ  املؤرخ في 
من  للشرتة  الحالي  االجكماعي  املقر 
 - تمارة  عكيق  عين  امر  اوالد  »دوار 
»عين  إلى  املغرب«  تمارة   12000
8 دوار ملعاكلة جماعة سيدي  بريدية 
12000 سيدي يحي زعير   - يحي زعير 

املغرب«.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   07 بكاريخ  بكمارة  االبكدائية 

2021 تحت رقم 410).
(51I

املرتز الجهأي لالستثمار لجهة العيأن الساقية 

الحمراء

CHICA COS
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

املرتز الجهأي لالستثمار لجهة 
العيأن الساقية الحمراء

صندوق البريد ))22 ، 70000، 
العيأن املغرب

CHICA COS شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي حي الأكالة 
بلأك J رقم 9)3 العيأن - 70000 

العيأن املغرب
تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

37037
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 يأنيأ   02
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 CHICA : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

. COS
إنكاج بيع   : غرض الشرتة بإيجاز 
منكجات الكجميل ، الكجارة العامة ، 

االسكيراد والكصدير .
حي   : االجكماعي  املقر  عنأان 
 - العيأن   3(9 رقم   J بلأك  الأكالة 

70000 العيأن املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 
درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : السيدة الساملة الخل ي 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومأاطن الشركاء :

السيدة الساملة الخل ي عنأانه)ا) 
العيأن   3(9 رقم   J حي الأكالة بلأك 

70000 العيأن املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيدة الساملة الخل ي عنأانه)ا) 
العيأن   3(9 رقم   J حي الأكالة بلأك 

70000 العيأن املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
يأنيأ   15 بكاريخ  بالعيأن  االبكدائية 

2021 تحت رقم 1815/2021.

(52I

eurest compta sarl

ANOUSSI TRANS
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

eurest compta sarl
 n° 40 APT 2 ETAGE 2 BD

 CHEFCHAOUNI FES ، 30000،
FES MAROC

ANOUSSI TRANS شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي العمارة 

8 ملكقى زنقة مرمأشة وزنقة سبكة 
االطلس فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
(9(13

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 يأليأز   05
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

. ANOUSSI TRANS

النقل   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

االسكيراد  الدولي,  النقل  للغير, 

والكصدير .

العمارة   : االجكماعي  املقر  عنأان 

ملكقى زنقة مرمأشة وزنقة سبكة   8

االطلس فاس - 30000 فاس املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : محمد  مصلح  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  محمد  مصلح  السيد 

ابن  شارع  الدالية  رياض  تجزئة   1

فاس   30050 االزهر  حي  الخطيب 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  محمد  مصلح  السيد 

ابن  شارع  الدالية  رياض  تجزئة   1

فاس   30050 االزهر  حي  الخطيب 

املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   22 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2021 تحت رقم 4225.

(53I

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI 

MANZIL BAHIJ
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة مدنية عقارية

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI

 av. Abou Bakr Arrazi n°8 ،

90000، Tanger MAROC

MANZIL BAHIJ »شرتة مدنية 

عقارية«
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وعنأان مقرها اإلجكماعي: مرشان 
شارع مأالي الحسن رقم 5 90000 

طنجة املغرب
»تأسيس شرتة مدنية عقارية«

رقم الكقييد في السجل الكجاري: 
120187

 28 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�شى 
شرتة  تأسيس  تقرر   2021 يأنيأ 

مدنية عقارية ذات البيانات الكالية:
مكبأعة  الشرتة،  تسمية   -
تسميتها:  بمخكصر  اإلقكضاء،  عند 

MANZIL BAHIJ
الكدبير  بإيجاز:  الشرتة  غرض   -

العقاري
مرشان  عنأان املقر االجكماعي:   -
 90000  5 شارع مأالي الحسن رقم 

طنجة املغرب
وجلها  من  تأسست  التي  املدة   -

الشرتة )سنة): 99
 5.000 الشرتة:  روسمال  مبلغ   -

درهم
 5.000 - مبلغ الحصص النقدية: 

درهم
- بيانات حأل الشركاء

 األشخاص الطبيعيأن: 
 JEAN MARIE السيد)ة)   -
 JOSEPH CHAUSSONNIERE
GERANT والكائن عنأانه  بص كه)ا) 
 9RUE SAINT 95810 EPIAIS ب: 

RHUS فرنسا
 PHILIPPE السيد)ة)   -
بص كه)ا)   CHAUSSONNIERE
ب:  عنأانه  والكائن   GERANT
 21RUE GEORGRS COURTELINE

TOUR 3700 فرنسا
والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومأاطن وص ات الشركاء وو 
األغيار الذين يحق لهم إلزام الشرتة 

اتجاه الغير:
 األشخاص الطبيعيأن: 

 JEAN MARIE السيد)ة)   -
 JOSEPH CHAUSSONNIERE
GERANT والكائن عنأانه  بص كه)ا) 
 9RUE SAINT 95810 EPIAIS ب: 

RHUS فرنسا.

 PHILIPPE السيد)ة)   -
بص كه)ا)   CHAUSSONNIERE
ب:  عنأانه  والكائن   GERANT
 21RUE GEORGRS COURTELINE

TOUR 3700 فرنسا
الكجاري  السجل  في  الكقييد  تم 
رقم  تحت   2021 شتنبر   20 بكاريخ 

.120187

(54I

distra conseils

OPTIQUE IMINTANOUTE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

distra conseils
رقم 2 بلأك 21 الطابق الثاني الحي 
الحسني ، 40000، مراتش املغرب

OPTIQUE IMINTANOUTE شرتة 
ذات املسؤولية املحدودة

 Magasin وعنأان مقرها اإلجكماعي
 Sis A N°4 Avenue Hassan 2
Imintanoute. - 40000 مراتش 

املغرب
تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

1755
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 مارس   04
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

. OPTIQUE IMINTANOUTE
غرض الشرتة بإيجاز : - اخصائي 

في البصريات.
- بيع بالك سيط للنظارات .

 Magasin : عنأان املقر االجكماعي
 Sis A N°4 Avenue Hassan 2
مراتش   Imintanoute. - 40000

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 40.000 الشرتة:  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي:

 20  : امال  ع أة  راجي  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 380  : الناجي  مصط ى  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد راجي ع أة امال عنأانه)ا) 

 3 س  الشري ية  حي  حدائق  اقامة 

بأعكاز مراتش   1( شقة   22 عمارة 

40000 مراتش املغرب.

الناجي  مصط ى  السيدة 

 (00 رقم  برادي  تجزئة  عنأانه)ا) 

مراتش 40000 مراتش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

السيدة راجي ع أة امال عنأانه)ا) 

 3 س  الشري ية  حي  حدائق  اقامة 

بأعكاز مراتش   1( شقة   22 عمارة 

40000 مراتش املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

االبكدائية بامنكانأت بكاريخ 23 مارس 

2021 تحت رقم 9/2021).

(55I

ائكمانية فيداكا، شرتة ذات املسؤولية املحدودة

MONZA SECURITE
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

ائكمانية فيداكا، شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركأب رقم 7724-01 

صندوق البريد رقم )14، 73000، 

الداخلة املغرب

MONZA SECURITE شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 

الحسن II رقم 141-01 - 73000 

الداخلة املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

19181

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

تم إعداد القانأن   2021 غشت   12

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.MONZA SECURITE

اشغال   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

الحراسة.

شارع   : االجكماعي  املقر  عنأان 

 73000  -  01-141 رقم   II الحسن 

الداخلة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : هنأن  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد محمد هنأن عنأانه)ا) حي 

ل طيحات زنقة الشيخ محمد لغظف 

رقم 17 73000 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

السيد محمد هنأن عنأانه)ا) حي 

ل طيحات زنقة الشيخ محمد لغظف 

رقم 17 73000 الداخلة املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 19 بكاريخ  الدهب  بأادي  االبكدائية 

غشت 2021 تحت رقم 1425.

(5(I
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ste imtiyaz conseils sarl

 STE STEP UP SCHOOL FES
PRIVE

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

ste imtiyaz conseils sarl
1 زنقة العر ية السعأدية الطابق 
االول ثقة رقم 5 املدينة الجديدة 

فاس ، 30000، فاس املغرب
 STE STEP UP SCHOOL FES
PRIVE شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم 2 زنقة 
10 جنان الحري�شي الطابق الثاني بن 

دباب فاس - 30000 فاس املغرب.
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.(4379

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
املؤرخ في 13 شتنبر 2021 تم تحأيل 
من  للشرتة  الحالي  االجكماعي  املقر 
الحري�شي  جنان   10 زنقة   2 »رقم 
 - فاس  دباب  بن  الثاني  الطابق 
»تجزئة  إلى  املغرب«  فاس   30000
الحديقة رقم 244 زس الطابق االول 

تغات فاس - 30000 فاس املغرب«.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   22 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2021 تحت رقم 4212.
(57I

NOVATIS

AB VENTURE CAPITAL
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

NOVATIS
 Jeesr Industries – Lot Al Baraka
 – Rue Al Wattasiyine – zone

 Industrielle ، 26202، Berrechid
MAROC

 AB VENTURE 105.000.000,00
شرتة ذات املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي زنقة 
سمية, إقامة شهرزاد 3, الطابق 
5, الرقم 22 النخيل - 20000 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
511187

في  مؤرخ  مأثق  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 يأنيأ   29
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 AB  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.VENTURE 105.000.000,00
العمل   •  : غرض الشرتة بإيجاز 
على تحقيق جميع املشاريع في جميع 
املجاالت ، وال سيما املالية والكجارية 
والعقارية  والبحرية  والصناعية 
من   ، والزراعة والسياحة والكعدين 
خالل الحصأل على حصص في هذه 
شركات  إنشاء  خالل  من  املجاالت 
 ، ورعاية   ، ومساهمات   ، جديدة 
األسهم وو حقأق  االتككاب وو شراء 
الشركات وو االندماج وو الكحالف وو 

املشروع املشترك وو غير ذلك ؛
اإلدارية  الخدمات  جميع  وداء   •
واملالية والكجارية واملحاسبية وتقنية 
املعلأمات واإلدارة ، سأاء لن سها وو 
لجميع الشركات التي سكمكلك فيها ، 
بشكل مباشر وو غير مباشر ، حصة ؛

• عقد وي مشارتة مباشرة وو غير 
بجميع  وو  وشكالها  بجميع  مباشرة 
االندماج  ذلك  في  بما  الأسائل 
واالتحادات  الشركات  جميع  في 
االقكصادية  املصالح  ومجمأعات 
األخرى التي تم إنشاؤها وو التي سيكم 

إنشاؤها ملمارسة وي ونشطة
املالية  لألوراق  املحافظ  إدارة   •
املالية  األوراق  وو  للكحأيل  القابلة 
 ، الصادرة عن وي شخص اعكباري 

عام وو خاص.
جميع  تشغيل  في  املشارتة   •
قبأل   ، الغرض  ولهذا   ، الشركات 
والرقابة  اإلدارة  ت أيضات  جميع 
ت أيض  بدون  وو  مع  واإلدارة 
الصالحيات في الشركات التي سيكأن 

لها مصلحة فيها ؛

ونقل  وشراء  واقكناء  دراسة   •
جميع  ومنح  و يع  وتشغيل  وتبادل 
والتراخيص  االختراع  براءات 
والعالمات  والعمليات  واملنكجات 

الكجارية.
زنقة   : االجكماعي  املقر  عنأان 
الطابق   ,3 شهرزاد  إقامة  سمية, 
 20000  - النخيل   22 الرقم   ,5

الدارالبيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
الشرتة:  روسمال  مبلغ 
مقسم  درهم،   105.000.000,00

كالكالي:
 1.049.999  : بداع  علي  السيد 
حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .

 1  : الدين  شهاب  مريم  السيدة 
حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد علي بداع عنأانه)ا) تجزئة 
 ,84 الرقم   ,7 زنقة  الكازي وامليلأدي, 
الدارالبيضاء   20000 كالي أرنيا 

املغرب.
الدين  شهاب  مريم  السيدة 
وامليلأدي,  الكازي  تجزئة  عنأانه)ا) 
زنقة 7, الرقم 84, كالي أرنيا 20000 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد علي بداع عنأانه)ا) تجزئة 
 ,84 الرقم   ,7 زنقة  الكازي وامليلأدي, 
الدارالبيضاء   20000 كالي أرنيا 

املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 19 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يأليأز 2021 تحت رقم 787391.
(58I

Fiduciaire le point

SAPUB
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
حل شرتة

fiduciaire le point
 bd oued oum errabii oulfa ، 311

20200، الدار البيضاء املغرب.
SA PUB شرتة ذات مسؤولية 

محدود)في طأر الكص ية)
وعنأان مقرها اإلجكماعي بانأراما 
شطر 2 بلأك 2 عمارة اش رقم 12 
سيدي البرنأ�شي الدارالبيضاء - 

00)20 الدار البيضاء املغرب.
حل شرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.118783

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
تقرر   2020 يأليأز   15 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة    حل شرتة 

 SAPUB
درهم   100.000 روسمالها  مبلغ 
بانأراما  اإلجكماعي  مقرها  وعنأان 
 12 عمارة اش رقم   2 بلأك   2 شطر 
الدارالبيضاء-  البرنأ�شي  سيدي 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   20(00

ل : مشروع غير مر ح.
ببانأراما  الكص ية  مقر  حدد  و 
 12 عمارة اش رقم   2 بلأك   2 شطر 
 - الدارالبيضاء  البرنأ�شي  سيدي 

00)20 الدار البيضاء املغرب.
و عين :

الحدود  اإلقكضاء  وعند   -
املخألة  الصالحيات  على  امل روضة 
تبليغ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 
العقأد والأثائق املكعلقة بالكص ية : 
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 07 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777588. 
(59I

CECOGEL / SARL

RILAS IMPORT EXPORT
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

حل شرتة

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
RILAS IMPORT EXPORT شرتة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طأر 

الكص ية)
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وعنأان مقرها اإلجكماعي وجدة، 
تجزئة 115 تجزئة بن عمر ووصحابه 
وجدة، تجزئة 115 تجزئة بن عمر 

ووصحابه 0000) وجدة املغرب.
حل شرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.317(5

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
2021 تقرر حل  23 شتنبر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شرتة 
مبلغ   RILAS IMPORT EXPORT
وعنأان  درهم   100.000 روسمالها 
 115 مقرها اإلجكماعي وجدة، تجزئة 
وجدة،  ووصحابه  عمر  بن  تجزئة 
115 تجزئة بن عمر ووصحابه  تجزئة 
0000) وجدة املغرب نتيجة ل : عدم 

اسكمرارية املشروع.
الكص ية ب وجدة،  و حدد مقر 
115 تجزئة بن عمر ووصحابه  تجزئة 

- 0000) وجدة املغرب. 
و عين:

بركاوي  مصط ى  السيد)ة) 
وهل  تجزئة  دوار  وجدة،  وعنأانه)ا) 
ونكاد. 0000) وجدة املغرب تمص ي 

)ة) للشرتة.
 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
غشت   27 بكاريخ  بأجدة  الكجارية 

2021 تحت رقم ))30.
((0I

mohammed boumzebra

 AUTO ECOLE MOHAMED
EL WAHIDI

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شرتة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
 AUTO ECOLE MOHAMED EL
WAHIDI شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي 18 ساحة 

ابن زياد - 23200 ال قيه بن صالح 

املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

4835

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 يأليأز   30

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 AUTO : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.ECOLE MOHAMED EL WAHIDI

مدرسة   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

لقيادة السيارات.

عنأان املقر االجكماعي : 18 ساحة 

ال قيه بن صالح   23200  - ابن زياد 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

الشرتة:  روسمال  مبلغ 

988.800,00 درهم، مقسم كالكالي:

 1.442  : السيد الأاحيدي احمد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

: الرحيم  عبد  الأاحيدي   السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.442

للحصة .

 1.442  : فريد  الأاحيدي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1.442  : السيد الأاحيدي يأنس 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد الأاحيدي محسن : 1.442 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1.23(  : فاطمة  بعريب  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 721  : نادية  الأاحيدي  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 721  : نأرة  الأاحيدي  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد الأاحيدي احمد عنأانه)ا) 
ال قيه بن   23200 ال قيه بن صالح 

صالح املغرب.
الرحيم  عبد  الأاحيدي  السيد 
 23200 ال قيه بن صالح  عنأانه)ا) 

ال قيه بن صالح املغرب.
السيد الأاحيدي فريد عنأانه)ا) 
ال قيه بن   23200 ال قيه بن صالح 

صالح املغرب.
السيد الأاحيدي يأنس عنأانه)ا) 
ال قيه بن   23200 ال قيه بن صالح 

صالح املغرب.
محسين  الأاحيدي  السيد 
 23200 ال قيه بن صالح  عنأانه)ا) 

ال قيه بن صالح املغرب.
السيدة بعريب فاطمة عنأانه)ا) 
ال قيه بن   23200 ال قيه بن صالح 

صالح املغرب.
نادية  الأاحيدي  السيدة 
 23200 ال قيه بن صالح  عنأانه)ا) 

ال قيه بن صالح املغرب.
السيدة الأاحيدي نأرة عنأانه)ا) 
ال قيه بن   23200 ال قيه بن صالح 

صالح املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد الأاحيدي احمد عنأانه)ا) 
ال قيه بن   23200 ال قيه بن صالح 

صالح املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
صالح  بن  بال قيه  االبكدائية 
رقم  تحت   2021 شتنبر   13 بكاريخ 

.241/2021
((1I

EL FTOUH NORD TRANSPORT

الفتوح نورد طرانسبور
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

EL FTOUH NORD TRANSPORT
دوار اشكراد جماعة الحمراء قيادة 
بني حسان ، ))930، تطأان املغرب
ال كأح نأرد طرانسبأر شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي دوار 
اشكراد جماعة الحمراء قيادة بني 

حسان - ))930 تطأان املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
30239

 25 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 غشت 
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
اإلقكضاء بمخكصر تسميتها : ال كأح 

نأرد طرانسبأر.
نقل   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

العمال ل ائدة الغير .
دوار   : االجكماعي  املقر  عنأان 
بني  قيادة  الحمراء  جماعة  اشكراد 

حسان - ))930 تطأان املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
السيد طارق ال كأح : 100 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة . 
السيد طارق ال كأح : 100 بقيمة 

1.000 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
عنأانه)ا)  ال كأح  طارق  السيد 
قيادة  الحمراء  دوار اشكراد جماعة 

بني حسان ))930 تطأان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  ال كأح  طارق  السيد 
قيادة  الحمراء  دوار اشكراد جماعة 

بني حسان ))930 تطأان املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   08 االبكدائية بكطأان بكاريخ 

2021 تحت رقم 552/21.

((2I
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mohammed boumzebra

CDA 508 FORAGE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
CDA 508 FORAGE شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي مراب 
تجزئة اليتيم الرقم 70 - 23200 

ال قيه بن صالح املغرب
تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

4839
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 يأليأز   15
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 CDA  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.508 FORAGE
ح ر   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

االبار- مقاول البناء.
مراب   : االجكماعي  املقر  عنأان 
 23200  -  70 الرقم  اليتيم  تجزئة 

ال قيه بن صالح املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
الشرتة:  روسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالكالي:
السيد البصري عادل : 34 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 33  : الرزاق  عبد  السيد سأرير 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   33  : نبيل  لعروفي  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
عنأانه)ا)  عادل  البصري  السيد 
سأق السبت   23550 سأق السبت 

املغرب.

الرزاق  عبد  سأرير  السيد 
 23550 السبت  سأق  عنأانه)ا) 

سأق السبت املغرب.
عنأانه)ا)  نبيل  لعروفي  السيد 
سأق السبت   23550 سأق السبت 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  عادل  البصري  السيد 
سأق السبت   23550 سأق السبت 

املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
بكاريخ  بن صالح  بال قيه  االبكدائية 

17 شتنبر 2021 تحت رقم 245.

((3I

ائكمانية فيداكا، شرتة ذات املسؤولية املحدودة

FADILA PROJET
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

ائكمانية فيداكا، شرتة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركأب رقم 7724-01 
صندوق البريد رقم )14، 73000، 

الداخلة املغرب
FADILA PROJET شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي حي السالم 
زنقة 59 رقم 27 - 73000 الداخلة 

املغرب
تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

19317
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   01
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.FADILA PROJET
الترويج   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

العقاري.

حي   : االجكماعي  املقر  عنأان 
 73000  -  27 رقم   59 زنقة  السالم 

الداخلة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 (00  : حنان  العالية  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 200  : العنين  ماء  السيد حسن 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيدة فضيلة ماء العنين : 200 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
عنأانه)ا)  حنان  العالية  السيدة 
 73000 27 59 رقم  حي السالم زنقة 

الداخلة املغرب.
السيد حسن ماءالعنين عنأانه)ا) 
 91 العمارة  ال ا�شي  عالل  شارع 

الشقة 10 73000 سطات املغرب.
العنين  ماء  فضيلة  السيدة 
عنأانه)ا) شارع عالل ال ا�شي العمارة 
سطات   73000  10 الشقة   91

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  حنان  العالية  السيدة 
 73000 27 59 رقم  حي السالم زنقة 

الداخلة املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 10 بكاريخ  الدهب  بأادي  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 1509.
((4I

ائكمانية فيداكا، شرتة ذات املسؤولية املحدودة

RUBAB SERVICES
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

ائكمانية فيداكا، شرتة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركأب رقم 7724-01 
صندوق البريد رقم )14، 73000، 

الداخلة املغرب
RUBAB SERVICES شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 
الحسن II رقم 141-01 - 73000 

الداخلة املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
19211

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   17
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.RUBAB SERVICES
اشغال   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

النظافة.
شارع   : االجكماعي  املقر  عنأان 
 73000  -  01-141 رقم   II الحسن 

الداخلة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : هنأن  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد محمد هنأن عنأانه)ا) حي 
ل طيحات زنقة الشيخ محمد لغظف 

رقم 17 73000 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد محمد هنأن عنأانه)ا) حي 
ل طيحات زنقة الشيخ محمد لغظف 

رقم 17 73000 الداخلة املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 24 بكاريخ  الدهب  بأادي  االبكدائية 

غشت 2021 تحت رقم 1442.

((5I
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rochdi conseil

STE TOUMANA HD
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

rochdi conseil

تجزئة القأات املساعدة رقم 143 

العيأن ، 70000، العيأن املغرب

STE TOUMANA HD شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي تجزئة ا 

رقم 1177 بلأك C الدشيرة العيأن - 

70000 العيأن املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

38147

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   22

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.TOUMANA HD

البناء   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

واالشغال العامة.

تجزئة ا   : عنأان املقر االجكماعي 

رقم 1177 بلأك C الدشيرة العيأن - 

70000 العيأن املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

محمد  سيدي  اهأيدي  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

محمد  سيدي  اهأيدي  السيد 
زنقة   01 الرمل  خط  حي  عنأانه)ا) 
 70000 العيأن   23 رقم  تي لت 

العيأن املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
محمد  سيدي  اهأيدي  السيد 
زنقة   01 الرمل  خط  حي  عنأانه)ا) 
 70000 العيأن   23 رقم  تي لت 

العيأن املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   23 االبكدائية بالعيأن بكاريخ 

2021 تحت رقم 2970.

(((I

rochdi conseil

SADIM HITE
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

rochdi conseil
تجزئة القأات املساعدة رقم 143 
العيأن ، 70000، العيأن املغرب

SADIM HITE شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي مشروع 
مدينة الأحدة بلأك C رقم 942 
العيأن - 70000 العيأن املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
38127

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   21
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.SADIM HITE
البناء   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

واالشغال العامة.

مشروع   : عنأان املقر االجكماعي 
 942 رقم   C بلأك  الأحدة  مدينة 

العيأن - 70000 العيأن املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : حيطي  ياسين   : السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
عنأانه)ا)  حيطي  ياسين  السيد 
تجزئة واد الدهب رقم 852 الراشدية 

52000 الراشدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  حيطي  ياسين  السيد 
تجزئة واد الدهب رقم 852 الراشدية 

52000 الراشدية املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   22 االبكدائية بالعيأن بكاريخ 

2021 تحت رقم 2953.

((7I

FLASH ECONOMIE

O›8 PEPINIERE 
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

O›8 PEPINIERE
 شرتة ذات مسؤولية محدودة

 مقرها اإلجكماعي: دوار امزوغار 
جماعة مأالي بأزرقطأن - الصأيرة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

5849
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 يأليأز   2(
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة
O’8 PEPINIERE:تسمية الشرتة

غرض الشرتة بإيجاز : مشكل
دوار   : االجكماعي  املقر  عنأان 
 - امزوغار جماعة مأالي بأزرقطأن 

الصأيرة .

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة

 100.000 :مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي

السيد السعيد بأزي : 240 حصة

السيد سعيد هكيهت : 240 حصة

 LAURENT COLLIER  520

السيد

 حصة 

املجمأع 1000 حصة

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة :

السيد السعيد بأزي

السيد سعيد هكيهت

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالصأيرة بكاريخ )1 شتنبر 

2021 تحت رقم 314

((8I

FLASH ECONOMIE

BRASSERIE DEFLANDRE
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

BRASSERIE DEFLANDRE شرتة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي الشقة 1 

عمارة 114 عملية الراحة الصأيرة 

الجديدة - 44000 الصأيرة املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

5851

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 يأليأز   07

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
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ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.BRASSERIE DEFLANDRE
تصنيع   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

املشرو ات.
 1 عنأان املقر االجكماعي : الشقة 
الصأيرة  الراحة  عملية   114 عمارة 

الجديدة - 44000 الصأيرة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 10.000 الشرتة:  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي:
السيد جان سيباستيان دي الندر 
درهم   100 بقيمة  حصة   100  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد جان سيباستيان دي الندر 
 44000 الغزوة  دوار  عنأانه)ا) 

الصأيرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد جان سيباستيان دي الندر 
 44000 الغزوة  دوار  عنأانه)ا) 

الصأيرة املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
االبكدائية بالصأيرة بكاريخ )1 شتنبر 

2021 تحت رقم 315.
((9I

MOORISH

 GROUP NOSTRA
RESTAURANT

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شرتة

MOORISH
39 شارع لال ياقأت الطابق 5 شقة د 

، 20080، الدار البيضاء املغرب
 GROUP NOSTRA RESTAURANT

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي زاوية 
شارع عبد املأمن وزنقة سمية، 
إقامة شهرزاد 3 الطابق 4 الرقم 

20 النخيل - 20340 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
51(0(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   31
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 
.GROUP NOSTRA RESTAURANT
خدمات   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

املطاعم.
زاوية   : االجكماعي  املقر  عنأان 
سمية،  وزنقة  املأمن  عبد  شارع 
الرقم   4 الطابق   3 شهرزاد  إقامة 
الدار البيضاء   20340  - النخيل   20

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 10.000 الشرتة:  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي:
حصة   (0  : فياال  جأهار  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   40  : السيد رشيد هراندو 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
عنأانه)ا)  فياال  جأهار  السيد 
عمارة   11 م س   3 االندلس  تجزئة 
البيضاء  الدار   27182 ب بأسكأرة 

املغرب.
عنأانه)ا)  هراندو  رشيد  السيد 
 4 عمارة  بأسكأرة  تيراس  لي  اقامة 
بأسكأرة  الخضراء  املدينة   2 شقة 

27182 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  فياال  جأهار  السيد 
عمارة   11 م س   3 االندلس  تجزئة 
البيضاء  الدار   27182 ب بأسكأرة 

املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 1( بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 792857.

(70I

GZF INVEST

GZF INVEST
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

 GZF INVEST شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي 148 

شارع باحماد طبقة 5 رقم 18 الدار 

البيضاء 20300

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

-50(421

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

القانأن  إعداد  تم   2021 ماي   25

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 GZF  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.INVEST

الكجارة   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

املنكجات  وتسأيق  اإللكترونية 

املخكل ة عبر اإلنترنت

 148 اإلجكماعي  مقرها  وعنأان   

الدار   18 رقم   5 شارع باحماد طبقة 

البيضاء 20300.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

السيد الطيبي البأعزاوي : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد الطيبي البأعزاوي عنأانه 

حي القدس اقامة اية رقم 7 عمارة 4 

البرنأ�شي البيضاء

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

السيد الطيبي البأعزاوي عنأانه 

حي القدس اقامة اية رقم 7 عمارة 4 

البرنأ�شي البيضاء

(71I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

MZ-AGRI

شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ت أيت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

MZ-AGRI شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي قصر زاوية 

البرتة مدغرة الراشدية - 52000 

الراشدية املغرب.

ت أيت حصص

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.14303

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2021 شتنبر   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :

مصط ى  )ة)  السيد  ت أيت 

من  اجكماعية  حصة   500 اوخدي 

وصل 1.000 حصة ل ائدة السيد )ة) 

نعيمة مرزاقي بكاريخ 14 شتنبر 2021.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   

 21 بكاريخ  بالرشيدية  االبكدائية 

شتنبر   20 رقم  تحت   2021 شتنبر 

.2021

(72I



19829 الجريدة الرسميةعدد 84)5 - 28 ص ر 1443 )) وتكأ ر 2021) 

karama conseil

3A SIGNATURE SARLA.U
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

30000، فاس املغرب

3A SIGNATURE SARLA.U شرتة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي منطقة 

شان دو كأرس املككب رقم 59 

الطابق 59 عمارة مكاتب الخبراء 

فاس فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

(9581

في  مؤرخ  مأثق  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   03

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 3A  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

. SIGNATURE SARLA.U

مهندس   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

معماري/صيانة وإصالح املباني

 /تعليم فنأن ترفيهية كالرسم .

منطقة   : االجكماعي  املقر  عنأان 

 59 رقم  املككب  كأرس  دو  شان 

الخبراء  مكاتب  عمارة   59 الطابق 

فاس فاس - 30000 فاس املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : نجأى  بروتي  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  نجأى  بروتي  السيدة 
زنقة ابي   5 )1 عمارة السالم الشقة 

 30000 داوود لبيطا الدكارات فاس 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  نجأى  بروتي  السيدة 
زنقة ابي   5 )1 عمارة السالم الشقة 

 30000 داوود لبيطا الدكارات فاس 

فاس املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   20 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2021 تحت رقم 4180/2021.

(73I

distra conseils

 SOCIETE TECH SERVICES
MANAGEMENT

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شرتة

distra conseils
رقم 2 بلأك 21 الطابق الثاني الحي 

الحسني ، 40000، مراتش املغرب

 SOCIETE TECH SERVICES

MANAGEMENT شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

 N° 7 LOT وعنأان مقرها اإلجكماعي

 399 ZONE INDUSTRIELLE AL

 MASSAR MARRAKECH - 40000

مراتش املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

118(53

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   02

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

 SOCIETE TECH SERVICES

.MANAGEMENT
مقاول   -  : غرض الشرتة بإيجاز 

ترتيب الكهر اء .

وجهزة  جميع  وإصالح  -وترتيب 

والكدفئة  والسباتة  الككييف 

والتهأية والصحية الحرارية واأللأاح 

الشمسية.

-دروتري.

 N° 7  : االجكماعي  املقر  عنأان 

 LOT 399 ZONE INDUSTRIELLE

 AL MASSAR MARRAKECH -

40000 مراتش املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

السيد عبد ال كاح او لقاس : 500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 HINDSON JONATHAN السيد

DOMINIC : 500 حصة بقيمة 100 

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

 HINDSON JONATHAN السيد

بريطانيا  عنأانه)ا)   DOMINIC

99132 بريطانيا بريطانيا.

او لقاس  ال كاح  عبد  السيد 

مأالي  تيك  تدارت  دوار  عنأانه)ا) 

 40000 الحأز  تحناوت  ابراهيم 

مراتش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

او لقاس  ال كاح  عبد  السيد 

مأالي  تيك  تدارت  دوار  عنأانه)ا) 

 40000 الحأز  تحناوت  ابراهيم 

مراتش املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   20 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم )1049.

(74I

FIDELM

 ENTREPRISE DE BATIMENT
AIT MASSOUD

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شرتة

FIDELM
رقم 285 تجزئة درعة 1 شارع محمد 

الخامس زاكأرة ، 47900، زاكأرة 

املغرب

 ENTREPRISE DE BATIMENT AIT

MASSOUD شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي دوار ايت 

مسعأد ايت والل زاكأرة - 47900 
زاكأرة املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

3(31

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   02

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

 ENTREPRISE DE BATIMENT AIT

. MASSOUD

اشغال   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

مخكل ة او البناء

بيع العقاقير

تجهيز االرا�شي ال الحية بالكنقيط.

: دوار ايت  عنأان املقر االجكماعي 

 47900  - مسعأد ايت والل زاكأرة 
زاكأرة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

500 حصة   : السيد محمد عالل 

بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   500  : ابها  علي  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد محمد عالل عنأانه)ا) دوار 
ايت مسعأد ايت والل زاكأرة 47900 

زاكأرة املغرب.
السيد علي ابها عنأانه)ا) دوار ايت 
 47900 زاكأرة  والل  ايت  مسعأد 

زاكأرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد محمد عالل عنأانه)ا) دوار 
ايت مسعأد ايت والل زاكأرة 47900 

زاكأرة املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   17 االبكدائية بزاكأرة بكاريخ 

2021 تحت رقم 313.
(75I

STE FIGEC

 SOCIETE PHYTO
BOUFEKRANE S.A.R.L AU

إعالن مكعدد القرارات

STE FIGEC
10 شارع نهرو ، مكناس ، 50000، 

مكناس املغرب
 SOCIETE PHYTO BOUFEKRANE
S.A.R.L AU »شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الأحيد«
وعنأان مقرها االجكماعي: 108 

تجزئة طارق بأفكران مكناس - - 
مكناس املغرب .

»إعالن مكعدد القرارات«
رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.24225
بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 11 شتنبر 2021
تم اتخاذ القرارات الكالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
زروال  يأسف  السيد  تعيين  مايلي: 
الأطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 
بهألندا  القاطن   NR827091 رقم 
للشرتة.السيد  جديد  ثاني  تمسير 
املأكلة  املهام  يقبل  زروال  يأسف 
إليه .الشرتة وصبحت إبكداء من هذا 
السيد عبد  اليأم مسيرة من طرف 
السالم زروال والسيد يأسف زروال .

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحت  للشرتة  الكلي  االلتزام  سيكم 

السيد  وتأقيع  ال ردية  املسؤولية 

املعامالت  وما   ، زروال  السالم  عبد 

املالية والبنكية واالجكماعية وتذلك 

الحسابات البنكية امل كأحة بال عل 

الحسابات  وجميع  الشرتة  باسم 

 ، التي سيكم فكحها في جميع البنأك 

سكعمل ويًضا تحت الكأقيع املن صل 

للمسير الثاني الجديد السيد يأسف 

زروال

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 

الذي ينص   :18,  1(,17 بند رقم 

على مايلي: تعديل 

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   21 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2021 تحت رقم 4203.

(7(I

FIDUHOUSE

MC4DTP
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

FIDUHOUSE

رقم ) مكاتب طيبة زنقة غسان 

تن اني ، 30000، فاس املغرب

MC4DTP شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي 44 شارع 

محمد سالوي - 30000 فاس 

املغرب.

تحأيل املقر االجكماعي للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.59999

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

2021 تم تحأيل  21 وبريل  املؤرخ في 

من  للشرتة  الحالي  االجكماعي  املقر 

 30000  - شارع محمد سالوي   44  «
فأق  »الس لي  إلى  املغرب«  فاس 

املرجة  تأفيق  تجزئة   72 العمارة 

الس لى - 30020 فاس املغرب«.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

الكجارية ب اس بكاريخ 19 ماي 2021 

تحت رقم 2415.

(77I

Fiduciaire le point

 STE DE CONSTRUCTION

TRAVAUX DIVERS ASSIL
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

حل شرتة

fiduciaire le point

 bd oued oum errabii oulfa ، 311

20200، الدار البيضاء املغرب

 STE DE CONSTRUCTION

 TRAVAUX DIVERS ASSIL

(SCOTRASSIL( SARL

شرتة ذات مسؤولية محدود)في 

طأر الكص ية)

وعنأان مقرها اإلجكماعي إقامة 

ال كح 217 شارع إبراهيم الروداني 

ممكد الطابق األول الرقم 3 الدار 

البيضاء - 20100 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.293189

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

2021 تقرر حل  03 فبراير  املؤرخ في 

شرتة ذات مسؤولية محدودة 

 STE DE CONSTRUCTION

 TRAVAUX DIVERS ASSIL

(SCOTRASSIL( SARL

درهم   100.000 روسمالها  مبلغ 

إقامة  اإلجكماعي  مقرها  وعنأان 

الروداني  إبراهيم  شارع   217 ال كح 

الدار   3 الرقم  األول  الطابق  ممكد 

البيضاء  الدار   20100 البيضاء- 

املغرب نتيجة ل : مشروع غير مر ح.

إقامة  ب  الكص ية  مقر  حدد  و 

الروداني  إبراهيم  شارع   217 ال كح 

الدار   3 الرقم  األول  الطابق  ممكد 

البيضاء  الدار   20100  - البيضاء 

املغرب.

و عين:

الحدود  اإلقكضاء  وعند   -

املخألة  الصالحيات  على  امل روضة 

تبليغ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 

العقأد والأثائق املكعلقة بالكص ية:

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 01 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

مارس 2021 تحت رقم )794)7. 

(78I

financial coach

MONDIAL AKHAOUYNE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

financial coach

 IMM BUSINESS CENTER 2 RUE

 BADR ALKOBRA N° 13 4EME

 ETAGE - VILLE NOUVELLE،

50000، مكناس املغرب

MONDIAL AKHAOUYNE شرتة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم 

705 تجزئة داليا اكأراي - 50000 

الحاجب املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

49343

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2020 فبراير   03

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

. MONDIAL AKHAOUYNE

اشغال   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

عامة.
رقم   : االجكماعي  املقر  عنأان 

 50000  - تجزئة داليا اكأراي   705

الحاجب املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
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 90.000 الشرتة:  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي:

 450  : السيد عبد الغاني زعيمي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 450  : السيد عبد الجليل زعيمي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

زعيمي  الغاني  عبد  السيد 
داليا  تجزئة   705 رقم  عنأانه)ا) 

اكأراي 50000 الحاجب املغرب.

زعيمي  الجليل  عبد  السيد 
داليا  تجزئة   705 رقم  عنأانه)ا) 

اكأراي 50000 الحاجب املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

زعيمي  الغاني  عبد  السيد 
داليا  تجزئة   705 رقم  عنأانه)ا) 

اكأراي 50000 الحاجب املغرب

زعيمي  الجليل  عبد  السيد 
داليا  تجزئة   705 رقم  عنأانه)ا) 

اكأراي 50000 الحاجب املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

فبراير   13 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2020 تحت رقم -.

(79I

univerdreams

BOUHARF TRANSPORT
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

univerdreams
رقم )2 عمارة 80 مشروع الدشيرة 

الجديدة الدشيرة انزكان ، 0)3)8، 

انزكان املغرب

BOUHARF TRANSPORT شرتة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم 3 شارع 

ال رابي بلأك E 9 حي الداخلة اكادير - 

80000 اكادير املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

48311

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

تم إعداد القانأن   2021 يأليأز   07

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

. BOUHARF TRANSPORT

نقل   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

البضائع لحساب الغير .

 3 رقم   : االجكماعي  املقر  عنأان 

E 9 حي الداخلة  شارع ال رابي بلأك 

اكادير - 80000 اكادير املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 500  : بأزميطة  نضال  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

حرفاوي  الحكيم  عبد  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   500  :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد نضال بأزميطة عنأانه)ا) 

ادرار تيكأين   140 العمارة ج الشقة 

اكادير 80000 اكادير املغرب.

حرفاوي  الحكيم  عبد  السيد 

اكادير   80000 هألندا  عنأانه)ا) 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

السيد نضال بأزميطة عنأانه)ا) 

ادرار تيكأين   140 العمارة ج الشقة 

اكادير 80000 اكادير املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

يأليأز   1( بكاريخ  باكادير  الكجارية 

2021 تحت رقم 102288.

(80I

ائكمانية فيداكا، شرتة ذات املسؤولية املحدودة

GTMAR
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

ائكمانية فيداكا، شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركأب رقم 7724-01 

صندوق البريد رقم )14، 73000، 

الداخلة املغرب

GTMAR شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي الحي 

الصناعي تجزئة رقم 217 - 73000 

الداخلة املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

19357

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   13

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.GTMAR

جميع   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

اشغال البناء واشغال مخكل ة.

الحي   : االجكماعي  املقر  عنأان 

 73000  -  217 الصناعي تجزئة رقم 

الداخلة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 : ميمأن  ايت  الحسين  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   50.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
ميمأن  ايت  الحسين  السيد 
واد  زنقة   2 املسيرة  حي  عنأانه)ا) 

اغريس 73000 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
ميمأن  ايت  الحسين  السيد 
واد  زنقة   2 املسيرة  حي  عنأانه)ا) 

اغريس 73000 الداخلة املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 20 بكاريخ  الدهب  بأادي  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم )153.

(81I

CASA COMPTES

FINEDUC PRIVE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

رفع روسمال الشرتة

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

FINEDUC PRIVE شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي 202 شارع 

عبد املأمن الطابق الس لي رقم 5 - 

0)203 الدار البيضاء املغرب.
رفع روسمال الشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.42(851

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تم   2021 يأليأز   29 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشرتة  روسمال  رفع 

من  وي  درهم«   1.380.000«

 1.480.000« إلى  درهم«   100.000«

مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 

املقدار  املحددة  الشرتة  ديأن  مع 

واملسكحقة.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 21 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793280.

(82I



عدد 84)5 - 28 ص ر 1443 )) وتكأ ر 2021)الجريدة الرسمية   19832

fidu_farabi

SO.G3R
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين ممثل قانأني للشرتة

fidu_farabi
رقم 9 زنقة سبع عيأن شارع سأسة 
زهأر 2 فاس ، 30000، فاس املغرب
SO.G3R »شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنأان مقرها االجكماعي: ) شارع 
اللة اسماء - 30000 فاس املغرب.

»تعيين ممثل قانأني للشرتة«
رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.51359
بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
وتبعا   2021 شتنبر   0( في  املؤرخ 
تعيين  تقرر  جدد  لكعيين مسير)ين) 

املمثل)ين) القانأني)ين): 
- احسان احمد

- SO.G3R شرتة ذات املسؤولية 
اإلجكماعي  مقرها  الكائن  املحدودة 
فاس   30000 شارع اللة اسماء  ب: 

املغرب
عند  الكجاري  السجل  رقم 

االقكضاء: 51359
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   21 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2021 تحت رقم 4149/21.
(83I

FIDUCIAIRE CHEMS

MONAFRIQUE PRODCOM
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

FIDUCIAIRE CHEMS
 IMM 11 LOT EL HANSALI R+4

 APPT 6 TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

 MONAFRIQUE PRODCOM
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي عمارة د 
شقة ) اقامة قيس اتدال الر اط - 

10090 الر اط املغرب.
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.138371

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
2021 تم تحأيل  )2 وبريل  املؤرخ في 
من  للشرتة  الحالي  االجكماعي  املقر 
) اقامة قيس اتدال  »عمارة د شقة 
إلى  الر اط املغرب«   10090  - الر اط 
زنقة جبل بأيبالن اتدال   10 رقم   «

الر اط - 10080 اتدال الر اط«.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   13 بكاريخ  بالر اط  الكجارية 

2021 تحت رقم 9)1173.

(84I

FIDUCIAIRE CHEMS

ALTITUDE PRESSE
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

FIDUCIAIRE CHEMS
 IMM 11 LOT EL HANSALI R+4

 APPT 6 TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

ALTITUDE PRESSE شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي )) زنقة 
ملأية بالطأ 1 2--3 الطابق االول 
اتدال الر اط - 10090 الر اط 

املغرب.
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.128275

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
2021 تم تحأيل  )2 وبريل  املؤرخ في 
من  للشرتة  الحالي  االجكماعي  املقر 
»)) زنقة ملأية بالطأ 1 3-2- الطابق 
االول اتدال الر اط - 10090 الر اط 
اقامة   ( »عمارة د شقة  إلى  املغرب« 
قيس اتدال الر اط - 10090 اتدال 

املغرب«.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
يأليأز   14 بكاريخ  بالر اط  الكجارية 

2021 تحت رقم 211)11.

(85I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

PHARMACIE DIAR OFOK
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

 PHARMACIE DIAR OFOK

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي محل 

رقم ج202 مقاطعة زواغة طريق 

بنسأدة تجزئة ديار األفق - 30020 

فاس املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

(9453

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   17

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

. PHARMACIE DIAR OFOK

غرض الشرتة بإيجاز : صيدلية.

عنأان املقر االجكماعي : محل رقم 

ج202 مقاطعة زواغة طريق بنسأدة 

فاس   30020  - األفق  ديار  تجزئة 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : السيدة سكينة مصدق 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

السيدة سكينة مصدق عنأانه)ا) 
 30000 فاس  واد  حي   15 زنقة   13

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

السيدة سكينة مصدق عنأانه)ا) 
 30000 فاس  واد  حي   15 زنقة   13

فاس املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   09 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2021 تحت رقم 4050.

(8(I

ائكمانية فيداكا، شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ESCALE 40
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

ائكمانية فيداكا، شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركأب رقم 7724-01 

صندوق البريد رقم )14، 73000، 

الداخلة املغرب

ESCALE 40 شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي طريق فم 

 ENCG - 73000 البير امام مدرسة

الداخلة املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

19307

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   01

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
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عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.ESCALE 40
اسكغالل   : غرض الشرتة بإيجاز 

وتسيير محطة للأقأد.
عنأان املقر االجكماعي : طريق فم 
 ENCG - 73000 البير امام مدرسة 

الداخلة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 : الشطاحي  عبدالقادر  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
الشطاحي  عبدالقادر  السيد 
 3 رقم  منظرونا  تجزئة  عنأانه)ا) 
سيدي معروف 20000 الدارالبيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
الشطاحي  عبدالقادر  السيد 
 3 رقم  منظرونا  تجزئة  عنأانه)ا) 
سيدي معروف 20000 الدارالبيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 09 بكاريخ  الدهب  بأادي  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 1503.
(87I

ائكمانية فيداكا، شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ISO FISH
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تعيين ممثل قانأني للشرتة

ائكمانية فيداكا، شرتة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركأب رقم 7724-01 
صندوق البريد رقم )14، 73000، 

الداخلة املغرب
ISO FISH »شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد«
وعنأان مقرها االجكماعي: حي 

املسيرة 3 زنقة قنيطرة رقم 02 - 

73000 الداخلة املغرب.
»تعيين ممثل قانأني للشرتة«

رقم الكقييد في السجل الكجاري: 
.11333

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
وتبعا   2021 شتنبر   07 في  املؤرخ 
تعيين  تقرر  جدد  لكعيين مسير)ين) 

املمثل)ين) القانأني)ين): 
- قنديلة ايأب

- قنديلة عبدالحميد
- - شرتة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الأحيد الكائن مقرها 

اإلجكماعي ب: - - - -
عند  الكجاري  السجل  رقم 

االقكضاء: -
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 13 بكاريخ  الدهب  بأادي  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 1517.

(88I

kamil affaires consulting group sarl au

CUISI CEPT
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

 kamil affaires consulting group
sarl au

 jnanat 3 operation erac n°19
 1er etage ainitti marrakech ،

40000، marrakech maroc
CUISI CEPT شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي الطابق 
االول رقم 19 جنانات 3 عملية 

ايراك عين اطي مراتش - 40000 
مراتش املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
118(01

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   18
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 CUISI  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.CEPT
اعمال   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

مخكل ة لكجهيز املطبخ.
الطابق   : االجكماعي  املقر  عنأان 
االول رقم 19 جنانات 3 عملية ايراك 
مراتش   40000  - عين اطي مراتش 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : الكريتي  هشام  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
عنأانه)ا)  الكريتي  هشام  السيد 
مبروتة  تجزئة   2 ريحانة  راس   14(

مراتش 40000 مراتش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  الكريتي  هشام  السيد 
مبروتة  تجزئة   2 ريحانة  راس   14(

مراتش 40000 مراتش املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   17 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 55)127.
(89I

****

G-TARGAA
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
ت أيت حصص

درب الشرفاء رقم )0 حي الجزولي ، 
40000، مراتش املغرب

G-TARGAA شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي امللك 
املسمى الأردة تجزئة صأفيا رقم 

)27 - 40000 مراتش املغرب.
ت أيت حصص

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.1174(7

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2021 شتنبر   13 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 500 علي تجى  )ة)  ت أيت السيد 

 1.000 وصل  من  اجكماعية  حصة 

ومين تجى  )ة)  السيد  ل ائدة  حصة 

بكاريخ 13 شتنبر 2021.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   

شتنبر   22 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 127828.

(90I

شرتة الحسيمة لالستشارات ش.م.م

 SOUANI CONSTRUCTIONS

)SARL (AU
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

شرتة الحسيمة لالستشارات 

ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N

 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب

 SOUANI CONSTRUCTIONS

SARL (AU) شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي دوار 

سأاني بني ورياغل ايت يأسف وعلي 

- 32000 الحسيمة املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

3493

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   07

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
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عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 
 SOUANI CONSTRUCTIONS

.(SARL (AU
البناء   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

واالشغال املخكل ة
مأاد  ونقل  شراء,بيع,تأزيع 

واملنكجات الالزمة لقطاع البناء..
دوار   : االجكماعي  املقر  عنأان 
سأاني بني ورياغل ايت يأسف وعلي 

- 32000 الحسيمة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 : الكريم  عبد  املرابط  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
الكريم  عبد  املرابط  السيد 
يأسف  ايت  سأاني  دوار  عنأانه)ا) 
الحسيمة   32000 الحسيمة  وعلي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
الكريم  عبد  املرابط  السيد 
يأسف  ايت  سأاني  دوار  عنأانه)ا) 
الحسيمة   32000 الحسيمة  وعلي 

املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 14 بكاريخ  بالحسيمة  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 835.
(91I

****

G-TARGAA
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تغيير نشاط الشرتة

درب الشرفاء رقم )0 حي الجزولي ، 
40000، مراتش املغرب

G-TARGAA شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها االجكماعي امللك 
املسمى الأردة تجزئة صأفيا رقم 

)27 - 40000 مراتش املغرب.
تغيير نشاط الشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.1174(7

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تم تغيير   2021 شتنبر   13 املؤرخ في 
وكي  »غسيل  من  الشرتة  نشاط 

بنظام
ايكألأجي - 2/ مقاول في ادارة
الخدمات )تنظيف السجاد،

 /1« إلى  والبقع)«  الجلد  األرائك، 
اسكغالل مطعم - 2/ مقاول في ادارة 
مطاعم،  مقاهي،  ادارة   [ الخدمات 

فنادق وو دور ضيافة [«.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   22 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 127828.
(92I

MILLENIUM HYGIENE GROUPE 

 MILLENIUM HYGIENE
GROUPE

إعالن مكعدد القرارات

MILLENIUM HYGIENE GROUPE
املنطقة الحرة للكصدير بأخالف, 

الجزء رقم 13 ,القطعة رقم 5 
,الطابق االر�شي ,املككب رقم 5 ، 

90000، طنجة املغرب
 MILLENIUM HYGIENE GROUPE

»شرتة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الأحيد«

وعنأان مقرها االجكماعي: املنطقة 
الحرة للكصدير بأخالف, الجزء رقم 
13 ,القطعة رقم 5 ,الطابق االر�شي 

,املككب رقم 5 - 90000 طنجة 
املغرب.

»إعالن مكعدد القرارات«
رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.32381
بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 03 شتنبر 2021
تم اتخاذ القرارات الكالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من  اجكماعية  حصة   1000 ت أيت 
من  اجكماعية  حصة   1000 اصل 
يأرو بقيمة اجمالية قدرها   10 فئة 

10000 يأرو املككتبة سل ا للشريكة 
 HOLDING شرتة  الأحيدة 
شرتة  في   MAHZZONI SARL
 MILLENIUM HYGIENE GROUPE
امبارك  السيد  لصالح   SARL-AU
 ، مغربي ايطالي الجنسية  محصأن، 

والساتن بطنجة
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
الشرتة  تسيير  تقة  تجديد  مايلي: 
بص كه  محصأن  امبارك  السيد  في 
 MILLENIUM املسير الأحيد لشرتة 
 ،HYGIENE GROUPE SARL-AU
وذلك ملدة غير محدودة. تلزم الشرتة 
املسير  بكأقيع  معامالتها  جميع  في 

الأحيد السيد امبارك محصأن
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
مايلي: تحيين واعادة صياغة القانأن 

االسا�شي بالكامل. 
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 
بند رقم 0: الذي ينص على مايلي: 
تمت اعادة صياغة القانأن االسا�شي 

بالكامل 
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   15 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 025)24.

(93I

PLATINIUM GLOB

HL BINAE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

PLATINIUM GLOB
 n° 2 rue patrice lumumba
 residence massira bureaux

 2ème étage n° 4 V.N FES ، 0،
FES MAROC

HL BINAE شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي عمارة بن مأ�شى 
الكأاش الطابق 2 - 30000 فاس 

املغرب
تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

((839

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 مارس   12

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 HL  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.BINAE

وعمال   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

مكنأعة - تجارة .

عنأان املقر االجكماعي : شارع عبد 

مأ�شى  بن  عمارة  الخطابي  الكريم 

فاس   30000  -  2 الطابق  الكأاش 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

مبلغ روسمال الشرتة: 1.000.000 

درهم، مقسم كالكالي:

 34.000 السيد عبد هللا الشبلي : 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة حسناء الشبلي : 33.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 33.000  : الغمري  ملياء  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد عبد هللا الشبلي عنأانه)ا) 

 30000 املهاية  ميمأن  سيدي  دوار 

مكناس املغرب.

السيدة حسناء الشبلي عنأانه)ا) 
رقم 55 زنقة 32 حي واد فاس 30000 

فاس املغرب.

عنأانه)ا)  الغمري  ملياء  السيدة 
زنقة 30 رقم 38 حي واد فاس 30000 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

السيد عبد هللا الشبلي عنأانه)ا) 

 30000 املهاية  ميمأن  سيدي  دوار 

مكناس املغرب.
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باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
مارس   23 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2021 تحت رقم )133.
(94I

cafge

OPRALIM
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

cafge
 Mustapha el maani، 234
20130، casablanca maroc

OPRALIM شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي 155 

الطابق األر�شي حي االزدهار .رياض 
سالم - 40130 مراتش املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
118471

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 يأليأز   15
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.OPRALIM
بيع   -  : بإيجاز  الشرتة  غرض 
املنكجات  جميع  وتمثيل  وتأزيع 

الغذائية
-الكجارة - االسكيراد.

 155  : االجكماعي  املقر  عنأان 
.رياض  االزدهار  حي  األر�شي  الطابق 

سالم - 40130 مراتش املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
- السيد عمر حيمي : 1000 بقيمة 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومأاطن الشركاء :

حي  عنأانه)ا)  عمر حيمي  السيد 
عين   2 طابق   15 رقم  ز4  منظرونا 
الشق 20100 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومأاطن مسيري الشرتة:

حي  عنأانه)ا)  عمر حيمي  السيد 
عين   2 طابق   15 رقم  ز4  منظرونا 

الشق 20100 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   14 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 127512.
(95I

PLATINIUM GLOB

ECO BINAE
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

PLATINIUM GLOB
 n° 2 rue patrice lumumba
 residence massira bureaux

 2ème étage n° 4 V.N FES ، 0،
FES MAROC

ECO BINAE شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي شار عبد 
الكريم الخطابي عمارة بن مأ�شى 
الكأاش طابق 2 - 30000 فاس 

املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
((535

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 فبراير   25
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 ECO  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.BINAE

وعمال   : بإيجاز  الشرتة  غرض 
مكنأعة - حدائق - تجارة.

: شار عبد  عنأان املقر االجكماعي 
مأ�شى  بن  عمارة  الخطابي  الكريم 
فاس   30000  -  2 طابق  الكأاش 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 5.000  : جأالي  هشام  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
عنأانه)ا)  جأالي  هشام  السيد 
5 طريق  الشقة   2 ايت سقاطأ   178

ايمأزار م ج 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  جأالي  هشام  السيد 
5 طريق  الشقة   2 ايت سقاطأ   178

ايمأزار م ج 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
مارس   04 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2021 تحت رقم 983.
(9(I

ACCOMPT CONSULTING

 EL MOUKAOUIME
TRANSPORT

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

ACCOMPT CONSULTING
 BD MOHAMED ABDOU N° 18
 BIS RESIDENCE HAMZA 3EME
 ETAGE BUREAU N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA MAROC
 EL MOUKAOUIME

TRANSPORT شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي جامع 
عبد هللا إبن عمر مروب رقم 3 وجدة 

OUJDA 60000 OUJDA املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

37979

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

تم إعداد القانأن   2021 يأليأز   19

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 EL  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.MOUKAOUIME TRANSPORT

نقل   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

البضائع نيابة عن اآلخرين.

جامع   : االجكماعي  املقر  عنأان 

3 وجدة  عبد هللا إبن عمر مروب رقم 

OUJDA (0000 OUJDA املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 EL MOUKAOUIME الشرتة 

TRANSPORT : 1.000 حصة بقيمة 

100.000 درهم للحصة .

 1000  : عباوي  سليم  السيد   

بقيمة 100.000 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  عباوي  سليم  السيد 

كلي�شي   92110 ساحة دكاتر بأنامت 

فرنسا OUJDA (0000 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

السيدة فطيمة عباوي عنأانه)ا) 

حي الأفاء طريق عين بني مطهر زنقة 

 OUJDA (0000 ب 10 رقم 95 وجدة

املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

غشت   18 بكاريخ  بأجدة  الكجارية 

2021 تحت رقم 2975.

(97I
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ائكمانية فيداكا، شرتة ذات املسؤولية املحدودة

STE TGX
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ت أيت حصص

ائكمانية فيداكا، شرتة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركأب رقم 7724-01 
صندوق البريد رقم )14، 73000، 

الداخلة املغرب
STE TGX شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي حي 
الحسني رقم 1589 - 73000 

الداخلة املغرب.
ت أيت حصص

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.5557

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تمت   2021 غشت   31 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ابراهيم واسأ  )ة)  ت أيت السيد 
350 حصة اجكماعية من وصل 400 
 STE TGX )ة)  السيد  ل ائدة  حصة 
 31 بكاريخ   -  SAHARA SARL AU

غشت 2021.
واسأ  محمد  )ة)  السيد  ت أيت 
550 حصة اجكماعية من وصل 00) 
 STE TGX )ة)  السيد  ل ائدة  حصة 
 31 بكاريخ   -  SAHARA SARL AU

غشت 2021.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
 07 بكاريخ  الدهب  بأادي  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 1499.

(98I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

ERRACHIDIA STON
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 ERRACHIDIA STON

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي فيال رقم 
47 عين العاطي 2 الراشيدية - 

52000 الراشيدية املغرب.
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.13(37

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
املؤرخ في 02 شتنبر 2021 تم تحأيل 
للشرتة  الحالي  االجكماعي  املقر 
 2 العاطي  عين   47 رقم  »فيال  من 
الراشيدية   52000  - الراشيدية 
»منطقة شبه صناعية  إلى  املغرب« 
 - الراشيدية  البيطا  عطا  ايت  زنقة 

52000 الراشيدية املغرب«.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 20 بكاريخ  بالرشيدية  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 412.
(99I

FLASH ECONOMIE

FEED AND FOOD ADDITIFS
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

رفع روسمال الشرتة
FEED AND FOOD ADDITIFS
 شرتة ذات مسؤولية محدودة

 مقرها اإلجكماعي :تجزئة إيراك رقم 
129 املنطقة الصناعية -املحمدية 
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

3015
رفع روسمال الشرتة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
املحمدية بكاريخ )2 ماي 2015

قرر الجمع العام: 
بمبلغ  الشرتة  روسمال  رفع   
من  وي  درهم   4.000.000 قدره 

13.000.000 درهم
األر اح  دمج  خالل  من  وذلك 
املحكجزة من 2014 واألعأام السابقة

إلى 17.000.000 درهم
وتكمثيل لهذه الزيادة في روس املال 
 (40.000( وربعين ولف  يكم إنشاء   ،
 (100( مائة  بقيمة  جديد  سهم 
 ، االسمية  بالقيمة  منها  لكل  درهم 
للمساهمين  مجاًنا  تخصيصها  يكم 
بما يتناسب مع حصتهم في روس مال 

الشرتة.

وشار الجمع العام إلى ون األربعين 
تمثل   ، سهم جديد   (40.000( ولف 
استيعابها  تم   ، املال  روس  زيادة 
مع   ، القديمة  األسهم  في  بالكامل 
القانأنية  األحكام  جميع  مراعاة 
بأر اح  إنشاؤها  وتم  والتشريعية 

اعكباًرا من 1 يأنيأ 2015
النظام  من   ( ال صل  :تعديل 

األسا�شي للشرتة
:ال صل -)راس املال االجكماعي

تم تحديد روس املال بمبلغ سبعة 
عشر مليأن )17.000.000)

مائة  إلى  مقسمة  وهي   ، درهم 
سهم   (170.000( ولف  وسبعين 
درهم   (100( مائة  اسمية  بقيمة 

للسهم ، مدفأعة بالكامل
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 1( بكاريخ  باملحمدية  االبكدائية 

يأليأز 2015 تحت رقم 780)189

700I

FLASH ECONOMIE

FEED AND FOOD ADDITIFS
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

رفع روسمال الشرتة

FEED AND FOOD ADDITIFS
 شرتة ذات مسؤولية محدودة

 مقرها اإلجكماعي: تجزئة إيراك رقم 
129 املنطقة الصناعية املحمدية 
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

3015
رفع روسمال الشرتة

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
املؤرخ بكاريخ 27 يأنيأ 2018 قرر

بمبلغ  الشرتة  روسمال  رفع 
وي  درهم   3.000.000 قدره 
إلى  درهم  من17.000.000 

20.000.000 درهم- 
األر اح  دمج  خالل  من  وذلك 
والسنأات   2017 املحكجزة من عام 

السابقة
ولكمثيل هذه الزيادة في روس املال 
 (30.000( ولف  ثالثين  إنشاء  يكم   ،
سهم جديد بقيمة مائة )100) درهم 

لكل منها بالقيمة.

يكم تخصيصها مجاًنا   ، االسمية 
للمساهمين بما يتناسب مع حصتهم 

في روس مال الشرتة
وشار الجمع العام إلى ون الثالثين 
والتي   ، سهم جديد   (30.000( ولف 
تمثل زيادة روس املال ، تم استيعابها 
مع   ، القديمة  األسهم  مع  بالكامل 
القانأنية  األحكام  جميع  مراعاة 
بأر اح  إنشاؤها  وتم   ، والتشريعية 

اعكباًرا من 1 يناير 2018
النظام  من   ( ال صل  تعديل 

األسا�شي للشرتة:
املال  -)راس  ال صل 
في  املحدد  املال  االجكماعي:روس 

عشرين مليأن )20،000،000)
مائتي  إلى  مقسمة  وهي   ، درهم 
)200000) سهم بقيمة اسمية  ولف 
مدفأعة   ، درهم للسهم   (100( مائة 

بالكامل
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 12 بكاريخ  باملحمدية  االبكدائية 

دجنبر 2018 تحت رقم 1979
701I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

MINERAUX PRECIEUX
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

رفع روسمال الشرتة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
MINERAUX PRECIEUX شرتة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي قصر 

تاوز الريصاني الراشيدية - 52000 
الراشيدية املغرب.

رفع روسمال الشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.12813
بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تم   2021 غشت   30 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشرتة  روسمال  رفع 
من  وي  درهم«   1.400.000«
 1.500.000« إلى  درهم«   100.000«
تقديم حصص   : عن طريق  درهم« 

نقدية وو عينية.
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باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 20 بكاريخ  بالرشيدية  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 411.
702I

TAWAF ABDALLAH

 MOUFA UNION
PLASTIQUE

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
حل شرتة

TAWAF ABDALLAH
 GH5 IMM 29 APP 3 RESIDENCE

 ARREDA OULFA ، 20240،
CASABLANCA MAROC

 MOUFA UNION PLASTIQUE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طأر الكص ية)
وعنأان مقرها اإلجكماعي 103 

زنقة 3 حي السعادة الحي الحسني 
الدارالبيضاء - 20240 الدارالبيضاء 

املغرب.
حل شرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.99585

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
2021 تقرر حل  05 غشت  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شرتة 
 MOUFA UNION PLASTIQUE
درهم   200.000 روسمالها  مبلغ 
 103 اإلجكماعي  مقرها  وعنأان 
الحسني  الحي  السعادة  حي   3 زنقة 
20240 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب نتيجة ل : وقف النشاط.
 103 ب  الكص ية  مقر  حدد  و 
الحسني  الحي  السعادة  حي   3 زنقة 
20240 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب. 
و عين:

فاخر  ابراهيم  السيد)ة) 
الجمل سيدي  اولد  دوار  وعنأانه)ا) 
الدار البيضاء   20200 عبد الرحمان 

املغرب تمص ي )ة) للشرتة.
 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 20 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793213.

703I

ste cofiguer sarl

 STE MAROCAINE
 DE MACONNERIE

D›EXCELLENCE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشرتة

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage n3
guercif ، 35100، guercif maroc

 STE MAROCAINE DE
 MACONNERIE D›EXCELLENCE

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها االجكماعي تجزئة 

امللك الهبري رقم 8 - 35100 
جرسيف املغرب.

تغيير نشاط الشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.1525
بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تم تغيير   2021 شتنبر   13 املؤرخ في 
»منعش عقاري«  نشاط الشرتة من 

إلى »االسكيراد والكصدير«.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
االبكدائية بجرسيف بكاريخ 20 شتنبر 

2021 تحت رقم 1159/2021.

704I

ائكمانية فيداكا، شرتة ذات املسؤولية املحدودة

TARIK ALKHAYR INVEST
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

ائكمانية فيداكا، شرتة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركأب رقم 7724-01 
صندوق البريد رقم )14، 73000، 

الداخلة املغرب
TARIK ALKHAYR INVEST شرتة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 

العركأب رقم 7724-01 - 73000 

الداخلة املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

19349

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   10

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 TARIK : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.ALKHAYR INVEST

غرض الشرتة بإيجاز : بيع وتأزيع 

جميع املأاد الغذائية.

شارع   : االجكماعي  املقر  عنأان 

 73000  -  01-7724 رقم  العركأب 

الداخلة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : مبروك  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  مبروك  محمد  السيد 
املسيرة  حي  الدالية  اقامأ   20 رقم 

73000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  مبروك  محمد  السيد 
املسيرة  حي  الدالية  اقامأ   20 رقم 

73000 فاس املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 17 بكاريخ  الدهب  بأادي  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 1530.

705I

STE MAKTAB AL KHADAMAT

 STE GROUPE HALMERS
INVEST

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
ت أيت حصص

STE MAKTAB AL KHADAMAT
 80BD ABDELKRIM KHATABI
 1ER ETAGE BENI MELLAL ،

23000، BENI MELLAL MAROC
 STE GROUPE HALMERS

INVEST شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم 11 
شارع الطيف حي سبكة الحي االداري 

- 23000 بني مالل املغرب.
ت أيت حصص

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.8345

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تمت   2021 غشت   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :
لطي ة شم�شي  )ة)  ت أيت السيد 
500 حصة اجكماعية من وصل 500 
حصة ل ائدة السيد )ة) حسام الدين 

مرسلمز بكاريخ 12 غشت 2021.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
االبكدائية ببني مالل بكاريخ 09 شتنبر 

2021 تحت رقم 931.

70(I

STE MAKTAB AL KHADAMAT

 STE GROUPE HALMERS
INVEST

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
تحأيل الشكل القانأني للشرتة

STE MAKTAB AL KHADAMAT
 80BD ABDELKRIM KHATABI
 1ER ETAGE BENI MELLAL ،

23000، BENI MELLAL MAROC
 STE GROUPE HALMERS

INVEST شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة

و عنأان مقرها االجكماعي رقم 11 
شارع الطيف حي سبكة الحي االداري 

- 23000 بني مالل 
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تحأيل الشكل القانأني للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.8345

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

املؤرخ في 12 غشت 2021 تم تحأيل 

الشكل القانأني للشرتة من »شرتة 

ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شرتة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد«.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

االبكدائية ببني مالل بكاريخ 09 شتنبر 

2021 تحت رقم 931.

707I

Dilegis Premium Service

OBI CONSTRUCT
إعالن مكعدد القرارات

Dilegis Premium Service

 Angle Rue D’alger Et 2,Rue

 Abou Bakr Al Baklani 3ème

 étage, Appt 11, Casablanca

 20070، 20070، Casablanca

Maroc

OBI CONSTRUCT »شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنأان مقرها االجكماعي: زنقة 

سمية عمارة 82 الطابق 4 , رقم )1 

20340 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مكعدد القرارات«
رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.4(0249

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

2021 تم اتخاذ  07 يأليأز  املؤرخ في 

القرارات الكالية: 

قرار رقم تغيير إسم الشرتة : الذي 

تغيير إسم الشرتة  ينص على مايلي: 
من او يكأنسترتت إلى وايت بطأن

الذي  شريك:  إضافة  رقم  قرار 

ينص على مايلي: إضافة شريك

ن س  على  الكح ض  رقم  قرار 

مايلي:  على  ينص  الذي  املسيرين: 

في  املسيرين  ن س  على  الكح ض 

شخص اسماعيل ايت مهدي و- عمر 

ايت مهدي.

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 
النظام األسا�شي الكالية: 

ينص  الذي  الديباجة:  رقم  بند 
على مايلي: تغيير إسم الشرتة 

الذي  الثانية:  الديباجة  رقم  بند 
شريك  إضافة  مايلي:  على  ينص 

للشركاء املأجأدين في الشرتة
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تغييرإسم الشرتة إلى وايت بطأن
بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 
بمبلغ  الجديد  الشريك  مساهمة 
بنسبة  وي  الشرتة  في  درهم   2500

25%
على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 
الكح ض على ن س املسيرين  مايلي: 
في شخص اسماعيل ايت مهدي و- 

عمر ايت مهدي
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 04 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2021 تحت رقم 28243.
708I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

JASMEDICAL
إعالن مكعدد القرارات

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

2) شارع سيدي عبد الرحمان 
الشقة 1 ، 20200، الدار البيضاء 

املغرب
JASMEDICAL »شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الأحيد«

وعنأان مقرها االجكماعي: حي 
املسيرة عمارة 22 رقم 5 الطابق 
الثاني - - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مكعدد القرارات«
رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.397((5
بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
2021 تم اتخاذ  02 غشت  املؤرخ في 

القرارات الكالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
تحأيل  الأحيد  الشريك  قرر  مايلي: 
املقر االجكماعي الكائن سابقا بالدار 
البيضاء، حي املسيرة عمارة 22 رقم 5 

2 زنقة  إلى حي اليسر  الطابق الثاني، 
1 الطابق األول  5 شقة  1 عمارة  رقم 

برشيد..
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
إعادة  الأحيد،  الشريك  قرر  مايلي: 
صيغة النظام األسا�شي للشرتة ذات 
فريد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 
األسا�شي  النظام  على  واملصادقة 
الذي تم عرضه من طرف  الجديد، 

املسيرة..
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 
على  ينص  الذي   :4 رقم  بند 
مايلي: يأجد املقر االجكماعي للشرتة 
 1 رقم  زنقة   2 اليسر  حي  ببرشيد، 

عمارة 5 شقة 1 الطابق األول.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 20 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793128.
709I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

S2I CREATIVE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل الكص ية

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

2) شارع سيدي عبد الرحمان 
الشقة 1 ، 20200، الدار البيضاء 

املغرب
S2I CREATIVE شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي : 4) زنقة 
دي سالن الأازيس - 20100 الدار 

البيضاء املغرب.
ق ل الكص ية

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
.173(35

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تقرر حل   2019 يأنيأ   24 املؤرخ في 
S2I CREATIVE شرتة ذات املسؤولية 
 10.000 روسمالها  مبلغ  املحدودة 
 (4 اإلجكماعي  درهم وعنأان مقرها 
 20100  - الأازيس  سالن  دي  زنقة 
املغرب نتيجة لكأقف  الدار البيضاء 
صعأ ات  ووجأد  الشرتة  نشاط 

ومام اسكمرار االسكغالل.

و عين:
السيد)ة) سعد جنان وعنأانه)ا) 
)19 شارع غاندي الطابق األول رقم 
املغرب  البيضاء  الدار   20200  1

تمص ي )ة) للشرتة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 
بكاريخ 10 يأليأز 2019 وفي 4) زنقة 
الدار   20100  - الأازيس  دي سالن 

البيضاء املغرب.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 20 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793127.
710I

LOGIFIN

MAS PLAST
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ت أيت حصص

LOGIFIN
 RUE OUED ZIZ, RES  20
 CASTILLA, 1ER ETAGE, APP N°
 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC
ذات  شرتة   MAS PLAST

املسؤولية املحدودة
تجزئة  اإلجكماعي  مقرها  وعنأان 
 - جزناية  الصناعية  املنطقة   44(

90000 طنجة املغرب.
ت أيت حصص

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.39701

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تمت   2021 شتنبر   0( في  املؤرخ 

املصادقة على :
الخليل الأاث  )ة)  ت أيت السيد 
 50 وصل  من  اجكماعية  حصة   25
محمد  )ة)  السيد  ل ائدة  حصة 

البأزيدي بكاريخ )1 يأنيأ 2021.
الخليل الأاث  )ة)  ت أيت السيد 
وصل  من  اجكماعية  حصة   25
هند  )ة)  السيد  ل ائدة  حصة   50

البأزيدي بكاريخ )1 يأنيأ 2021.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
شتنبر   13 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 8019 .
711I
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FID PME

 SOCIETE ALROCHD POUR

 L’ENSEIGNEMENT PRIVE

ET LA FORMATION
إعالن مكعدد القرارات

FID PME

4) شارع مأالي علي الشريف الشقة 

) تمارة ، 12020، تمارة املغرب

 SOCIETE ALROCHD pour

 l’enseignement prive et la

formation »شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنأان مقرها االجكماعي: 9 ممر 

مكناس سال الجديدة سال - 12020 

سال سال املغرب.

»إعالن مكعدد القرارات«

رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.13571

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

تم اتخاذ   2021 يأنيأ   2( املؤرخ في 

القرارات الكالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

نأفل  السيد  ت أيت  على  املصادقة 

اليعقأبي ل233 حصة للسيد اشرف 

اليعقأبي

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

سكأ  لسيد  ا  التسيير  مدة  تمديد 

قرطيط الي غاية 31/08/2024

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تعيين السيد محا حمأجان املسؤول 

املالية  الأتائق  امضاء  على  الأحيد 

والبنكية الى غاية 31/08/2024 

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 

على  ينص  الذي   :0( رقم  بند 

مايلي: اضافة السيد اشرف اليعقأبي 

233 حصص

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   0( بكاريخ  بسال  االبكدائية 

2021 تحت رقم 37301.

712I

sj business center

OPENBUILD›IN
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

sj business center
 BD LARESISTANCE 81
 4EME ETAGE N8 81 BD

 LARESISTANCE 4EME ETAGE
 N8، 20000، CASABLANCA

maroc
OPENBUILD’IN شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الأحيد

 BD 81 وعنأان مقرها اإلجكماعي
 LA RESISTANCE 4EME ETG

APPT N°8 CASABLANCA - SJBC.
CONTACT@GMAIL.COM الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
513(91

 29 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 يأنيأ 
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.OPENBUILD’IN
مككب   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

الدراسة .الهندسة املدنية.
 BD  81  : عنأان املقر االجكماعي 
 LA RESISTANCE 4EME ETG
APPT N°8 CASABLANCA - SJBC.
الدار   CONTACT@GMAIL.COM

البيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 ABDOLLAH CHOUNDI السيد
درهم   100 بقيمة  حصة   : 1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
 ABDOLLAH السيد 
 IM (5 LOT عنأانه)ا)   CHOUNDI
 EL AIDI KHOURIBGA 25000

.KHOURIBGA MAROC
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
 ABDOLLAH السيد 
 IM (5 LOT عنأانه)ا)   CHOUNDI
 EL AIDI KHOURIBGA 25000

KHOURIBGA MAROC
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 19 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2021 تحت رقم 790340.

713I

ACOMS Consulting

TWICE STYLED SARL
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

ACOMS Consulting
رقم 2 عمارة 13 شارع ادريس 2 م ج 

، 50000، مكناس املغرب
TWICE STYLED SARL شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم 2 
عمارة 13 شارع ادريس 2 املدينة 
الجديدة - 50000 مكناس املغرب
تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

542(5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   02
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 TWICE : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.STYLED SARL

خياطة   : بإيجاز  الشرتة  غرض 
وتأزيع املالبس.

 2 رقم   : االجكماعي  املقر  عنأان 
املدينة   2 ادريس  شارع   13 عمارة 

الجديدة - 50000 مكناس املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 500  : شاتر  سكينة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيدة سارة حكيم : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
عنأانه)ا)  شاتر  سكينة  السيدة 
تجزئة العمالة رقم 3)2 وادي الذهب 

52000 الرشيدية املغرب.
السيدة سارة حكيم عنأانه)ا) 04 
تجزئة م ادريس حي الرياض ويسالن 

50000 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيدة سعيدة مدواني عنأانه)ا) 
 14 رقم   01 زنقة  العسكري  الحي 

البساتين 50000 مكناس املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   13 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2021 تحت رقم 4090.
714I

MEH EXPERTISE

OURIKALUX
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

حل شرتة

MEH EXPERTISE
48 زنقة املحطة شقة رقم 8 حي 
إقبال خريبكة ، 25023، خريبكة 

املغرب
OURIKALUX شرتة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طأر 

الكص ية)
وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم 91 
عمارة 200 ولف سكن شارع وحمد 

الهيبة - 25000 خريبكة املغرب.
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حل شرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.957
بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
2021 تقرر حل  25 غشت  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شرتة 
روسمالها  مبلغ   OURIKALUX
مقرها  وعنأان  درهم   281.700
ولف   200 عمارة   91 اإلجكماعي رقم 
 25000  - الهيبة  سكن شارع وحمد 
وزمة   : ل  نتيجة  املغرب  خريبكة 

القطاع .
 91 و حدد مقر الكص ية ب رقم 
ولف سكن شارع وحمد   200 عمارة 

الهيبة - 25000 خريبكة املغرب. 
و عين:

ومال حكمي وعنأانه)ا)  السيد)ة) 
السنديان  شارع  نرجس   2 البرانص 
خريبكة  طنجة   90000  17 رقم 

تمص ي )ة) للشرتة.
 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
03 شتنبر  االبكدائية بخريبكة بكاريخ 

2021 تحت رقم 420.

715I

CHAOUER CONSEIL

AZULIMAL
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

CHAOUER CONSEIL
 BD MY YOUSSEF RES YASSINE

 II N°11 ، 90000، TANGER
MAROC

AZULIMAL شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم 14 
إقامة مأالي إسماعيل الطابق 3 
رقم 9شارع مأالي إسماعيل - - 
90000 طنجة اململكة املغر ية
تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

120015

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   31

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.AZULIMAL

وكالة   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

عقارية.
 14 رقم   : عنأان املقر االجكماعي 
إقامة مأالي إسماعيل الطابق 3 رقم 

 90000  -  - 9شارع مأالي إسماعيل 

طنجة اململكة املغر ية.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 (00  : اقمني  اسماعيل  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد حسن حمدان : 400 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد اسماعيل اقمني عنأانه)ا) 
القرية  الأالء  حي  ابطيح  زنقة   87

11000 سال اململكة املغر ية.

عنأانه)ا)  حمدان  حسن  السيد 

تجزئة دوريال زنقة الحبيب بن صالح 
 90000  2 الشقة   1 الطابق   47 رقم 

طنجة اململكة املغر ية.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  حمدان  حسن  السيد 

تجزئة دوريال زنقة الحبيب بن صالح 
 90000  2 الشقة   1 الطابق   47 رقم 

طنجة اململكة املغر ية

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   14 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 245998.

71(I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

ZERBATIM
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تحأيل الشكل القانأني للشرتة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العمارة 91 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقكصادية ، 

300)4، اليأس ية املغرب
ZERBATIM شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة
و عنأان مقرها االجكماعي مرتز 

ايغأد - 052)4 اليأس ية .
تحأيل الشكل القانأني للشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.1(75

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
املؤرخ في 11 شتنبر 2021 تم تحأيل 
الشكل القانأني للشرتة من »شرتة 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شرتة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد«.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 21 بكاريخ  باليأس ية  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 450.

717I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

ZERBATIM
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشرتة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العمارة 91 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقكصادية ، 

300)4، اليأس ية املغرب
ZERBATIM شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي مرتز ايغأد 

- 054)4 اليأس ية املغرب.
تعيين مسير جديد للشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.1(75

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
2021 تم تعيين  11 شتنبر  املؤرخ في 
مسير جديد للشرتة السيد)ة) الدباغ 

عبد الهادي تمسير وحيد.

تبعا لأفاة املسير.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 21 بكاريخ  باليأس ية  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 450.

718I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

ZERBATIM
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ت أيت حصص

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العمارة 91 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقكصادية ، 

300)4، اليأس ية املغرب

ZERBATIM شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي مرتز ايغأد 

- 054)4 اليأس ية املغرب.

ت أيت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.1(75

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2021 شتنبر   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :

زروقي  محمد  )ة)  السيد  ت أيت 

وصل  من  اجكماعية  حصة   500

)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   1.000

20 شتنبر  عبد الهادي الدباغ بكاريخ 

.2021

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   

 21 بكاريخ  باليأس ية  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 450.

719I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

BOUSSOUNI SERVICE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ت أيت حصص

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العمارة 91 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقكصادية ، 

300)4، اليأس ية املغرب

BOUSSOUNI SERVICE شرتة 

ذات املسؤولية املحدودة



19841 الجريدة الرسميةعدد 84)5 - 28 ص ر 1443 )) وتكأ ر 2021) 

وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم 

348 مكرر حي القدس - 300)4 

اليأس ية املغرب.

ت أيت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.1(23

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2021 مارس   13 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ت أيت السيد )ة) الطيب البسأني 

وصل  من  اجكماعية  حصة   1.500

)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   3.000

وبريل   09 بكاريخ  البسأني  محمد 

.2021

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   

 20 بكاريخ  باليأس ية  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 443.

720I

STE FIDLAMIAE SARL

KSAIR AGRI
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيع نشاط الشرتة 

STE FIDLAMIAE SARL

 IMM 37 RUE AL HOUSSIMA

 APPT 4 HASSAN ، 10000،

RABAT MAROC

KSAIR AGRI شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها االجكماعي 15 شارع 

األبطال شقة 4 وتدال - 10000 

الر اط املغرب.

تأسيع نشاط الشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.150093

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

تمت   2021 شتنبر   08 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  الكالية  األنشطة  إضافة 

الشرتة الحالي :

الحأاسيب  املككب،  لأازم  بيع   -

واملأاد اإلستهالتية..

- وعمال مكعددة. 

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   21 بكاريخ  بالر اط  الكجارية 

2021 تحت رقم 00)117.

721I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

BOUSSOUNI SERVICE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تحأيل الشكل القانأني للشرتة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العمارة 91 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقكصادية ، 

300)4، اليأس ية املغرب

BOUSSOUNI SERVICE شرتة 

ذات املسؤولية املحدودة

و عنأان مقرها االجكماعي رقم 

348 مكرر حي القدس - 300)4 

اليأس ية .

تحأيل الشكل القانأني للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.1(23

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

املؤرخ في 13 مارس 2021 تم تحأيل 

الشكل القانأني للشرتة من »شرتة 

ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شرتة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد«.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 20 بكاريخ  باليأس ية  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 443.

722I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

CHEMLALI TRANS
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
ت أيت حصص

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العمارة 91 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقكصادية ، 

300)4، اليأس ية املغرب

CHEMLALI TRANS شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم 49 
زنقة 19 بأدهب - 000)4 اس ي 

املغرب.
ت أيت حصص

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.5717

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تمت   2021 فبراير   08 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ت أيت السيد )ة) حميد الشماللي 
وصل  من  اجكماعية  حصة   1.000
1.000 حصة ل ائدة السيد )ة) مريم 

بجيم بكاريخ 10 فبراير 2021.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
مارس   08 بكاريخ  بآس ي  االبكدائية 

2021 تحت رقم 253.

723I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

CHEMLALI TRANS
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تعيين مسير جديد للشرتة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العمارة 91 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقكصادية ، 

300)4، اليأس ية املغرب
CHEMLALI TRANS شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم 49 
زنقة 19 بأدهب - 000)4 اس ي 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.5717

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تم تعيين   2021 08 فبراير  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشرتة  جديد  مسير 

الشماللي حميد تمسير وحيد
تبعا لقبأل اسكقالة املسير.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
مارس   08 بكاريخ  بآس ي  االبكدائية 

2021 تحت رقم 253.

724I

CABINET RAMI EXPERTISE

CHICAGO AUTO ECOLE
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

CABINET RAMI EXPERTISE

 Espace Rihab Fés, Avenue Allal

 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

CHICAGO AUTO ECOLE شرتة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي املكجران 

1 و2 عمارة 117 تجزئة لطي ة اوالد 

طيب فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

(9583

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   13

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

. CHICAGO AUTO ECOLE

مؤسسة   : غرض الشرتة بإيجاز 

تعليم السياقة ذات سيارتين وو وتثر.

املكجران   : عنأان املقر االجكماعي 

117 تجزئة لطي ة اوالد  1 و2 عمارة 

طيب فاس - 30000 فاس املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : شاتر  حمدي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
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عنأانه)ا)  شاتر  حمدي  السيد 
البرتة  حي   58 رقم  السالم  تجزئة 

القرية سال 11000 سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
الرحيم  عبد  الدايري  السيد 
بأناصر  جبل   4( رقم  عنأانه)ا) 
سال   11000 القرية سال  حي النصر 

املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   21 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2021 تحت رقم 4195.
725I

BIG ACCOUNTING

KAHIRI EXPORT
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

BIG ACCOUNTING
 ANGLE RUE TCHAIKOFSKY

 ET SAYID KOTB RES JOUBA B
 ،90000 ،52/ENTRE SOL N 1

TANGER MAROC
KAHIRI EXPORT شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي بالص 
الروداني شارع بن عبد هللا الهبطي 
عمارة القدس رقم 34 - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
102401

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2019 دجنبر   04
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.KAHIRI EXPORT

تجارة   : بإيجاز  الشرتة  غرض 
اسكيراد وتصدير املأاد ال الجية.

بالص   : االجكماعي  املقر  عنأان 
الهبطي  الروداني شارع بن عبد هللا 
 90000  -  34 رقم  القدس  عمارة 

طنجة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
اللطيف  عبد  القاهري  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة .
 : اللطيف  القاهري عبد  السيد   

1000 بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
اللطيف  عبد  القاهري  السيد 
 3 عمارة  الخليل  ابراهيم  عنأانه)ا) 
طنجة   90000  39 رقم   8 الطابق 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
اللطيف  عبد  القاهري  السيد 
 3 عمارة  الخليل  ابراهيم  عنأانه)ا) 
طنجة   90000  39 رقم   8 الطابق 

املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
دجنبر   1( بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2019 تحت رقم 83)228.

72(I

مككب الشنكأف

 SOCIETE MAROCAINE
 D›INDUSTRIE ET

RCYCLAGE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

حل شرتة

مككب الشنكأف
شارع الحسن الثاني الطابق االول 

رقم 9 ، 93000، تطأان املغرب
 SOCIETE MAROCAINE

 D’INDUSTRIE ET RCYCLAGE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

)في طأر الكص ية)

وعنأان مقرها اإلجكماعي طريق 
طأريطة رقم 78) شارع عبد 

الرحمن الداخل - 94020 تطأان 
املغرب.

حل شرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.1079
بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تقرر حل   2021 )1 مارس  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شرتة 
 SOCIETE MAROCAINE
 D’INDUSTRIE ET RCYCLAGE
درهم   100.000 روسمالها  مبلغ 
طريق  اإلجكماعي  مقرها  وعنأان 
طأريطة رقم 78) شارع عبد الرحمن 
املغرب  تطأان   94020  - الداخل 
نتيجة ل : عدم حيازة رخصة العمل.

طريق  ب  الكص ية  مقر  حدد  و 
طأريطة رقم 78) شارع عبد الرحمن 

الداخل - 94020 تطأان املغرب. 
و عين:

الخطابي  هللا  عبد  السيد)ة) 
خندق  الريف  شارع  وعنأانه)ا) 
15 تطأان  الزر أح دار الخطابي رقم 
)ة)  تطأان املغرب تمص ي   93020

للشرتة.
الحدود  اإلقكضاء  وعند   
املخألة  الصالحيات  على  امل روضة 
تبليغ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 
العقأد والأثائق املكعلقة بالكص ية : 

عبد هللا الخطابي
شارع الريف خندق الزر أح دار 

الخطابي رقم 15 تطأان
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
مارس   31 االبكدائية بكطأان بكاريخ 

2021 تحت رقم 737.
727I

BENZINA FIRDAOUS

G.H.N DRISS SARL AU
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

BENZINA FIRDAOUS
FES ، 30000، FES MAROC

G.H.N DRISS SARL AU شرتة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي حي 
الحسنية مرشأش املرتز - 15150 

الرماني املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
357

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 يأليأز   27
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 G.H.N : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.DRISS SARL AU
اشغال   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

مخكل ة.
حي   : االجكماعي  املقر  عنأان 
 15150  - املرتز  الحسنية مرشأش 

الرماني املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : غاني  ادريس  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
عنأانه)ا)  غاني  ادريس  السيد 
حي املسيرة 1 رقم 871 12000 تمارة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  غاني  ادريس  السيد 
حي املسيرة 1 رقم 871 12000 تمارة 

املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   21 االبكدائية بالرماني بكاريخ 

2021 تحت رقم 8).

728I
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STE FIDLAMIAE SARL

SINAPAC
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

STE FIDLAMIAE SARL
 IMM 37 RUE AL HOUSSIMA
 APPT 4 HASSAN ، 10000،

RABAT MAROC
SINAPAC شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي 15 شارع 
األبطال شقة 4 وتدال - 10000 

الر اط املغرب.
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.147941

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
2021 تم تحأيل  04 يأنيأ  املؤرخ في 
من  للشرتة  الحالي  االجكماعي  املقر 
 - وتدال   4 شارع األبطال شقة   15«
10000 الر اط املغرب« إلى »شقة 13 
الخطابي  شارع عبدالكريم   2 عمارة 
الر اط   10000  - باندوك  زنقة 

املغرب«.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   21 بكاريخ  بالر اط  الكجارية 

2021 تحت رقم 01)117.
729I

مأثق

شركة »ليموبيليير بنونة 
والرحموني«ش م م

 ذات الشريك الأحيد 
 L’IMMOBILIERE BENNOUNA

ET RAHMOUNI SARL AU
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

مأثق
448 شارع محمد الخامس وزنقة 
الون اقامة صأفيا الثانية الطابق 
الرابع رقم 11 البيضاء ، 20300، 

الدار البيضاء املغرب
شرتة »ليمأ يليير بنأنة 

والرحمأني«ش م م ذات الشريك 

 L’IMMOBILIERE الأحيد
 BENNOUNA ET RAHMOUNI
SARL AU شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد
الدار  اإلجكماعي  مقرها  وعنأان 
الزرقطأني  شارع  البيضاء,59, 
 20500  -  24 الرقم  الثامن  الطابق 

البيضاء املغرب
مسؤولية  ذات  شرتة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

5144(9
في  مؤرخ  مأثق  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 يأنيأ   22
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
شرتة   : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 
والرحمأني«ش  بنأنة  »ليمأ يليير 
الأحيد  الشريك  ذات  م  م 
 L’IMMOBILIERE BENNOUNA

.ET RAHMOUNI SARL AU
االنعاش   : غرض الشرتة بإيجاز 

العقاري.
الدار   : االجكماعي  املقر  عنأان 
الزرقطأني  شارع  البيضاء,59, 
 20500  -  24 الرقم  الثامن  الطابق 

البيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
الشرتة:  روسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالكالي:
 L’IMMOBILIERE الشرتة 
 BENNOUNA ET RAHMOUNI
SARL AU : 1.000 حصة بقيمة 100 

درهم للحصة .
 L’IMMOBILIERE الشرتة   
 BENNOUNA ET RAHMOUNI
SARL AU : 1000 بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  بنأنة  محمد  السيد 
املدينة   58( فيال  تاون  ترين  كازا 
 20100 الخضراء بأسكأرة البيضاء 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  بنأنة  محمد  السيد 
املدينة   58( فيال  تاون  ترين  كازا 
 20100 الخضراء بأسكأرة البيضاء 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 31 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2021 تحت رقم 5)79117.
730I

SHIFT OPTION

SHIFT OPTION
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

SHIFT OPTION
فضاء باب ون ا 3 باب املنصأر 

العمارة c الطابق األول الباب رقم 3 
، 20050، الدارالبيضاء املغرب
SHIFT OPTION شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي فضاء باب 
ون ا 3 باب املنصأر العمارة c الطابق 
 CASABLANCA 3 األول الباب رقم

20050 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

5158(3
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   18
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 SHIFT اإلقكضاء بمخكصر تسميتها : 

.OPTION
 : بإيجاز  الشرتة  غرض 
االستشارات والخدمات والكدريب في 

الكنظيم ونظم املعلأمات والرقمية..
عنأان املقر االجكماعي : فضاء باب 

ون ا 3 باب املنصأر العمارة c الطابق 
 CASABLANCA  3 األول الباب رقم 

20050 الدار البيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : سنة سنة .
 20.000 الشرتة:  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي:
 100  : السيد وحمد تريم مزيان 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 : بأترين  السيدة فاطمة الزهراء 
100 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
مزيان  تريم  وحمد  السيد 
 9RUE DANTZING عنأانه)ا) 

.75015 Paris France
بأترين  الزهراء  فاطمة  السيدة 
 9RUE DANTZING عنأانه)ا) 

.75015 Paris France
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
مزيان  تريم  وحمد  السيدة 
 9RUE DANTZING عنأانه)ا) 

75015 Paris France
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 18 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم -.

731I

مككب الشنكأف

CAR RENT CHRAYEH SARL
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

مككب الشنكأف
شارع الحسن الثاني الطابق االول 

رقم 9 ، 93000، تطأان املغرب
 CAR RENT CHRAYEH SARL
شرتة ذات املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي عين 
حأزي طريق الأحدة رقم 3 - 

92000 ش شاون املغرب
تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

1583
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

القانأن  إعداد  تم   2021 وبريل   05

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 CAR  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.RENT CHRAYEH SARL

تراء   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

السيارات بدون سائق.

عين   : االجكماعي  املقر  عنأان 

حأزي طريق الأحدة رقم 3 - 92000 

ش شاون املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 500  : الخياط  حبيبة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : السيد محمد رضا شرايح 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

السيدة حبيبة الخياط عنأانه)ا) 

شارع املغرب العربي عمارة ز اخ حي 

ش شاون   93000 بأجمعة  سيدي 

املغرب.

شرايح  رضا  محمد  السيدة 

عنأانه)ا) شارع املغرب العربي عمارة 

 93000 بأجمعة  سيدي  حي  ز اخ 

ش شاون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

شرايح  رضا  محمد  السيد 

عنأانه)ا) شارع املغرب العربي عمارة 

 93000 بأجمعة  سيدي  حي  ز اخ 

ش شاون املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

وبريل   21 بكاريخ  بكطأان  االبكدائية 

2021 تحت رقم 48/2021.

732I

cleanium

كلينيوم
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

cleanium

 hay al andalous N156 Hay Al

 andalous lot talhaoui، 60050،

oujda maroc

كلينيأم شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي حي ال كح 

الزاري زنقة ب 19 رقم 12 - 0020) 

وجدة املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

24(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 يأليأز   0(

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

كلينيأم.

تنظيف   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

الزرابي واالرائك.

عنأان املقر االجكماعي : حي ال كح 

 (0020 -  12 19 رقم  الزاري زنقة ب 

وجدة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

99 سنة . الشرتة : ّ

 10.000 الشرتة:  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  الأديعي  ويأب  السيد 

رقم  الطلحاوي  تجزئة  االندلس  حي 

)15 0050) وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  الأديعي  ويأب  السيد 
رقم  الطلحاوي  تجزئة  االندلس  حي 

)15 0050) وجدة املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
يأليأز   0( بكاريخ  بأجدة  الكجارية 

2021 تحت رقم -.
733I

Overpower - SARL AU

OVERPOWER
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

Overpower - SARL AU
)4 شارع الزرقطأني الطابق 3 رقم ) 

، 20000، الدار البيضاء املغرب
Overpower شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي )4 شارع 

الزرقطأني الطابق 3 رقم ) - 
20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
51(585

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   01
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.Overpower
يكمن   : بإيجاز  الشرتة  غرض 
سأاء  لشرتة،  االجكماعي  الغرض 
باملغرب وو بالخارج، لحسابها الخاص 
األنشطة  في  الغير،  لحساب  و/وو 

الكالية:
وشراء،  بيع  التسأيق،   •
والكصدير،الكجارة  االسكيراد 
الكأزيع،  وو بالكقسيط،  بالجملة و/ 

وملحقات  معدات  لجميع  والكأجير، 

اإللكترونية  الكمبيأتر،األجهزة 

الكمبيأتر  ووجهزة  والبصرية، 

االستهالتية،  واملأاد  واملككب 

مخكلف  وتأفير  األمن،  ونظمة 

املعلأمات،  تكنألأجيا  خدمات 

االتصال،هندسة  والشبكات 

واالتصاالت،  الكمبيأتر،الرو أتيك 

واإللكترونيات،األدوات قطع الغيار، 

املنكجات، واملأاد، )وجهزة الكمبيأتر 

االتصال  ومعدات  وحدات   ،

واللأازم واملعدات املككبية  واألجهزة، 

واألثاث ومعدات االتصاالت السلكية 

الصأت  ومعدات  والالسلكية 

وال يديأ وكاميرات املراقبة واملنكجات 

واملقاالت  والترفيهية  الثقافية 

الكمبيأتر  ومنكجات  واأللعاب 

واإللكترونيات والبصريات واملكأنات 

اإللكترونية واللأحات).

فضاءات  وتسيير  إسكغالل   •

)دفع  الخدمات  مكعددة  ومحالت 

واأللعاب  والضرائب  ال أاتير 

العشأائية وتقديم خدمات مكنأعة) 

ونشطة  وجميع  النقدية  والأساطة 

والرياضات  اإللكترونية  األلعاب 

اإللكترونية بشكل عام.

تثبيت،  تطأير،إصالح وتأريد،   •

و رامج  املنكجات  تشخيص  صيانة، 

اإلنترنت  عبر  االتصال  تقنيات 

)ونظمة  واملكاتب  الكمبيأتر  ووجهزة 

والكطبيقات  والبرامج  الكمبيأتر 

الذتية  الهأاتف  والخدمات 

املماثلة  واملنكجات  واللأحات 

 ، التسأيق الرقمي)   ، ومأاقع الأيب 

الكصميم الجرافيكي وإنكاج ال يديأ 

األلعاب  نشر البرامج،  ثالثي األبعاد، 

الكحرير،  التسجيل،  اإللكترونية، 

االستشارات،  البرمجة،  البث، 

ذات  واألنشطة  البيانات  معالجة 

خدمات   ، اإلنترنت  بأابات  الصلة، 

املعلأمات املكنأعة.
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بأي   ، املشارتة   ، وعم  وبشكل 

وو  الشركات  جميع  في   ، وسيلة 

التي  وو  إنشاؤها  تم  التي  الشركات 

تكأن  قد  والتي  إنشاؤها،  سيكم 

سيما  وال  الشرتة،  لغرض  مرتبطة 

شركات جديدة وو  عن طريق إنشاء 

استرداد  وو  االتككاب  وو  املساهمة 

األوراق املالية وو الحقأق االجكماعية 

وو االندماج وو الكحالف وو الشراتة 

املصالح  تجميع  وو  باملشارتة 

االقكصادية وو إدارة اإليجار، وجميع 

والصناعية  الكجارية  املعامالت 

واملالية واملنقألة والعقارية املكعلقة 

بشكل مباشر وو غير مباشر باألنشطة 

املذكأرة وعاله، التي من شأنها تحقيق 

غرض الشرتة ويساهم في تطأيرها.

)4 شارع  عنأان املقر االجكماعي : 

الزرقطأني الطابق 3 رقم ) - 20000 

الدار البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : جنيني  محسن  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  جنيني  محسن  السيد 

 2 رقم  القنيطرة  زنقة  الجأي  الحي 

البيضاء  الدار   27000 النأاصر  ب 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  جنيني  محسن  السيد 

 2 رقم  القنيطرة  زنقة  الجأي  الحي 

البيضاء  الدار   27000 النأاصر  ب 

املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 21 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793428.

734I

إئكمانيات الدريأش

 Société DE CONDUITE
 AUTOMOBILE CHENTOUF

OTMAN
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

إئكمانيات الدريأش
شارع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 
ب 82)، 92000، العرائش املغرب

 Société DE CONDUITE
 AUTOMOBILE CHENTOUF
OTMAN شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي تجزئة 
شعبان 2 رقم 422 - 92000 

العرائش املغرب 
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
(385

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   14
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 Société : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها
 DE CONDUITE AUTOMOBILE

. CHENTOUF OTMAN
 ECOLE  : بإيجاز  الشرتة  غرض 
 POUR LA CONDUITE DES

. AUTOMOBILES
تجزئة   : االجكماعي  املقر  عنأان 
 92000  -  422 رقم   2 شعبان 

العرائش املغرب .
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : السيد عكمان الشنكأف 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد عكمان الشنكأف عنأانه)ا) 
 12 رقم   13 زنقة  م/ا  االندلس  حي 

92150 القصر الكبير املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد عكمان الشنكأف عنأانه)ا) 
 12 رقم   13 زنقة  م/ا  االندلس  حي 

92150 القصر الكبير املغرب 
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
االبكدائية بالعرائش بكاريخ 21 شتنبر 

2021 تحت رقم 1013/2021.

735I

beroc conseil

مدرسة حبيبة الخاصة
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

beroc conseil
 imm 60 appt 7 av zerktouni v.n
 fes ZERKTOUNI، 30000، FEZ

maroc
مدرسة حبيبة الخاصة شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي قطعة رقم 
17 حي الجديد ال خارين عين النقبي 

فاس - 30120 فاس املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
(3445

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2020 يأنيأ   25
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
اإلقكضاء بمخكصر تسميتها : مدرسة 

حبيبة الخاصة.

مدرسة   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

االبكدائي  للكعليم  خصأصية 

واالعدادي.

قطعة   : االجكماعي  املقر  عنأان 
عين  ال خارين  الجديد  حي   17 رقم 

النقبي فاس - 30120 فاس املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : حبيبة  مطيع  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  حبيبة  مطيع  السيدة 
الخأخة  باب  البمني  جنان   89 رقم 

فاس 30120 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  حبيبة  مطيع  السيد 
الخأخة  باب  البمني  جنان   89 رقم 

فاس 30120 فاس املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   08 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2020 تحت رقم 1937.

73(I

ZERRAD CONSULTANTS

LYNA COLLECTIONS
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيع نشاط الشرتة 

ZERRAD CONSULTANTS

10، زنقة واشنطن الطابق الس لي 
رقم ٤ ، 0)200، الدار البيضاء 

MAROC

LYNA COLLECTIONS شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها االجكماعي شارع اللة 

الياقأت وزنقة العرار مبنى 9 جاليس 

الطابق 4 رقم 17 - 20000 الدار 

البيضاء املغرب .

تأسيع نشاط الشرتة
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رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.4(8083

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
تمت   2021 غشت   23 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  الكالية  األنشطة  إضافة 

الشرتة الحالي :
-البناء والكجهيزات

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   .
 22 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 1)7935.

737I

ائكمانية ال ضيلة

BRASSLAND
إعالن مكعدد القرارات

ائكمانية ال ضيلة
رقم 529 شقة رقم 4 الطابق 

2 الأحدة 5 شارع عالل ال ا�شي 
مراتش ، 40070، مراتش املغرب

BRASSLAND »شرتة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنأان مقرها االجكماعي: محل 
بالطابق االر�شي رقم 2 كلم 11.5 
طريق اس ي حر يل - - مراتش 

املغرب.
»إعالن مكعدد القرارات«

رقم الكقييد في السجل الكجاري: 
.11(547

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
2021 تم اتخاذ  28 يأليأز  املؤرخ في 

القرارات الكالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

ت أيت جميع حصص الشرتة 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
اسكقالة الهرتاوي سعيد من منصبه 

تمسير
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تعيين السيدة شأض سميرة تمسيرة 

وحيدة للشرتة
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
الشرتة  حصص  جميع  ت أيت 
شأض  السيدة  الأحيدة  للشريكة 

سميرة.

على  ينص  الذي   :12 رقم  بند 
تعيين السيدة شأض سميرة  مايلي: 

تمسيرة وحيدة للشرتة
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   22 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم )12781.
738I

EUREXMA

ERELM
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN 187

 RES WALIL 3EME ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
ERELM شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي املنطقة 
الصناعية حد السأالم - 100)2 

برشيد املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
1113

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   199( وبريل   09
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

. ERELM
صناعة   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

الكيماويات
اسكيراد وتصدير.

املنطقة   : عنأان املقر االجكماعي 
 2(100  - السأالم  حد  الصناعية 

برشيد املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشرتة : 99 سنة .

الشرتة:  روسمال  مبلغ 
10.550.000 درهم، مقسم كالكالي:

 RENE LAURENT : الشرتة 
105.500 حصة بقيمة 10.550.000 

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
 RENE LAURENT الشرتة 
عنأانه)ا) 107 شارع فرنكالن روزفلت 

110)0 كاني روش يل فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
 Franciscus JOHANNES السيد
 HANS عنأانه)ا)   ,STRUIWIG
لأمل   MEMLINGDREEF 3920

بلجيكا
تم اإليداع القانأني ب- بكاريخ 09 

وبريل )199 تحت رقم -.
739I

FIDUCIAIRE DE SAFI »FIDUSAF

SOCIETE ICE FOOD
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

حل شرتة

شرتة ايس فأد
شرتة محدودة املسؤولية

 روسمالها : 10.000.00 درهم 
مقرها االجكماعي : 525 الحر�شي 2 

منارة مراتش 
بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
حل  تقرر   19/04/2021 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  الشرتة 
 10.000 روسمالها  فأد  ايس  شرتة 
 525 درهم وعنأان مقرها االجكماعي 
الحر�شي 2 منارة مراتش نتيجة صافي 
روسمال  ربع  من  اقل  الشرتة  وضع 
 525 الكص ية  مقر  وحدد  الشرتة 

الحر�شي 2 منارة مراتش.
وعين : 

 84 السيد محمد سأ قي عنأانه 
شارع 9 ابريل ط 2 حي النخيل الدار 
و الكالي  للشرتة  تمص ي  البيضاء 
وتذلك  للشرتة  تمدير  مهامه  إنهاء 

مهام السيد احمد سأ قي.

بككابة  القانأني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة الكجارية بمراتش 

عدد  تحت   2021 يأنيأ   28 فــي 

 .1254(7

740I

ETABBAA LAHCEN

 FANIDI FRERES

IMMOBILIER
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

ETABBAA LAHCEN

 RUE 8 N°41 LOT 98

 LOTISSEMENT SAAD

 BERRECHID RUE 8 N°41

 LOT 98 LOTISSEMENT

 SAAD BERRECHID، 26100،

BERRECHID MAROC

 FANIDI FRERES IMMOBILIER

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي )2 شارع 

مرس السلطان شقة 3 الطابق 

االول الدار البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

51(409

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   30

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.FANIDI FRERES IMMOBILIER

منعش   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

عقاري.
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)2 شارع  عنأان املقر االجكماعي : 
مرس السلطان شقة 3 الطابق االول 

الدار البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : محمد  فنيدي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  محمد  فنيدي  السيد 

 2(100 برشيد   2 التسير  حي   224

برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  محمد  فنيدي  السيد 

 2(100 برشيد   2 التسير  حي   224

برشيد املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 21 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 32398.

741I

SM PARTNERS

SOW INVEST
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

SM PARTNERS

33 مجمأعة عرسة لكبير الطابق 

األر�شيِ  مككب بِ 1 إمكداد املعاريف 

maroc 20000، الدار البيضاِء ،

SOW INVEST شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي 10 شارع 

الحرية ، الطابق الثالث ، شقة رقم 

5 ، - 20120 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

51(547

 1( في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�شى 

القانأن  إعداد  تم   2021 شتنبر 

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 SOW  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.INVEST

غرض الشرتة بإيجاز : - املساهمة 

في جميع   ، املباشرة  وو غير  املباشرة 

الشركات التي يكم إنشاؤها عن طريق 

القائمة  وو  املال  روس  في  االتككاب 

املال  روس  زيادة  طريق  عن  بال عل 

األسهم وو  وو عن طريق إعادة شراء 

الحقأق االجكماعية ، وذلك في جميع 

من   ، الكجارية  وو  املدنية  الشركات 

حيث الجأدة. تشريك وو مساهم وو 

وخذ   - شريك محدود وو شريك عام 

جميع  في  شكلها  كان  مهما  املصالح 

العمليات مهما كان مأضأعها. - شراء 

وو بيع وو تبادل جميع األوراق املالية 

ال أائد  ووسهم  الشرتة  وحقأق 

وجميع  املمكلكات  وإدارة  تسير   -

األعمال وو الشركات وو األوراق املالية 

وو  املالية  الشركات  وو  العقارات  وو 

الصناعية وو الكجارية.

10 شارع  عنأان املقر االجكماعي : 

، شقة رقم  الطابق الثالث   ، الحرية 

5 ، - 20120 الدار البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

األندل�شي  ر يع  سلأى  السيدة 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

األندل�شي  ر يع  سلأى  السيدة 

20170 الدار  3 شارع ون ا  عنأانه)ا) 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

األندل�شي  ر يع  سلأى  السيدة 

20170 الدار  3 شارع ون ا  عنأانه)ا) 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 21 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم -.

742I

العيأن استشارات

EL LEON DEL DESIERTO

شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيع نشاط الشرتة 

العيأن استشارات

رقم 31 شارع االمير مأالي عبد هللا ، 

70000، العيأن املغرب

EL LEON DEL DESIERTO شرتة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها االجكماعي حي مأالي 

رشيد زنقة فياللة رقم 11 بأجدور - 

71000 بأجدور املغرب.

تأسيع نشاط الشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.1397

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2021 شتنبر   13 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  الكالية  األنشطة  إضافة 

الشرتة الحالي :

 ، مسكأرد   ، صيد  قارب  مالك 

معدات  جميع  اسكيراد  ؛  مصدر 

قأارب الصيد وطعأم الصيد وقطع 

اإللكترونية  األجهزة  وجميع  الغيار 

املعدة للصيد .

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   

شتنبر   22 االبكدائية بالعيأن بكاريخ 

2021 تحت رقم 2954.

743I

العيأن استشارات

NADICAR PESCA
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيع نشاط الشرتة 

العيأن استشارات

رقم 31 شارع االمير مأالي عبد هللا ، 

70000، العيأن املغرب

NADICAR PESCA شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها االجكماعي حي مأالي 

رشيد زنقة فياللة رقم 11 الطابق 

االول مككب رقم 01 بأجدور - 

71000 بأجدور املغرب.

تأسيع نشاط الشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.3973

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2021 شتنبر   22 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  الكالية  األنشطة  إضافة 

الشرتة الحالي :

 ، مسكأرد   ، صيد  قارب  مالك 

معدات  جميع  اسكيراد  ؛  مصدر 

قأارب الصيد وطعأم الصيد وقطع 

اإللكترونية  األجهزة  وجميع  الغيار 

املعدة للصيد .

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   

شتنبر   22 االبكدائية بالعيأن بكاريخ 

2021 تحت رقم 2955.

744I

FIDUCIAIRE ENNOUR

 SMART SOFTTECH

SARL AU
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

FIDUCIAIRE ENNOUR

 1ER ETAGE N 75 BD ALLAL BEN

 ABDELLAH ، 23200، FQUIH

BEN SALAH MAROC

 SMART SOFTTECH SARL AU

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
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وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 
حسن الثاني العمارة 01 اقامة 
راديأس الطلبق الثالث رقم 24 

ال قيه بن صالح - 23200 ال قيه 
بن صالح املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
4829

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   23
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.SMART SOFTTECH SARL AU
البرمجة   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

وتحليل املعلأماتي.
شارع   : االجكماعي  املقر  عنأان 
اقامة   01 العمارة  الثاني  حسن 
 24 رقم  الثالث  الطلبق  راديأس 
ال قيه بن صالح - 23200 ال قيه بن 

صالح املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : السيدة صالحة حدوي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيدة صالحة حدوي عنأانه)ا) 
حي املصلى الزنقة 39 رقم 50 ال قيه 
ال قيه بن صالح   23200 بن صالح 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
حي  السيد غنامي عزيز عنأانه)ا) 
ال قيه   50 رقم   39 الزنقة  املصلى 
ال قيه بن صالح   23200 بن صالح 

املغرب.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
بكاريخ  بن صالح  بال قيه  االبكدائية 

13 شتنبر 2021 تحت رقم 239.
745I

FLASH ECONOMIE

COIN DE CHINE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة
إغالق فرع تابع لشرتة تجارية يأجد 

مقرها االجكماعي باملغرب

 COIN DE CHINE
شرتة ذات مسؤولية محدودة

روسمالها :3.000.000،00 درهم
 مقرها االجكماعي: 91 زنقة فرحات 

حشاد - الدار البيضاء 
رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

113573
1051303:الكعريف الضريبي

إغالق فرع
 بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
 2021 يأنيأ   02 بكاريخ  املؤرخ 
 2021 يأنيأ   17 بكاريخ  واملسجل 
شارع بن   415 قرر الكائن مقرها في 
البيضاء  الدار  املأدة  إقامة  تاش ين 
إغالق فرع تابع   COIN DE CHINE

لشرتة-
املأافقة على حسابات ال رع منذ 

افككاحه-
الى  تسليمها  ليكم  الذمة  إبراء 

االدارة- 
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 01 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يأليأز 2021 تحت رقم 785197
74(I

GLOFID

CAPFLOWERS
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

رفع روسمال الشرتة

GLOFID
)19 شارع الس ير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 20300، الدار 
البيضاء املغرب

CAPFLOWERS شرتة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي 39 شارع 

 D - لال الياقأت الطابق 5 الشقة
20000 الدارالبيضاء املغرب.

رفع روسمال الشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.3(4285
بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تم   2020 فبراير   13 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشرتة  روسمال  رفع 
 10.000« وي من  درهم«   490.000«
عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 
وو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 18 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 731244.
747I

BELGA CONSULTING

2B GAMES
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

BELGA CONSULTING
 IMM 06 APPT N°08 ESCALIER 2
 RUE MELILLIA HASSAN RABAT

، 10000، RABAT maroc
2B GAMES شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي 15 شارع 

األبطال شقة رقم 4 الر اط - 10090 
الر اط املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
1547(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 يأليأز   29
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 2B  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.GAMES
اسكيراد   : بإيجاز  الشرتة  غرض 
باملطاعم  يكعلق  ما  كل  وتصدير 

وغرفة األلعاب؛

مقهى-مطعم;
غرفة ولعاب؛.

15 شارع  عنأان املقر االجكماعي : 
األبطال شقة رقم 4 الر اط - 10090 

الر اط املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 500  : هللا  بنعبد  ياسين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : مأمن  بن  عدنان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد ياسين بنعبد هللا عنأانه)ا) 
حي الأفاء عمارة م شقة 02 الطائرات 

الر اط 10180 الر اط املغرب.
السيد عدنان بن مأمن عنأانه)ا) 
تجزئة الرشيدية زنقة ووالد فرج   15
الر اط   10170 الر اط  السأي�شي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد عدنان بن مأمن عنأانه)ا) 
تجزئة الرشيدية زنقة ووالد فرج   15
الر اط   10170 الر اط  السأي�شي 

املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   21 بكاريخ  بالر اط  الكجارية 

2021 تحت رقم 9045.
748I

****

G-TARGAA
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تعيين مسير جديد للشرتة

درب الشرفاء رقم )0 حي الجزولي ، 
40000، مراتش املغرب

G-TARGAA شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي امللك 
املسمى الأردة تجزئة صأفيا رقم 

)27 - 40000 مراتش املغرب.
تعيين مسير جديد للشرتة
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رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.1174(7

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
2021 تم تعيين  13 شتنبر  املؤرخ في 
تجى  مسير جديد للشرتة السيد)ة) 

علي ومين تجى تمسير آخر
تبعا لقبأل اسكقالة املسير.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   22 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 127828.

749I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

كادي�شي ماشين
شرتة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
كادي�شي ماشين شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي دوار 
الغيدة جماعة حميان مأالي 
يعقأب - 30000 فاس املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
(9595

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   08
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
اإلقكضاء بمخكصر تسميتها : كادي�شي 

ماشين .
غرض الشرتة بإيجاز : ميكانيكي 

صيانة االالت .

دوار   : االجكماعي  املقر  عنأان 
الغيدة جماعة حميان مأالي يعقأب 

- 30000 فاس املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : السيد لحسن القاد�شي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد لحسن القاد�شي عنأانه)ا) 
بن  دوار عين قا�شي سيدي يأسف 

احمد ص رو 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد لحسن القاد�شي عنأانه)ا) 
بن  دوار عين قا�شي سيدي يأسف 

احمد ص رو 31000 ص رو املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   22 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2021 تحت رقم )420.
750I

****

G-TARGAA
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
إضافة تسمية تجارية وو شعار 

درب الشرفاء رقم )0 حي الجزولي ، 
40000، مراتش املغرب

G-TARGAA »شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد«
وعنأان مقرها االجكماعي: امللك 
املسمى الأردة تجزئة صأفيا رقم 

)27 - 40000 مراتش املغرب.
»إضافة تسمية تجارية وو شعار«
رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.1174(7
بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
تقرر   2021 شتنبر   13 في  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشرتة وهأ:
Mr MIAM

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
شتنبر   22 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 127828.
751I

rochdi conseil

LOZAY TRANS
إعالن مكعدد القرارات

rochdi conseil
تجزئة القأات املساعدة رقم 143 
العيأن ، 70000، العيأن املغرب
LOZAY TRANS »شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الأحيد«

وعنأان مقرها االجكماعي: تجزئة 
الأحدة بلأك B رقم 853 العيأن. - 

70000 العيأن املغرب.
»إعالن مكعدد القرارات«

رقم الكقييد في السجل الكجاري: 
.27105

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
تم اتخاذ   2021 )1 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الكالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
ت أيت 500 حصة التي يملكها السيد 
 : حمزي مأالي رشيد الى كل السيد 

اشرويظ عبد الكريم
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  للشرتة  القانأني  اشكل  تحأيل 
شرتة محدودة املسؤولية الى شرتة 

محدودة املسؤولية بشريك وحيد.
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
مايلي: تحأيل مقر الشرتة من : شارع 
بئرنزران زنقة الزالقة عمارة الجماني 
الأحدة  تجزئة  الى:  العيأن   04 رقم 

بلأك B رقم 853 العيأن.
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
اشرويظ عبد الكريم  تعيين السيد: 

مسير وحيد للشرتة
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 
على  ينص  الذي   :  4 رقم  بند 
مايلي: تحأيل مقر الشرتة من : شارع 
بئرنزران زنقة الزالقة عمارة الجماني 
الأحدة  تجزئة  الى:  العيأن   04 رقم 

بلأك B رقم 853 العيأن. 
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   22 االبكدائية بالعيأن بكاريخ 

2021 تحت رقم 2952.

752I

aice compta

TRANSMENJ
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

TRANSMENJ شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي زنقة 

كلميمة إقامة لأ لأفغ رقم اإلقامة 

53) الطابق 4 الشقة 11 - 20000 

البيضاء املغرب 

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

515415

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   1(

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

. TRANSMENJ

نقل   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

البضائع على الطرق.

زنقة   : االجكماعي  املقر  عنأان 

لأفغ رقم اإلقامة  لأ  إقامة  كلميمة 

 20000  -  11 الشقة   4 الطابق   (53

البيضاء املغرب .

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : املنجرة  ومين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
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عنأانه)ا)  املنجرة  ومين  السيد 

)0 ممر ديسيسبير يد فيال 15 كاردل 

كالي أرنيا 20150 البيضاء املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

املنجرة  اسماعيل  السيد 

 48 فيال  تاون  ترين  كازا  عنأانه)ا) 

 27182 بأسكأرة  الخضراء  املدينة 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 09 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 9)7921.

753I

la marocaine des bilans

SKY PLAZA
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
ت أيت حصص

la marocaine des bilans

محج 11 يناير مككب رقم 8 عمارة 

ودرار حي الداخلة ، 0)800، وكادير 

املغرب

SKY PLAZA شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي عمارة 

ملأيسات شارع محمد الخامس اوالد 

تايمة تارودانت - 83000 تارودانت 

املغرب.

ت أيت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.5273

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

تمت   2021 شتنبر   03 في  املؤرخ 

املصادقة على :

عادل بأمريت  )ة)  ت أيت السيد 

وصل  من  اجكماعية  حصة   1.000

)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   1.000

سعيد الكنك بكاريخ 03 شتنبر 2021.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   

 17 بكاريخ  بكارودانت  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 1877.

754I

IMOMKHAL« SARL AU «

IMOMKHAL SARL AU 
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

IMOMKHAL« SARL AU «

رقم 544 شارع محمد ) الجرف 

ارفأد ، 50000، الراشدية املغرب

» IMOMKHAL« SARL AU شرتة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم 544 

شارع محمد ) الجرف ارفأد. - 

50000 الراشدية . املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

15253

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

تم إعداد القانأن   2021 غشت   23

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 «  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.IMOMKHAL« SARL AU

االشغال   : غرض الشرتة بإيجاز 

املخكل ة واالسكغالل ال الحي.

رقم   : االجكماعي  املقر  عنأان 

 - الجرف ارفأد.   ( 544 شارع محمد 

50000 الراشدية . املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

السيد عبدالعظيم باحأ : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

باحأ  عبدالعظيم  السيد 
عنأانه)ا) بقصر العشأرية فزنا عرب 

الصباح 50000 الراشدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
باحأ  عبدالعظيم  السيد 
عنأانه)ا) بقصر العشأرية فزنا عرب 

الصباح 50000 الراشدية املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 20 بكاريخ  بالرشيدية  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 2098.
755I

رمزي لالستشارات

CABIFOR
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تعيين مسير جديد للشرتة

رمزي لالستشارات
شارع 24 نأنبر عمارة حمدي ولد 

الرشيد الطابق رقم 01 شقة رقم 01 
العيأن ، 70000، العيأن املغرب
CABIFOR شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع مكة 
عمارة رقم 2 الطابق االول الشقة 
رقم 02 - 70000 العيأن املغرب .

تعيين مسير جديد للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.3(217
الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
2021 تم تعيين  15 شتنبر  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشرتة  جديد  مسير 
تبعا  وحيد  تمسير  سكينة  بألحية 

لقبأل اسكقالة املسير.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   21 االبكدائية بالعيأن بكاريخ 

2021 تحت رقم 2932.
75(I

FIDORO MULTI-SERVICES

3N GENERATION
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC
3N GENERATION شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي حي 
السالم، رقم 754، الداخلة. - 

73000 الداخلة املغرب
تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

193(7
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   19
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 3N  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.GENERATION
وشغال   : بإيجاز  الشرتة  غرض 
مخكل ة،  وخدمات  وشغال  البناء، 

تجارة عامة، اسكيراد وتصدير..
حي   : االجكماعي  املقر  عنأان 
 - الداخلة.   ،754 رقم  السالم، 

73000 الداخلة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 500  : هللا  معطى  رشيد  السيد 
حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .

 500  : الدكالي  فيصل  السيد 
حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد رشيد معطى هللا عنأانه)ا) 

الداخلة 73000 الداخلة املغرب.
عنأانه)ا)  الدكالي  فيصل  السيد 

الر اط 10170 الر اط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد رشيد معطى هللا عنأانه)ا) 

الداخلة 73000 الداخلة املغرب
عنأانه)ا)  الدكالي  فيصل  السيد 

الر اط 10170 الر اط املغرب.
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باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 21 بكاريخ  الدهب  بأادي  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 1543.

757I

MEH EXPERTISE

OURIKALUX
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل الكص ية

MEH EXPERTISE

48 زنقة املحطة شقة رقم 8 حي 

إقبال خريبكة ، 25023، خريبكة 

املغرب

OURIKALUX شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي : رقم 91 

عمارة 200 ولف سكن شارع وحمد 

الهيبة - 25000 خريبكة املغرب.

ق ل الكص ية

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.957

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

2021 تقرر حل  02 شتنبر  املؤرخ في 

OURIKALUX شرتة ذات املسؤولية 

 281.700 روسمالها  مبلغ  املحدودة 

درهم وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم 

شارع  سكن  ولف   200 عمارة   91

خريبكة   25000  - الهيبة  وحمد 

املغرب نتيجة ألزمة القطاع.

و عين:

امال حكمي وعنأانه)ا)  السيد)ة) 

السنديان  شارع  نرجس   2 البرانص 

املغرب  طنجة   90000  17 رقم 

تمص ي )ة) للشرتة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 

 91 وفي رقم   2021 شتنبر   02 بكاريخ 

ولف سكن شارع وحمد   200 عمارة 

الهيبة - 25000 خريبكة املغرب.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

03 شتنبر  االبكدائية بخريبكة بكاريخ 

2021 تحت رقم 421.

758I

Cap Conseils

CABINET ATFC
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

Cap Conseils
 Bd Ibrahim Roudani ، ,303
20390، Casablanca Maroc
CABINET ATFC شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي 10 شارع 
الحرية الظابق 3 الشقة 5 - 20000 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
51(759

 14 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 شتنبر 
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

. CABINET ATFC
خدمات   : بإيجاز  الشرتة  غرض 
واملراجعة  واملساندة  االستشارات 
املجمأعات  وتيسير   ، الكدريب   -
 ، والشخ�شي  املنهي  والكدريب   ،
وو  ال ردي   ، واملهنيين  واألفراد 
وو  األنشطة  وجميع   ، الجماعي 
األخرى  املنكجات  وو  الخدمات 
 ، -الدعم  األعمال  بكطأير  املكعلقة 
والكدريب ، والكدقيق ، والكدريب في: 
االستراتيجية ، والكنظيم ، واإلدارة ، 
وإدارة الكغيير ، وامل اوضات الكجارية 
، والأساطة ، وإدارة ال ريق ، وإدارة 

املبيعات .
10 شارع  عنأان املقر االجكماعي : 
 20000 - 5 3 الشقة  الحرية الظابق 

الدار البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشرتة : 99 سنة .

 10.000 الشرتة:  روسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالكالي:

حصة   100  : طه  وحمد  السيد 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد وحمد طه عنأانه)ا) إقامة 
الزمرد 24 الطابق 2 الشقة 10 جنان 
البيضاء  الدار   20150 كالي أرنيا 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد وحمد طه عنأانه)ا) إقامة 
الزمرد 24 الطابق 2 الشقة 10 جنان 
البيضاء  الدار   20150 كالي أرنيا 

املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 22 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم -.

759I

nador conseil sarl au

MIFACOP
إعالن مكعدد القرارات

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
MIFACOP »شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنأان مقرها االجكماعي: ميناء 

الصيد بني انصار - 2000) الناظأر 
املغرب.

»إعالن مكعدد القرارات«
رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.4831
بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
تم اتخاذ   2021 )0 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الكالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
اضافة نشاط تجارة السمك للشرتة
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
مسير  دريس  بأييش  السيد  تعيين 

جديد للشرتة .

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 

على  ينص  الذي   :3 رقم  بند 

للشرتة  الحالي  النشاط  مايلي: 

)وسماك  البحرية  املنكجات  تصدير 

وو  طازجة  إلخ)   ، رخأيات  محار/   ،

وتذلك   ، كاملة وو مقطعة   ، مجمدة 

اسكيراد   - جميع املنكجات الزراعية. 

واملأاد  واملنكجات  املعدات  جميع 

واملسكلزمات الالزمة لنشاط الصيد 

جميع  وتصدير  اسكيراد   - البحري. 

نقل   - املنكجات مهما كانت طبيعتها 

الطرقي للبضائع ل ائدة الغير- تجارة 

األسماك.

على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 

مايلي: تسيير الشرتة من قبل السيد 

ياسر سمغيني والسيد بأييش دريس

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالناضأر بكاريخ 08 شتنبر 

2021 تحت رقم 3892.

7(0I

CABINET RSF SARL

.BENTA D’OR
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

CABINET RSF SARL

 RESIDENCE EL YOSR, AV DES

 FAR, N° 8, BUREAU N°6 –FES ،

30000، FES MAROC

BENTA D’OR. شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي محل رقم 

5 تجزئة رقم 5 منتزه ملعب الخيل 

فاس املغرب - 30000 فاس املغرب 

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

(9479

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   12

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:



عدد 84)5 - 28 ص ر 1443 )) وتكأ ر 2021)الجريدة الرسمية   19852

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 BENTA : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

. .D’OR

مأكأالت   : غرض الشرتة بإيجاز 

االسكيراد  الطلب  عند  خ ي ة 

والكصدير.

عنأان املقر االجكماعي : محل رقم 

منتزه ملعب الخيل   5 تجزئة رقم   5

فاس املغرب - 30000 فاس املغرب .

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 : السيد ياسين عيبأد بنشقرون 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة

 : مأخة  تازي  العرب  عز  السيد 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

بنشقرون  عيبأد  ياسين  السيد 
اقامة  عائشة  اللة  زنقة  عنأانه)ا) 

مجأريل شقة رقم 3 املدينة الجديدة 

30000 فاس املغرب .

مأخة  تازي  العرب  عز  السيد 

شقة  عاطف  تجزئة   32 عنأانه)ا) 
 . فاس  الشقف  عين  طريق   7 رقم 

30000 فاس املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

بنشقرون  عيبأد  ياسين  السيد 
اقامة  عائشة  اللة  زنقة  عنأانه)ا) 

مجأريل شقة رقم 3 املدينة الجديدة 

30000 فاس املغرب 

مأخة  تازي  العرب  عز  السيد 

شقة  عاطف  تجزئة   32 عنأانه)ا) 
 . فاس  الشقف  عين  طريق   7 رقم 

30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   10 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2021 تحت رقم 4072.

7(1I

ائكمانية ماهر

 STE POLANO TRANS SARL
A-U

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد
ت أيت حصص

ائكمانية ماهر
1 عمارة العبا�شي شارع عالل بن 
عبد هللا ، 050)2، ابن وحمد 

املغرب
 STE POLANO TRANS SARL A-U
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم 2 

زنقة وازان بلأك ج الطابق األول حي 
احسني - 102)2 برشيد املغرب.

ت أيت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.3181
الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
تمت   2021 شتنبر   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
)ة) سعيد الأردي  ت أيت السيد 
وصل  من  اجكماعية  حصة   1.000
)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   1.000
شتنبر   15 بكاريخ  الأردي  لحسن 

.2021
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
شتنبر   21 بكاريخ  ببرشيد  االبكدائية 

2021 تحت رقم 1147.

7(2I

FIDUALOUKHOUA SARL

 PATISSERIE AFRAH DARI
SARL AU

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

FIDUALOUKHOUA SARL
 N°150 RES AL YAKOUT AL

 BAHT MAIT HAY RIAD NARJISS
FES، 30000، FES MAROC

 PATISSERIE AFRAH DARI SARL
AU شرتة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي عمارة 8 او 
9 مكجر رقم 8 تجزئة زهرة املدائن 
طريق عين شقف - 30000 فاس 

املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
(9543

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 يأليأز   12
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية :
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 
 PATISSERIE AFRAH DARI SARL

.AU
غرض الشرتة بإيجاز : صنع و يع 

جميع اشكال الحلأيات 
 8 عمارة   : عنأان املقر االجكماعي 
او 9 مكجر رقم 8 تجزئة زهرة املدائن 
فاس   30000  - شقف  عين  طريق 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : ندى  الأحيدي  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيدة الأحيدي ندى عنأانه)ا) 
رقم 8)3 تجزئة القرويين طريق عين 

شقف 30000 فاس املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيدة الأحيدي ندى عنأانه)ا) 
رقم 8)3 تجزئة القرويين طريق عين 

شقف 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   1( بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2021 تحت رقم 4148.
7(3I

NSCAE COMPANY

STLS OMA
شرتة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

NSCAE COMPANY
 IMMEUBLE ALWAFA 4eme

 ETAGE APP N°08 RUE AL BARID
 BIOUGRA MAROC، 87200،

BIOUGRA MAROC
STLS OMA شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي دوار 

بأيريك جماعة بل اع اشكأتة ايت 
باها - 87252 بل اع املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
239(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 يأنيأ   25
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 STLS  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.OMA
نقل   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

املسكخدمين.
دوار   : االجكماعي  املقر  عنأان 
ايت  اشكأتة  بل اع  جماعة  بأيريك 

باها - 87252 بل اع املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 10.000 الشرتة:  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي:
100 حصة   : السيد عمر الساخي 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد عمر الساخي عنأانه)ا) دوار 
ايت  اشكأتة  بل اع  جماعة  بأيريك 

باها 87252 بل اع املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومأاطن مسيري الشرتة:

السيد عمر الساخي عنأانه)ا) دوار 
ايت  اشكأتة  بل اع  جماعة  بأيريك 

باها 87252 بل اع املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
غشت   02 بكاريخ  بانزكان  االبكدائية 

2021 تحت رقم 77)1.
7(4I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

KHEMISSET OVER ATLAS
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيع نشاط الشرتة 

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شارع سيدي محمد ، 15000، 
الخميسات املغرب

 KHEMISSET OVER ATLAS
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
وعنأان مقرها االجكماعي رقم 2 

تجزئة املجد - 15000 الخميسات 
املغرب.

تأسيع نشاط الشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.29207
الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
تمت   2021 يأليأز   08 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  الكالية  األنشطة  إضافة 

الشرتة الحالي :
مقاول في وشغال الديكأر.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
 15 بكاريخ  بالخميسات  االبكدائية 

يأليأز 2021 تحت رقم 728.
7(5I

ste imtiyaz conseils sarl

NASOMIX
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

ste imtiyaz conseils sarl
1 زنقة العر ية السعأدية الطابق 
الجديدة  املدينة   5 رقم  ثقة  االول 

فاس ، 30000، فاس املغرب

NASOMIX شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي إقامة 
تريمة محل رقم 51 تجزئة شيماء 
شارع بهاء النرجس فاس - 30000 

فاس املغرب
تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

(9571
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   10
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.NASOMIX
وو  تاجر   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

وسيط في االسكيراد والكصدير .
إقامة   : االجكماعي  املقر  عنأان 
شيماء  تجزئة   51 رقم  محل  تريمة 
 30000  - فاس  النرجس  بهاء  شارع 

فاس املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
الشرتة:  روسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالكالي:
 500  : الأردي  مصط ى  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : السيد نأر الدين الأردي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد مصط ى الأردي عنأانه)ا) 
تجزئة شيماء   49 إقامة تريمة رقم 
 30000 فاس  النرجس  البهاء  شارع 

فاس املغرب.
الأردي  الدين  نأر  السيد 
عنأانه)ا) إقامة تريمة رقم 49 تجزئة 
فاس  النرجس  البهاء  شارع  شيماء 

30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد مصط ى الأردي عنأانه)ا) 

تجزئة شيماء   49 إقامة تريمة رقم 
 30000 فاس  النرجس  البهاء  شارع 

فاس املغرب
الأردي  الدين  نأر  السيد 
عنأانه)ا) إقامة تريمة رقم 49 تجزئة 
فاس  النرجس  البهاء  شارع  شيماء 

30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   20 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2021 تحت رقم 4175.
7((I

THALAL CONSULTANTS

 SOCIETE INTERNATIONALE
 DE GESTION DE PALAIS

D'HOTES
إعالن مكعدد القرارات

THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE TARIK BNOU
 ZIAD APPT N°8 GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 SOCIETE INTERNATIONALE DE
 GESTION DE PALAIS D’HOTES
»شرتة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنأان مقرها االجكماعي: قصر 
شار اغ جنان ابياض النخيل - 

40000 مراتش املغرب.
»إعالن مكعدد القرارات«

رقم الكقييد في السجل الكجاري: 
.12899

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
تم اتخاذ   2018 فبراير   22 املؤرخ في 

القرارات الكالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الصادر   441 عدد  األمر  على  بناء 
الكجارية  السيد رئيس املحكمة  عن 
 09/05/2017 بكاريخ  بمراتش 
 359/8101/2017 عدد  ملف  في 
انعقد الجمع العام للشرتة الدولية 
ش.ذ.م.م  الضيافة  قصأر  لتسيير 
 12899 رقم  الكجاري  السجل  ذات 
على   22/02/2018 الخميس  يأم 
بمقر  زواال  عشرة  الثانية  الساعة 
قصر  فندق  بمراتش  الشرتة 
النخيل  ممر  وبياض  جنان  شار اغة 

وذلك للنظر في جدول األعمال الكالي: 
البالغ  األنصبة  انكقال  معاينة   .  1
حصة مملأتة سابقا   5200 عددها 
للسيد باتريك جأرج لأفيلير ل ائدة 
بناء  بيير رودريك  ايريك والن  السيد 
على محضر ارساء املزاد العلني بكاريخ 
هذا  على  واملصادقة   19/04/2012

الك أيت
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
جأرج  باتريك  السيد  املسير  عزل 
والن  ايريك  السيد  وتعيين  لأفيلير 
على محضر ارساء  بيير رودريك بناء 
 19/04/2012 بكاريخ  العلني  املزاد 

واملصادقة على هذا الك أيت.
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تعديل القانأن األساس للشرتة وفقا 
لكأصيات الجمعية العامة املنعقدة 

بكاريخ 22/02/2018
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 
بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تاريخ روس املال
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

روس املال
على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

مايلي: مدة الكعيين وسلطة املسير
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
مارس   08 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2018 تحت رقم 94227.
7(7I

PRECIS COMPTE

PROTEAM
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

PRECIS COMPTE
 BD KHOURIBGA RES NASR A N
 38 ETAGE 5، 20000، casablanca

MAROC
PROTEAM شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي مجمأعة 
األمان املجمع السكني 31 عمارة 
257 الطابق األر�شي شقة رقم 2 

عين السبع - 20000 الدار البيضاء 
املغرب .
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تحأيل املقر االجكماعي للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري -.

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

املؤرخ في 23 غشت 2021 تم تحأيل 

من  للشرتة  الحالي  االجكماعي  املقر 

»مجمأعة األمان املجمع السكني 31 

عمارة 257 الطابق األر�شي شقة رقم 

2 عين السبع - 20000 الدار البيضاء 
إقامة  خريبكة  »زنقة  إلى   « املغرب 

النصرA الطابق الكاني رقم 19 الدار 

البيضاء  الدار   20000  - البيضاء 

املغرب ».

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 08 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 31177.

7(8I

مأثق

 شركة »ليموبيليير بنونة 
والرحموني«ش م م

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
رفع روسمال الشرتة

مأثق

448 شارع محمد الخامس وزنقة 

الون اقامة صأفيا الثانية الطابق 

الرابع رقم 11 البيضاء ، 20300، 

الدار البيضاء املغرب

 شرتة »ليمأ يليير بنأنة 

والرحمأني«ش م م شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي الدار 

البيضاء,59, شارع الزرقطأني 

الطابق الثامن الرقم 24 - 20050 

البيضاء املغرب.
رفع روسمال الشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.5144(9

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تم   2021 يأنيأ   30 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشرتة  روسمال  رفع 

»100.000 درهم« وي من »100.000 

عن  درهم«   200.000« إلى  درهم« 

وو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 17 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 792971.
7(9I

VISION VASTE CONSULTING

OUBAI NOUR
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

VISION VASTE CONSULTING
 Tanger, Avenue Abi Lhassan

 Chadili Immeuble Warda
 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC
OUBAI NOUR شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع وبي 
الحسن الشادلي عمارة وردة رقم 
2 الطابق األر�شي طنجة 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
118445

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 يأنيأ   28
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 OUBAI : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.NOUR
األشغال   : غرض الشرتة بإيجاز 
والخدمات املكعلقة بالبناء، اإلنعاش 

العقاري واألشغال املخكل ة.
عنأان املقر االجكماعي : شارع وبي 
 2 الحسن الشادلي عمارة وردة رقم 
الطابق األر�شي طنجة 90000 طنجة 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 
درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : زترياء  الدودي  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  زترياء  الدودي  السيد 
طنجة البالية شاطئ الراس االسأد 

رقم 34 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  زترياء  الدودي  السيد 
طنجة البالية شاطئ الراس االسأد 

رقم 34 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
يأليأز   13 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 244485.

770I

FIDUFORM SARL

BOMO TRANS
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

FIDUFORM SARL
 N°53 ETAGE 1 RUE ZIADA ،

13002، BENSLIMANE MAROC
BOMO TRANS شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي الطابق 3 
رقم 33 حي القدس تأسيع - 13000 

ابنسليمان املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
(9(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 يأنيأ   04
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.BOMO TRANS
نقل   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
عنأان املقر االجكماعي : الطابق 3 
رقم 33 حي القدس تأسيع - 13000 

ابنسليمان املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 : مصط ى  بأخرواعة  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
مصط ى  بأخرواعة  السيد 
عنأانه)ا) رقم 33 حي القدس تأسيع 

13000 ابنسليمان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
مصط ى  بأخرواعة  السيد 
عنأانه)ا) رقم 33 حي القدس تأسيع 

13000 ابنسليمان املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 21 بكاريخ  سليمان  ببن  االبكدائية 

يأنيأ 2021 تحت رقم 351.

771I

FIDUCIAIRE AVENUE LAAYOUNE

كروب بلعي�شى
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

 FIDUCIAIRE AVENUE
LAAYOUNE

 AV LAAYOUNE IZIKI N°448
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

تروب بلعي�شى شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي حي الكقدم 
04 بن جرير بن جرير 43150 بن 

جرير املغرب



19855 الجريدة الرسميةعدد 84)5 - 28 ص ر 1443 )) وتكأ ر 2021) 

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

2775

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

القانأن  إعداد  تم   2021 يأنيأ   22

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

تروب   : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

بلعي�شى .

غرض الشرتة بإيجاز : الكجارة

تدبير الخدمات 

البناء بجميع اشكاله .

حي   : االجكماعي  املقر  عنأان 

الكقدم 04 بن جرير بن جرير 43150 

بن جرير املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : بلعس�شى  ايأب  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  بلعي�شى  ايأب  السيد 

بن   43150 بن جرير   04 حي الكقدم 

جرير املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  بلعي�شى  ايأب  السيد 

بن   43150 بن جرير   04 حي الكقدم 

جرير املغرب 

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

االبكدائية بابن جرير بكاريخ 22 يأنيأ 

2021 تحت رقم 335.

772I

tob travaux divers

RAFFA FISH
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تغيير تسمية الشرتة

tob travaux divers

حي ولي العهد زنقة الليمأن رقم 

الدار 11 العيأن العيأن، 70000، 

العيأن املغرب

RAFFA FISH شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها االجكماعي الحي 

الجديد بدون رقم طرفاية - 70050 

طرفاية املغرب .

تغيير تسمية الشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

22047

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى   

تم تغيير   2021 يأليأز   02 املؤرخ في 

 »RAFFA FISH« تسمية الشرتة من 

. »PULPO PESCA« إلى

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

04 غشت  االبكدائية بالعيأن بكاريخ 

2021 تحت رقم 32/2021)2.

773I

karama conseil

STE BOUACHRINE DESIGN
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

30000، فاس املغرب

 STE BOUACHRINE DESIGN

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم )8 

تجزئة فضيلة شارع مكناس عين 

الشقف فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية

 محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

(9553

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   23

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

. BOUACHRINE DESIGN

صناعة   : بإيجاز  الشرتة  غرض 
البراغي /تزيين تنظيم الشقق واملنازل 

/االشغال املخكل ة والبناء.
 8( رقم   : عنأان املقر االجكماعي 

عين  مكناس  شارع  فضيلة  تجزئة 

الشقف فاس - 30000 فاس املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

الزهراء  فاطمة  الحاضر  السيدة 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

الزهراء  فاطمة  الحاضر  السيدة 

41 ب تجزئة زهرة املدائن  عنأانه)ا) 

2 بلأك ب طريق عين الشقف فاس 

30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

الزهراء  فاطمة  الحاضر  السيدة 

41 ب تجزئة زهرة املدائن  عنأانه)ا) 

2 بلأك ب طريق عين الشقف فاس 

30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   17 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2021 تحت رقم 4155/2021.

774I

(COMPTABLE( مككب املحاسبة

TELLEMENT PROPRE

شرتة ذات املسؤولية املحدودة

حل شرتة

(COMPTABLE( مككب املحاسبة

زنقة فاس اقامة رياض املدينة 

الطابق الثاني رقم 20 بركان ، 

0000)، بركان املغرب

TELLEMENT PROPRE شرتة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طأر 

الكص ية)

وعنأان مقرها اإلجكماعي حي االمل 

زنقة جرادة رقم 52 سعيدية - 

00)3) سعيدية املغرب.

حل شرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.3013

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

2021 تقرر حل  01 شتنبر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شرتة 

مبلغ   TELLEMENT PROPRE

وعنأان  درهم   10.000 روسمالها 

زنقة  االمل  حي  اإلجكماعي  مقرها 

 (3(00  - سعيدية   52 رقم  جرادة 

سعيدية املغرب نتيجة ل : عجز مالي.

حي  ب  الكص ية  مقر  حدد  و 

52 سعيدية -  االمل زنقة جرادة رقم 

00)3) سعيدية املغرب. 

و عين:

دري�شي  س يان  السيد)ة) 

هللا  عبد  مأالي  ساحة  وعنأانه)ا) 

وجدة املغرب   (0000 وجدة   1 رقم 

تمص ي )ة) للشرتة.

 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   20 بكاريخ  ببركان  االبكدائية 

2021 تحت رقم 2021/)54.

775I
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Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral Au

KLEINE CAR SARL
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشرتة

 Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral
Au

 1er etage-rue larache immb 2
nador، 62000، Nador maroc
KLEINE CAR SARL شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي حي 

البسكان رقم 148 الطابق االول 
2000) الناضأر املغرب.

تعيين مسير جديد للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.20191
بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
2021 تم تعيين  17 شتنبر  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشرتة  جديد  مسير 
تأتأح ايمن تمسير وحيد تبعا لقبأل 

اسكقالة املسير.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
االبكدائية بالناضأر بكاريخ 22 شتنبر 

2021 تحت رقم 3981.

77(I

COMICONE

MH ITTIHAD
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ت أيت حصص

COMICONE
رقم 1، عمارة )، اقامة ابن سينا ، 

50000، مكناس املغرب
MH ITTIHAD شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي مكجر في 
رقم 558 مكرر، زنقة 15، السالم 
تأسيع، سيدي سعيد - 50050 

مكناس املغرب.
ت أيت حصص

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.53405

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تمت   2021 شتنبر   10 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الح يظ  عبد  )ة)  السيد  ت أيت 
من  اجكماعية  حصة   500 الحازمي 
)ة)  حصة ل ائدة السيد   500 وصل 
شتنبر   10 بكاريخ  بأسكال  يأسف 

.2021
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
شتنبر   23 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2021 تحت رقم )425.
777I

COMICONE

MH ITTIHAD
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشرتة

COMICONE
رقم 1، عمارة )، اقامة ابن سينا ، 

50000، مكناس املغرب
MH ITTIHAD شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي مكجر في 
رقم 558 مكرر، زنقة 15، السالم 
تأسيع، سيدي سعيد - 50050 

مكناس املغرب.
تعيين مسير جديد للشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.53405

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
2021 تم تعيين  10 شتنبر  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشرتة  جديد  مسير 
تبعا  آخر  تمسير  يأسف  بأسكال 

لقبأل اسكقالة املسير.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   23 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2021 تحت رقم )425.
778I

AUDEC EXPERTISE

FARMASI BE WELL
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

AUDEC EXPERTISE
 Boulevard Zerktouni, ,223
 7éme étage, bur 7, Quartier
 Racine, Casablanca ، 20100،

Casablanca Maroc
FARMASI BE WELL

 شرتة ذات املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي 10 شارع 
الحرية الدور 3 شقة 5 - 20000 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

51(935
 02 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 يأليأز 
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.FARMASI BE WELL
إدارة   : بإيجاز  الشرتة  غرض 
واالستشارات  والهندسة  األعمال 

وجميع الخدمات األخرى.
10 شارع  عنأان املقر االجكماعي : 
 20000  -  5 شقة   3 الدور  الحرية 

الدار البيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 10.000 الشرتة:  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي:
 99  : الشرتة فارما�شي مايك اب 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   1  : حبيب  منى  السيدة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
اب  مايك  فارما�شي  الشرتة 
سكن املنار   ، شارع بابأم  عنأانه)ا) 
، الطابق الكاسع ، رقم 41 ، 20000 

الدار البيضاء املغرب.
عنأانه)ا)  حبيب  منى  السيدة 
 20000 79 ، وول ا ،  17 ، رقم  شارع 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
 ،  1 السيد بني فيصل عنأانه)ا) 
 ، ، دار بأعزة  املصدر ، صن سكأير 

20000 الدار البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 23 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم -.

779I

الشتيأي ادريس

 Sté KSAR SPEED TRANS
SARL-AU

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

الشتيأي ادريس
حي املسيرة الخضراء م/و زنقة/02 
رقم /14 ، 92150، القصر الكبير 

املغرب
Sté KSAR SPEED TRANS SARL-
AU شرتة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي حي املسيرة 

الخضراء شارع البشرى رقم 15 
الطابق الثالث - 92150 القصر 

الكبير املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
3119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   09
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 Sté  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.KSAR SPEED TRANS SARL-AU
نقل   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

املسكخدمين لحساب الغير.
حي   : االجكماعي  املقر  عنأان 
شارع البشرى رقم  املسيرة الخضراء 
القصر   92150  - الطابق الثالث   15

الكبير املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

السيدة هاجر الز اخ : 100 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  الز اخ  هاجر  السيدة 
البشرى  شارع  الخضراء  املسيرة  حي 

رقم 15 92150 القصر الكبير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

السيدة هاجر الز اخ عنأانه)ا) حي 

شارع البشرى رقم  املسيرة الخضراء 

15 92150 القصر الكبير املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 23 بكاريخ  الكبير  بالقصر  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 43).

780I

GESTION ALJANOUB

SUPER HYDRO
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

GESTION ALJANOUB

زنقة تطأان حي السعادة عمارة رقم 

2 الطابق الثالث العيأن ، 70000، 

العيأن املغرب

SUPER HYDRO شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم 111 

بجانب شرتة وسيبا العيأن 70000 

العيأن املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

381(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   22

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 SUPER : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.HYDRO
 : بإيجاز  الشرتة  غرض 
العامة  الكهر ائية  األعمال  جميع 
وامليكانيكية , الككييف, التهأية شراء 
و يع قطع الغيار ,وشغال مكعددة ....

عنأان املقر االجكماعي : رقم 111 
 70000 بجانب شرتة وسيبا العيأن 

العيأن املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : السيد الحسين بأشيت 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد الحسين بأشيت عنأانه)ا) 
حي  رقم  بدون  العروسيين  زنقة 

الأحدة 02 70000 العيأن املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد الحسين بأشيت عنأانه)ا) 
حي  رقم  بدون  العروسيين  زنقة 

الأحدة 02 70000 العيأن املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   23 االبكدائية بالعيأن بكاريخ 

2021 تحت رقم 2982/2021.

781I

JOZ PUB

JOZ PUB
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

JOZ PUB
131 شارع ون ا إقامة وزور مككب 
11ب ا، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
JOZ PUB شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي 131 شارع 
ون ا إقامة وزور مككب 11ب الدار 
البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
51(255

 23 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 شتنبر 
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 JOZ  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.PUB
خبيرفي   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

ميدان الكأاصل
بيع وشراء منكأجات اإلشهار.

 131  : االجكماعي  املقر  عنأان 
11ب  مككب  وزور  إقامة  ون ا  شارع 
20000 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : نجيب  جابري  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
عنأانه)ا)  نجيب  جابري  السيد 
13 فال  4 شقة  4 زنقة راسين طابق 
فلأري 20000 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  نجيب  جابري  السيد 
13 فال  4 شقة  4 زنقة راسين طابق 
فلأري 20000 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 17 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم -.
782I

business processing center

لسات فوه
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

business processing center
 rue yougoslavie resid andalous
 v appt N°3 gueliz marrakech ،

40000، marrakech maroc
لسات فأه شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي 01 إقامة 
األمان تجزئة مبروتة مراتش -  
43303 سيدي بأعكمان املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
117

 18 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 فبراير 
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
لسات   : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

فأه.
ضيعة   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

ودار الضيافة.
عنأان املقر االجكماعي : 01 إقامة 
  - مراتش  مبروتة  تجزئة  األمان 

43303 سيدي بأعكمان املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد عبد هللا بلغازي عنأانه)ا) 
مبروتة  تجزئة  األمان  إقامة   01

مراتش 40000 مراتش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
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السيد عبد هللا بلغازي عنأانه)ا) 

مبروتة  تجزئة  األمان  إقامة   01

مراتش 40000 مراتش املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

مارس   08 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم )9.

783I

STE ANGLE DE GESTION SARL

AG17 TRANS
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

STE ANGLE DE GESTION SARL

شارع وحمد الحريزي تجزئة 

الكمسماني رقم ) اقامة باريس- و 

تطأان ، 93000، تطأان املغرب

AG17 TRANS شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي حي 

السأينية شارع مأ�شى بن نصير درب 

1 رقم 15 - 93200 املضيق املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

30293

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   14

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 AG17  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.TRANS

نقل   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

الصعيد  على  الغير  ل ائدة  البضائع 

الأطني والدولي

االستراد والكصدير.

حي   : االجكماعي  املقر  عنأان 

السأينية شارع مأ�شى بن نصير درب 
1 رقم 15 - 93200 املضيق املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : اتزناي  ويأب  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد ويأب اتزناي عنأانه)ا) حي 

السأينية شارع مأ�شى بن نصير درب 
1 رقم 15 93200 املضيق املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

السيد ويأب اتزناي عنأانه)ا) حي 

السأينية شارع مأ�شى بن نصير درب 
1 رقم 15 93200 املضيق املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   21 االبكدائية بكطأان بكاريخ 

2021 تحت رقم 3714.

784I

CABINET FUDICIAIRE OUADOUD AHMED

KHEMISSAT SANI
إعالن مكعدد القرارات

 CABINET FUDICIAIRE

OUADOUD AHMED

 N° 214 LOT AIN AGHBAL

 AHADAF ، 53100، AZROU

MAROC

KHEMISSAT SANI »شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الأحيد«

وعنأان مقرها االجكماعي: وار ايت 

قسأ قبلين مرتز سيدي غندور - 

15033 الخميسات املغرب.

»إعالن مكعدد القرارات«
رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.2(787

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

تم اتخاذ   2021 01 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الكالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الشرتة  لراسمال  الكحريرالكلي 

والبالغ 100.000 درهم 
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 
الذي ينص على مايلي:   :, بند رقم 

تحرير راسمال الشرتة
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 15 بكاريخ  بالخميسات  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 1248.
785I

PLURIDIS

IBERIATRADING
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

PLURIDIS
تقاطع شارع بئر ونزران وزنقة القائد 
األشطر عمارة ر ح A، الطابق الرابع، 
الشقة رقم )1 - املعاريف ، 20370، 

الدار البيضاء املغرب
IBERIATRADING شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 
ابراهيم الروداني إقامة الش اء 

الطابق الخامس رقم 10 معاريف - 
20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
513719

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   04
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.IBERIATRADING
بيع   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

املنكجات الغذائية بالجملة.

شارع   : االجكماعي  املقر  عنأان 
الش اء  إقامة  الروداني  ابراهيم 
 - معاريف   10 الطابق الخامس رقم 

20000 الدار البيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 : املخكاري  القادر  عبد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
املخكاري  القادر  عبد  السيد 
بني  القديمة  الديأانة  حي  عنأانه)ا) 

انصار 2050) الناظأر املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
املخكاري  القادر  عبد  السيد 
بني  القديمة  الديأانة  حي  عنأانه)ا) 

انصار 2050) الناظأر املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 19 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2021 تحت رقم 790401.

78(I

nador conseil sarl au

MYRAL DISTRIBUTION
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
MYRAL DISTRIBUTION شرتة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 
مأسكأ رقم 04 الطابق الثاني شقة 
04 لعري الشيخ - 2000) الناظأر 

املغرب 
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
3939



19859 الجريدة الرسميةعدد 84)5 - 28 ص ر 1443 )) وتكأ ر 2021) 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   22

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

. MYRAL DISTRIBUTION

تأزيع   -  : بإيجاز  الشرتة  غرض 

الغذائية  واملنكجات  الغذائية  املأاد 

الصيانة  ومنكجات  الزراعية 

والكنظيف.

والدولي  املحلي  البري  النقل   -

لجميع ونأاع البضائع ل ائدة الغير..

شارع   : االجكماعي  املقر  عنأان 

الطابق الثاني شقة   04 مأسكأ رقم 

الناظأر   (2000  - الشيخ  لعري   04

املغرب .

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

السيد عمرو بنعلي : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  بنعلي  عمرو  السيد 

 (2000 الناظأر  تأيمة  زيز  محطة 

الناظأر املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  بنعلي  عمرو  السيد 

 (2000 الناظأر  تأيمة  زيز  محطة 

الناظأر املغرب 

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالناضأر بكاريخ 15 شتنبر 

2021 تحت رقم 22801.

787I

PLURIDIS

DEVAGROMA
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

PLURIDIS
تقاطع شارع بئر ونزران وزنقة القائد 
األشطر عمارة ر ح A، الطابق الرابع، 
الشقة رقم )1 - املعاريف ، 20370، 

الدار البيضاء املغرب
DEVAGROMA شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي 5)2 شارع 
الزرقطأني رقم 92 - 20000 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

515017
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 مارس   24
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.DEVAGROMA
غرض الشرتة بإيجاز : االسكغالل 

الزراعي.
 2(5  : االجكماعي  املقر  عنأان 
 20000  -  92 شارع الزرقطأني رقم 

الدار البيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 500  : ملين  ونس  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   500  : السيد جأاد ملكي 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد محمد ونس ملين عنأانه)ا) 
57 زنقة بريس هأت 92290 شاتيناي 

ماالبري فرنسا.

 18 السيد جأاد ملكي عنأانه)ا) 

فرانس  البصيري  االمام  زنقة  مكرر 

فيل 20000 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

السيد محمد ونس ملين عنأانه)ا) 
57 زنقة بريس هأت 92290 شاتيناي 

ماالبري فرنسا

 18 السيد جأاد ملكي عنأانه)ا) 

فرانس  البصيري  االمام  زنقة  مكرر 

فيل 20000 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 0( بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم )79172.

788I

FIDUCIAIRE ENNOUR

CODI TRANS SARL AU
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

FIDUCIAIRE ENNOUR

 1ER ETAGE N 75 BD ALLAL BEN

 ABDELLAH ، 23200، FQUIH

BEN SALAH MAROC

CODI TRANS SARL AU شرتة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي اقامة 

الياسمين شقة 13الطابق الرابع 

ال قيه بن صالح - 23200 ال قيه 

بن صالح املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

4837

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   09

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 CODI  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.TRANS SARL AU
مقاول   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

نقل البضائع.
اقامة   : االجكماعي  املقر  عنأان 
الرابع  13الطابق  شقة  الياسمين 
ال قيه بن صالح - 23200 ال قيه بن 

صالح املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : السيد محمد حمداوي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد محمد حمداوي عنأانه)ا) 
بن  ال قيه  علي  بن  عي�شى  سيدي 
صالح  بن  ال قيه   23200 صالح 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد محمد حمداوي عنأانه)ا) 
بن  ال قيه  علي  بن  عي�شى  سيدي 
صالح  بن  ال قيه   23200 صالح 

املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
بكاريخ  بن صالح  بال قيه  االبكدائية 

14 شتنبر 2021 تحت رقم 243.
789I

BOUKHRIS &ASSOCIES

 AFRICA CLIMATE
SOLUTIONS

إعالن مكعدد القرارات

AFRICA CLIMATE SOLUTIONS
شرتة ذات مسؤولية محدودة 

روسمالها محدد في 1.050.000,00 
درهم

املقراالجكماعي: زنقة سمية إقامة 
شهرزاد 3، الطابق 5 الرقم 22، 

الدار البيضاء
 R.C. Casablanca n°385477
 – I.F. n°24881594 – I.C.E.

n°001819050000048
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العام  الجمع  قرارات  بمقك�شى   -
غشت2021،   02 بكاريخ  االسكثنائي 

تقرر ما يلي:
وخمس  مئة  ت أيت  معاينة   •
)105) حصة مملأتة من قبل السيد 
محمد العلأي السأ�شي للسيد ياسين 
بنطاهير ووخذ هذا األخير ص ة شريك 

في الشرتة؛
• معاينة ت أيت ثالثمائة وخمسة 
من  مملأتة  حصة   (315( عشر 
قبل السيد محمد العلأي السأ�شي 
هذا  ووخذ  م داوي  عثمان  للسيد 

األخير ص ة شريك في الشرتة؛
• اعكماد النظام األسا�شي الجديد 

للشرتة.
بنطاهير  ياسين  السيد  تعيين   •

مسيرا مشارك للشرتة.
تكليف  اسكمرار  على  تأتيد   •
السيد محمد العلأي السأ�شي مسيرا 

مشارك للشرتة.
تم اإليداع القانأني لدى املحكمة 
عدد  تحت  البيضاء  بالدار  الكجارية 

793129 بكاريخ 20 شتنبر 2021.
ملخص قصد النشر

790I

العيأن استشارات

LINEA PESCA
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيع نشاط الشرتة 

العيأن استشارات
رقم 31 شارع االمير مأالي عبد هللا ، 

70000، العيأن املغرب
LINEA PESCA شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها االجكماعي حي مأالي 
رشيد زنقة فياللة رقم 11 الطابق 
االول مككب رقم 03 بأجدور - 

71000 بأجدور املغرب.
تأسيع نشاط الشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.4107

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تمت   2021 شتنبر   13 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  الكالية  األنشطة  إضافة 

الشرتة الحالي :

 ، مسكأرد   ، صيد  قارب  مالك 
معدات  جميع  اسكيراد  ؛  مصدر 
قأارب الصيد وطعأم الصيد وقطع 
اإللكترونية  األجهزة  وجميع  الغيار 

املعدة للصيد ..
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
شتنبر   22 االبكدائية بالعيأن بكاريخ 

2021 تحت رقم )295.
791I

SM PARTNERS

ANDSA INVEST
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

SM PARTNERS
33 مجمأعة عرسة لكبير الطابق 

األر�شيِ  مككب بِ 1 إمكداد املعاريف 
maroc 20000، الدار البيضاِء ،
ANDSA INVEST شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي 10 شارع 
الحرية ، الطابق الثالث ، الشقة 
رقم 5 - 20120 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

51(545
 1( في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 شتنبر 
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.ANDSA INVEST
تأجير   -  : بإيجاز  الشرتة  غرض 

املباني لالسكخدام املنهي.
- تأجير املباني السياحية.

املؤثثة  الكجارية  املباني  إيجار   -
واملجهزة.

- إيجار املباني املؤثثة وامل روشة..
10 شارع  عنأان املقر االجكماعي : 
الحرية ، الطابق الثالث ، الشقة رقم 

5 - 20120 الدار البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 
درهم، مقسم كالكالي:

 : األندل�شي  ر يع  سلأى  السيدة 
999 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
حصة   1  : لحبابي  جمال  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
األندل�شي  ر يع  سلأى  السيدة 
20170 الدار  3 شارع ون ا  عنأانه)ا) 

البيضاء املغرب.
عنأانه)ا)  لحبابي  جمال  السيد 
الدار   20410 الأازيس  طريق   152

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
األندل�شي  ر يع  سلأى  السيدة 
20170 الدار  3 شارع ون ا  عنأانه)ا) 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 21 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم -.
792I

COMICONE

MH ITTIHAD
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�شي للشرتة

COMICONE
رقم 1، عمارة )، اقامة ابن سينا ، 

50000، مكناس املغرب
MH ITTIHAD »شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنأان مقرها االجكماعي: مكجر في 
رقم 558 مكرر، زنقة 15، السالم 
تأسيع، سيدي سعيد - 50050 

مكناس املغرب.
»مالءمة النظام األسا�شي للشرتة«
رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.53405
بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
تقرر   2021 شتنبر   10 في  املؤرخ 
للشرتة  األسا�شي  النظام  مالءمة 
بكغير  ذلك  القانأن:  مقكضيات  مع 

 43  ،07  ،0(  ،01 الكالية:  ال صأل 
و44 من القانأن االسا�شي للشرتة

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
شتنبر   23 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2021 تحت رقم )425.

793I

AUDEC EXPERTISE

VINCI COSMETIQUE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

AUDEC EXPERTISE
 Boulevard Zerktouni, ,223
 7éme étage, bur 7, Quartier
 Racine, Casablanca ، 20100،

Casablanca Maroc
VINCI COSMETIQUE شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي 10 شارع 
الحرية الدور 3 شقة 5 - 20000 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

51(933
 02 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 يأليأز 
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 VINCI : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.COSMETIQUE
تصنيع   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

وصناعة مسكحضرات الكجميل.
مسكحضرات  وتأزيع  و يع  شراء 

الكجميل واملنكجات األخرى ؛.
10 شارع  عنأان املقر االجكماعي : 
 20000  -  5 شقة   3 الدور  الحرية 

الدار البيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
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حصة   330  : السيدة منى حبيب 
بقيمة 100 درهم للحصة .

 340  : السيد عبد املجيد وحالة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   330  : بني  فيصل  السيد 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  حبيب  منى  السيدة 
 20000 وول ا   ،  79 رقم   ،  17 شارع 

الدار البيضاء املغرب.
وحالة  املجيد  عبد  السيد 
را�شي  محمد  شارع   51 عنأانه)ا) 
بيل يدير   ،  4 الطابق   ، السالوي 

20000 الدار البيضاء املغرب.
 1 عنأانه)ا)  بني  فيصل  السيد 
دار بأعزة   ، صن سكأير   ، املرجع   ،

20000 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
 1 عنأانه)ا)  بني  فيصل  السيد 
دار بأعزة   ، صن سكأير   ، املرجع   ،

20000 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 23 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم -.

794I

FIDUCIAIRE AMANA LOCALE )مأتمنة األمانة 

املحلية)

ادم شانج
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

حل شرتة

 FIDUCIAIRE AMANA LOCALE
)مأتمنة األمانة املحلية)

511 زنقة رمضان الكا�شي الحي 
القديم ، 5800)، تاوريرت املغرب
ادم شانج شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طأر الكص ية)
وعنأان مقرها اإلجكماعي 8)4 زنقة 

رمضان الكا�شي الحي القديم - 
5800) تاوريرت املغرب.

حل شرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.19715

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
2021 تقرر حل  01 شتنبر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شرتة 
 500.000 روسمالها  مبلغ  ادم شانج 
 4(8 درهم وعنأان مقرها اإلجكماعي 
القديم  الحي  الكا�شي  رمضان  زنقة 
تاوريرت املغرب نتيجة ل   (5800  -
وتراتم  املعامالت  رقم  انخ اض   :

الخسارة السنأية نتيجة لدلك.
 4(8 ب  الكص ية  مقر  حدد  و 
 - زنقة رمضان الكا�شي الحي القديم 

5800) تاوريرت املغرب. 
و عين:

الصدوقي  بأ كر  السيد)ة) 
السعيدية  زنقة   1353 وعنأانه)ا) 
تاوريرت املغرب   (5800 حي النهضة 

تمص ي )ة) للشرتة.
 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   23 بكاريخ  بأجدة  الكجارية 

2021 تحت رقم 3329.
795I

ETABBAA LAHCEN

RESEAU POLE SERVICES
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
حل شرتة

ETABBAA LAHCEN
 RUE 8 N°41 LOT 98

 LOTISSEMENT SAAD
 BERRECHID RUE 8 N°41
 LOT 98 LOTISSEMENT

 SAAD BERRECHID، 26100،
BERRECHID MAROC

RESEAU POLE SERVICES شرتة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد)في طأر الكص ية)
وعنأان مقرها اإلجكماعي )2 شارع 

مرس السلطان شقة 3 الطابق 
االول الدار البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.325051

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
املؤرخ في 10 وتكأ ر 2019 تقرر حل 
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 RESEAU POLE الأحيد  الشريك 
 100.000 مبلغ روسمالها   SERVICES
 2( اإلجكماعي  درهم وعنأان مقرها 
شارع مرس السلطان شقة 3 الطابق 
الدار   20000  - االول الدار البيضاء 
وقف   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

نشاط الشرتة.
زنقة   50 و حدد مقر الكص ية ب 
اليا ابأ ما�شي تسير 2 برشيد املغرب 

20000 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

سمير رحالي وعنأانه)ا)  السيد)ة) 
50 زنقة اليا ابأ ما�شي تسير 2 برشيد 
)ة)  برشيد املغرب تمص ي   2(100

للشرتة.
 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 23 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

وتكأ ر 2019 تحت رقم 30374.

79(I

jilovta sarl

نوطر سيرفيس
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشرتة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL
 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC
نأطر سيرفيس شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي 39 زنقة 

السنابل حي االندلس وجدة 0000) 
وجدة املغرب.

تعيين مسير جديد للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.30927

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

2021 تم تعيين  07 شتنبر  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشرتة  جديد  مسير 

املزوزي حياة تمسير آخر

تبعا لقبأل اسكقالة املسير.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   07 بكاريخ  بأجدة  الكجارية 

2021 تحت رقم 3170.

797I

GESTION ALJANOUB

PELAGIC PRO
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيع نشاط الشرتة 

GESTION ALJANOUB

زنقة تطأان حي السعادة عمارة رقم 

2 الطابق الثالث العيأن ، 70000، 

العيأن املغرب

PELAGIC PRO شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها االجكماعي عمارة 

صبايأ A4 زنقة قنسطنكين تجزئة 
املسكقبل العيأن 70000 العيأن 

املغرب.

تأسيع نشاط الشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.1(759

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2021 شتنبر   15 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  الكالية  األنشطة  إضافة 

الشرتة الحالي :

نقل األشخاص للحساب الخاص 

الغير- لحساب  األشخاص  نقل   -

 ، للغير  او  الخاص  للحساب  النقل 

الغذائية  واملنكجات  السلع  لجميع 

عن   ، الجاهزة وو نصف املصنعة   ،

وو  الحديدية  السكك  وو  البر  طريق 

البحر وو الجأ عن طريق تأجير الس ن 

وو طائرات الشحن .

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   

شتنبر   23 االبكدائية بالعيأن بكاريخ 

2021 تحت رقم 2980/2021.

798I
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STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU 

ROGINE
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
رفع روسمال الشرتة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI
SARL AU

الطابق الثالث شارع عالل ابن عبد 
هللا رقم 32 الريش ، 52400، الريش 

املغرب
ROGINE شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم 23 
زنقة ابي رقراق حي تاحمدانت - 

25400 الريش املغرب.
رفع روسمال الشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.1421

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تم   2021 شتنبر   0( في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشرتة  روسمال  رفع 
من  وي  درهم«   1.200.000«
 1.300.000« إلى  درهم«   100.000«
تقديم حصص   : عن طريق  درهم« 

نقدية وو عينية.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   14 االبكدائية بميدلت بكاريخ 

2021 تحت رقم 252.

799I

FIDUPLUS

GLOBAL MESSAGERIE
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

FIDUPLUS
355 شارع محمد الخامس فضاء 

يسرى الطابق 9 رقم 112 ، 20150، 
الدارالبيضاء املغرب

GLOBAL MESSAGERIE شرتة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي 12 بيس 
حي ناصر زنقة 1 طريق القنيطرة - 

11000 سال املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

34123

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

تم إعداد القانأن   2021 يأليأز   03

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.GLOBAL MESSAGERIE

النقل   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

والشحن  للبضائع  والدولي  الأطني 

واألمكعة.

بيس   12  : عنأان املقر االجكماعي 

 - القنيطرة  طريق   1 زنقة  ناصر  حي 

11000 سال املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

السيد محمد ناهي : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  ناهي  محمد  السيد 

عين   78 رقم   12 تجزئة شري ة زنقة 

الشق 20153 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  ناهي  محمد  السيد 

عين   78 رقم   12 تجزئة شري ة زنقة 

الشق 20153 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

يأليأز   1( بكاريخ  بسال  االبكدائية 

2021 تحت رقم -.

800I

afaqconseil

COMPTOIR 404
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشرتة

afaqconseil
 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
COMPTOIR 404 شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي الحي 
الصناعي سيدي غانم رقم 404 
مراتش - 40000 مراتش املغرب.

تعيين مسير جديد للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.115385
بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
2021 تم تعيين  07 يأليأز  املؤرخ في 
وراد  مسير جديد للشرتة السيد)ة) 

وسامة تمسير وحيد
تبعا لقبأل اسكقالة املسير.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   17 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 59)127.

801I

العيأن استشارات

LION PESCA
إعالن مكعدد القرارات

العيأن استشارات
رقم 31 شارع االمير مأالي عبد هللا ، 

70000، العيأن املغرب
LION PESCA »شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنأان مقرها االجكماعي: شارع 
الأحدة الترابية زنقة عبد العزيز 

الدوائري رقم 20 - 71000 بأجدور 
املغرب.

»إعالن مكعدد القرارات«
رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.11483
بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
2021 تم اتخاذ  27 غشت  املؤرخ في 

القرارات الكالية: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
مريم  سهام  السيدة  ت أيت  مايلي: 
 300 منها  حصة   500 اتزوم  فرج 
فرج  انسينا  اليسيا  ل ائدة  حصة 
و200 حصة ل ائدة سال ادور انسينا 

فرج 
على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
جمعة  نادية  السيدة  ت أيت  مايلي: 
ل ائدة  حصة   100 اتزوم  فرج 

سال ادور انسينا فرج 
على  ينص  الذي   :03 رقم  قرار 
انسينا  اليسيا  تعيين السيدة  مايلي: 
فرج تمسيرة وحيدة للشرتة، وتعين 
معها السيدة نادية جمعة فرج اتزوم 
في الكأقيعات فقط الخاصة بالشرتة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 
الذي ينص على   :0(-07 بند رقم 
مريم  سهام  السيدة  ت أيت  مايلي: 
 300 منها  حصة   500 اتزوم  فرج 
فرج  انسينا  اليسيا  ل ائدة  حصة 
و200 حصة ل ائدة سال ادور انسينا 

فرج 
الذي ينص على   :0(-07 بند رقم 
جمعة  نادية  السيدة  ت أيت  مايلي: 
ل ائدة  حصة   100 اتزوم  فرج 

سال ادور انسينا فرج 
على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 
انسينا  اليسيا  تعيين السيدة  مايلي: 
فرج تمسيرة وحيدة للشرتة، وتعين 
معها السيدة نادية جمعة فرج اتزوم 
في الكأقيعات فقط الخاصة بالشرتة 
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   22 االبكدائية بالعيأن بكاريخ 

2021 تحت رقم 2957.

802I

OUR EXPERT

سوبيريت أسيف
شرتة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

OUR EXPERT
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
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سأ يريت وسيف شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي محل 

تجاري بالطابق الس لي وسيف ب 
رقم 9)1 مراتش - 40090 مراتش 

املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

1187(1

 02 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 شتنبر 

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

سأ يريت وسيف.

: بيع املأاد  غرض الشرتة بإيجاز 

الغدائية والكبغ.

محل   : االجكماعي  املقر  عنأان 

ب  وسيف  الس لي  بالطابق  تجاري 
مراتش   40090  - مراتش   1(9 رقم 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

السيد ايت سعيد محمد : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

محمد  سعيد  ايت  السيد 

عنأانه)ا) وسيف ب رقم 9)1 مراتش 

40090 مراتش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

محمد  سعيد  ايت  السيد 

عنأانه)ا) وسيف ب رقم 9)1 مراتش 

40090 مراتش املغرب.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   22 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 127827.

803I

FIDUCIAIRE ENNOUR

MBENGUE & FRERE
SARL AU 

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

FIDUCIAIRE ENNOUR
 1ER ETAGE N 75 BD ALLAL BEN

 ABDELLAH ، 23200، FQUIH
BEN SALAH MAROC

 MBENGUE & FRERE SARL AU
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم )1 
دوار الشهب بني وتيل ال قيه بن 
صالح - 23200 ال قيه بن صالح 

املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
4843

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   08
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.MBENGUE & FRERE SARL AU
االسكيراد   : غرض الشرتة بإيجاز 

والكصدير )مارس وو وداء وسيط).
 1( رقم   : عنأان املقر االجكماعي 
بن  ال قيه  وتيل  بني  الشهب  دوار 
صالح  بن  ال قيه   23200  - صالح 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

السيد ايبرا مبينك : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  مبينك  ايبرا  السيد 
1 دار بأعزة  72 الرحمة  9 رقم  بلأك 

27223 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  مبينك  ايبرا  السيد 
1 دار بأعزة  72 الرحمة  9 رقم  بلأك 

27223 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

بكاريخ  بن صالح  بال قيه  االبكدائية 

20 شتنبر 2021 تحت رقم 249.

804I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

 ELITE DES TRAVAUX«

»INDUSTRIELS
إعالن مكعدد القرارات

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El

Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

 ELITE DES TRAVAUX«

INDUSTRIELS« »شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الأحيد«

وعنأان مقرها االجكماعي: الشقة 
رقم 28، الطابق األول، إقامة 

كاالبأنكا، سيدي بأزيد - 24000 

الجديدة املغرب.

»إعالن مكعدد القرارات«
رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.1(7(9

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

تم اتخاذ   2021 09 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الكالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

-1 ت أيت السيد الكبير زوهري جميع 

حصة   (00( الشرتة  في  حصصه 

احمد  السيد  ل ائدة  اجكماعية) 

القانأني  الشكل  تغيير   2- بأعزة. 

للشرتة واسم الشرتة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 

ينص  الذي   :3-(-7-14 رقم  بند 

على مايلي: تم تعديل البنأد الخاصة 

بإسم الشرتة تأزيح حصص الشركاء 

والشكل القانأني للشرتة.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالجديدة بكاريخ 21 شتنبر 

2021 تحت رقم 947)2 .

805I

العيأن استشارات

LAHBIB NEGOCE
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

العيأن استشارات

رقم 31 شارع االمير مأالي عبد هللا ، 

70000، العيأن املغرب

LAHBIB NEGOCE شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي حي ال داء 

زنقة الشهداء رقم 1) العيأن - 

70000 العيأن املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

38131

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   21

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
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عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.LAHBIB NEGOCE
ما  كل   : بإيجاز  الشرتة  غرض 
والصناعي  الكجاري  بالنشاط  يكعلق 

والخدماتي، االستراد والكصدير....
عنأان املقر االجكماعي : حي ال داء 
 - العيأن   (1 رقم  الشهداء  زنقة 

70000 العيأن املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : املغراوي  حسن  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد حسن املغراوي عنأانه)ا) 
حي   25 رقم  افغنسكان  بشارع 

االسماعلية 70000 العيأن املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد حسن املغراوي عنأانه)ا) 
حي   25 رقم  افغنسكان  بشارع 

االسماعلية 70000 العيأن املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   22 االبكدائية بالعيأن بكاريخ 

2021 تحت رقم 2958.

80(I

SKYLLALAB

SKYLLALAB
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

SKYLLALAB
10 زنقة الحرية الطابق الثالث 

الشقة رقم 5 الدار البيضاء املغرب ، 
20000، الدار البيضاء املغرب

SKYLLALAB شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي 10زنقة 
الحرية الطابق الثالث الشقة رقم 5 
الدار البيضاء املغرب - 20500 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
51(499

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   02
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.SKYLLALAB
برمجة   : بإيجاز  الشرتة  غرض 
الكنظيم  في  ،استشارات  املعلأماتية 
البشرية  واملأارد  املعلأمات  ونظام 
ووجهزة  برامج  وتسأيق  وتأزيع 

الكمبيأتر ؛.
10زنقة   : املقر االجكماعي  عنأان 
 5 الحرية الطابق الثالث الشقة رقم 
الدار البيضاء املغرب - 20500 الدار 

البيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
السيد اللبار مهدي : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
 30 السيد اللبار مهدي عنأانه)ا) 
بأركأن   12 ش   3 زنقة الحاجب ط 
20000 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
 30 السيد اللبار مهدي عنأانه)ا) 
بأركأن   12 ش   3 زنقة الحاجب ط 
20000 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 21 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم -.
807I

 MOGADOR مأكادور وسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

واه واه
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

مأكادور وسيست آند سيرفيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب دكالة شارع واد 

املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني الصأيرة الصأيرة، 44000، 

الصأيرة املغرب

واه واه شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم 90 
زنقة مأالي اسماعيل الصأيرة - 

44000 الصأيرة املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

5857

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2020 فبراير   24

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

اإلقكضاء بمخكصر تسميتها : واه واه.

تراء   (1  : بإيجاز  الشرتة  غرض 

الشقق امل روشة .
 90 رقم   : عنأان املقر االجكماعي 
 - الصأيرة  اسماعيل  مأالي  زنقة 

44000 الصأيرة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 500  : لأكأ  دافيد  السيد جأن 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : بروك  ان  ليسا  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد جأن دافيد لأكأ عنأانه)ا) 
الصأيرة   44000 املكحدة  اململكة 

املغرب.
السيدة ليسا ان بروك عنأانه)ا) 
الصأيرة   44000 املكحدة  اململكة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد جأن دافيد لأكأ عنأانه)ا) 
الصأيرة   44000 املكحدة  اململكة 

املغرب
لأكأ  دافيد  جأن  السيدة 
 44000 املكحدة  اململكة  عنأانه)ا) 

الصأيرة املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
االبكدائية بالصأيرة بكاريخ 22 شتنبر 

2021 تحت رقم 320.
808I

Gescompte

STE: VONOK
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

Gescompte
 bd Zerktouni 9 me étage 2(5

 n°92 casablanca ، 20050،
Casablanca Maroc

STE: VONOK شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي 5)2، 

شارع الزرقطأني الطابق 9 رقم 92 - 
20050 الدار البيضاء املغرب.
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.333109

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
تم تحأيل   2021 ماي   01 املؤرخ في 
من  للشرتة  الحالي  االجكماعي  املقر 
الطابق  الزرقطأني  شارع   ،2(5«
البيضاء  الدار   20050  -  92 رقم   9
 RES. PANORAMA« إلى  املغرب« 
 GH 1 IMM.2 ETAGE 2 OFFICE N
SIDI MAAROUF - 20050 7 الدار 

البيضاء املغرب«.
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باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 22 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 4))793.

809I

nador conseil sarl au

CLASSE HOME
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
CLASSE HOME شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي اقامة 
مرينا ناظأر 1 حي اوالد براهيم - 

2000) الناظأر املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
22757

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   02
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.CLASSE HOME
االنعاش   : غرض الشرتة بإيجاز 

العقاري.
اقامة   : االجكماعي  املقر  عنأان 
 - براهيم  اوالد  حي   1 ناظأر  مرينا 

2000) الناظأر املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
السيد يشأ صالح : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد يشأ صالح عنأانه)ا) دوار 

 (2000 الناظأر  فرخانة  عأطيطة 

الناظأر املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

السيد يشأ صالح عنأانه)ا) دوار 

 (2000 الناظأر  فرخانة  عأطيطة 

الناظأر املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالناضأر بكاريخ )0 شتنبر 

2021 تحت رقم 3875.

810I

global compta et conseils

HANOVRE NEGOCE
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
حل شرتة

global compta et conseils

10,شارع ابن تأمرت الطابق الثاني ، 

90000، طنجة املغرب

HANOVRE NEGOCE شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد)في طأر الكص ية)

وعنأان مقرها اإلجكماعي 10,شارع 

ابن تأمرت الطابق االول - 90000 

طنجة املغرب.

حل شرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.8(535

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
تقرر   2021 يأنيأ   22 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شرتة 

 HANOVRE الأحيد  الشريك  ذات 

 10.000 روسمالها  مبلغ   NEGOCE

اإلجكماعي  مقرها  وعنأان  درهم 
االول  الطابق  تأمرت  ابن  10,شارع 

 : ل  نتيجة  املغرب  طنجة   90000  -

غياب النشاط.

و حدد مقر الكص ية ب 10,شارع 

 90000  - ابن تأمرت الطابق االول 

طنجة املغرب. 

و عين:

عيدو  اللطيف  عبد  السيد)ة) 

املعهد  الحريري  شارع  وعنأانه)ا) 

 90000 االجكماعي  للنشاط  الأطني 

طنجة املغرب تمص ي )ة) للشرتة.

الحدود  اإلقكضاء  وعند   

املخألة  الصالحيات  على  امل روضة 

تبليغ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 

بالكص ية  العقأد والأثائق املكعلقة 

: 10,شارع ابن تأمرت الطابق االول

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

يأليأز   08 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 351).

811I

global compta et conseils

NEGODET
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

حل شرتة

global compta et conseils

الطابق  تأمرت  ابن  10,شارع 

الثاني ، 90000، طنجة املغرب

ذات  شرتة   NEGODET

طأر  املحدودة)في  املسؤولية 

الكص ية)

اإلجكماعي  مقرها  وعنأان 

 - 10,شارع ابن تأمرت الطابق االول 

90000 طنجة املغرب.

حل شرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.72529

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تقرر   2021 يأليأز   05 في  املؤرخ 

حل شرتة ذات املسؤولية املحدودة 

 10.000 مبلغ روسمالها   NEGODET

اإلجكماعي  مقرها  وعنأان  درهم 

 - 10,شارع ابن تأمرت الطابق االول 

90000 طنجة املغرب نتيجة ل : نهاية 

النشاط.

و حدد مقر الكص ية ب 10,شارع 

 90000  - ابن تأمرت الطابق االول 

طنجة املغرب. 

و عين:

الحرتي  الكريم  عبد  السيد)ة) 

وعنأانه)ا) مجمع نأارة اقامة اقلع 1 

رقم 24 غزناية 90000 طنجة املغرب 

تمص ي )ة) للشرتة.

الحدود  اإلقكضاء  وعند   

املخألة  الصالحيات  على  امل روضة 

تبليغ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 

بالكص ية  العقأد والأثائق املكعلقة 

: 10,شارع ابن تأمرت الطابق االول

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

يأليأز   14 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 581).

812I

BUREAU NAJAH

BENAMSA
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ت أيت حصص

BUREAU NAJAH

شارع األمير مأالي عبد هللا رقم 17 

العيأن ، 70000، العيأن املغرب

BENAMSA شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 

الحزام بدون رقم العيأن - 7000 

العيأن املغرب.

ت أيت حصص

رقم الكقييد في السجل الكجاري )7.

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2021 وبريل   13 في  املؤرخ 

املصادقة على :

محمد  )ة)  السيد  ت أيت 

اجكماعية  حصة   1.201 بنعابيدين 

من وصل 5.000 حصة ل ائدة السيد 

)ة) محمد سالم بنعابيدين بكاريخ 13 

وبريل 2021.

السالم  عبد  )ة)  السيد  ت أيت 

اجكماعية  حصة   1.201 بنعابيدين 

من وصل 5.000 حصة ل ائدة السيد 

)ة) محمد سالم بنعابيدين بكاريخ 13 

وبريل 2021.
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حسان  )ة)  السيد  ت أيت 

بنعابيدين 471 حصة اجكماعية من 

وصل 5.000 حصة ل ائدة السيد )ة) 

 13 بكاريخ  بنعابيدين  سالم  محمد 

وبريل 2021.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   

شتنبر   23 االبكدائية بالعيأن بكاريخ 

2021 تحت رقم 2981.

813I

global compta et conseils

LA ROUTE AUTO ECOLE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

global compta et conseils

الطابق  تأمرت  ابن  10,شارع 

الثاني ، 90000، طنجة املغرب

 LA ROUTE AUTO ECOLE

شرتة ذات املسؤولية املحدودة

مجمع  اإلجكماعي  مقرها  وعنأان 
العرفان مجمأعة )2 عمارة 243 رقم 

48 - 90000 طنجة املغرب

املسؤولية  ذات  شرتة  تأسيس 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

120057

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   1(

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 LA  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.ROUTE AUTO ECOLE

مدرسة   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

لكعليم السياقة.

مجمع   : االجكماعي  املقر  عنأان 
العرفان مجمأعة )2 عمارة 243 رقم 

48 - 90000 طنجة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 : الخالت  الدويب  محمد  السيد 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

حصة   500  : السيدة سميحة عياد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

الخالت  الدويب  محمد  السيد 

عنأانه)ا) حي ال رح شارع الهند رقم 

5 بني مكادة 90000 طنجة املغرب.

عنأانه)ا)  عياد  سميحة  السيدة 

بني   5 رقم  الهند  شارع  ال رح  حي 

مكادة 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

الخالت  الدويب  محمد  السيد 

عنأانه)ا) حي ال رح شارع الهند رقم 

5 بني مكادة 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   15 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 8113.

814I

global compta et conseils

OROUA SERVICES
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

global compta et conseils

10,شارع ابن تأمرت الطابق الثاني ، 

90000، طنجة املغرب

OROUA SERVICES شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي 10,شارع 

ابن تأمرت الطابق الثاني - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

118483

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

القانأن  إعداد  تم   2021 يأنيأ   23

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.OROUA SERVICES

-1تأزيع   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

الأقأد وزيأت التشحيم.

-2 جميع عمليات تشغيل املحطة 

لبيع املحروقات

-3الغسيل والتشحيم والخدمات

10,شارع   : عنأان املقر االجكماعي 

 90000  - ابن تأمرت الطابق الثاني 

طنجة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 700  : الهاشمي  عروة  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 300  : الهاشمي  السيد مصط ى 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  الهاشمي  عروة  السيد 

زنقة  الياسمين  تجزئة   02 البرانص 

 90000  09 محمد بن الصديق رقم 

طنجة املغرب.

الهاشمي  مصط ى  السيد 

تجزئة   02 البرانص  عنأانه)ا) 

الصديق  بن  محمد  زنقة  الياسمين 

رقم 09 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  الهاشمي  عروة  السيد 

زنقة  الياسمين  تجزئة   02 البرانص 

 90000  09 محمد بن الصديق رقم 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

يأليأز   14 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 590).

815I

BUREAU ESSOUFYANI

BAKH CONSTRUCTION
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE MAROC

BAKH CONSTRUCTION شرتة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي كألأمينا 

الزنقة 12 الرقم 128 - 70000 
العيأن املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
38105

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   1(
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 BAKH : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.CONSTRUCTION
جميع   : بإيجاز  الشرتة  غرض 
مخكلف  بتشييد  املكعلقة  األشغال 
والعمالقة  والكبيرة  املنحدرة  املباني 
بناء   - ونأاعها  بمخكلف  والشاهقة 
واألسأاق  واملصانع  املعامل  وتشييد 
ومخكلف املرفق العمأمية واإلدارية 
الخاص  للحساب  البضائع  نقل   +
ولحساب الغير على الصعيد الأطني 

والدولي - وشغال مكنأعة - ... .
: كألأمينا  عنأان املقر االجكماعي 
 70000  -  128 الرقم   12 الزنقة 

العيأن املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 
درهم، مقسم كالكالي:

السيد بالل بخات : 1.000 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  بخات  بالل  السيد 
 0 مدشر بأدة بني يسف ج وق القلة 

القصر الكبير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  بخات  بالل  السيد 
 0 مدشر بأدة بني يسف ج وق القلة 

القصر الكبير املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   21 االبكدائية بالعيأن بكاريخ 

2021 تحت رقم 2943.
81(I

BUREAU ESSOUFYANI

LAS ARENAS DORADOS
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE MAROC

LAS ARENAS DORADOS شرتة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي حي السالم 
بلأك )0 رقم 05 - 70000 العيأن 

املغرب
تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

38133
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   14
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 LAS  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.ARENAS DORADOS

إسكيراد   : بإيجاز  الشرتة  غرض 
والعطأر  واملالبس  األحذية  وتصدير 
وتصدير  إسكيراد   - الكجميل  ومأاد 
واملجأهرات  الكقليدية  املالبس 
تصدير   - والكقليدية  العصرية 
والشاي  البضائع  مخكلف  واسكيراد 
بيع مأاد الكجميل   - واملأاد الغذائية 
 - اإللكترونية  الكجارة   - الطبيعية 
الكجارية  الخدمات  من  والعديد   ...

والصناعية واإلنكاجية املكنأعة.
حي   : االجكماعي  املقر  عنأان 
 70000  -  05 رقم   0( السالم بلأك 

العيأن املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
السيد عبد هللا هدي : 400 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد يأسف هدي : 00) حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
عنأانه)ا)  هدي  هللا  عبد  السيد 
حي السالم بلأك )0 رقم 05 70000 

العيأن املغرب.
عنأانه)ا)  هدي  يأسف  السيد 
حي السالم بلأك )0 رقم 05 70000 

العيأن املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  هدي  هللا  عبد  السيد 
حي السالم بلأك )0 رقم 05 70000 

العيأن املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   22 االبكدائية بالعيأن بكاريخ 

2021 تحت رقم 2904.
817I

BUREAU ESSOUFYANI

A.S BAGAGES
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،

70000، LAAYOUNE MAROC

ذات  شرتة   A.S BAGAGES

املسؤولية املحدودة

حي  اإلجكماعي  مقرها  وعنأان 

القدس تجزئة الأفاق بلأك G الرقم 

1991 - 70000 العيأن املغرب

املسؤولية  ذات  شرتة  تأسيس 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

38095

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   17

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 A.S  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.BAGAGES

النقل   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

الأطني والدولي للبضائع بدون مرافق 

ملخكلف  والدولي  الأطني  النقل   -

النقل   - الغير  لحساب  البضائع 

البضائع  ملخكلف  والدولي  الأطني 

للحساب الخاص - جميع ونأاع النقل 

- الكجارة العامة - الكصدير واإلسكيراد 

 - والكجهيز والديكأر  وشغال البناء   -

آليات الح ر  - تراء  وشغال الكنظيم 

الغذائية  املأاد  تسأيق   - الثقيل 

ومخكلف  املككبية  والكجهيزات 

 ...  - اإللكترونية  الكجارة   - البضائع 

والعديد من الخدمات األخرى.

حي   : االجكماعي  املقر  عنأان 

القدس تجزئة الأفاق بلأك G الرقم 

1991 - 70000 العيأن املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 500  : ايمن سارع  السيد حمأد 
حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة .

السيد محمد البشير ادميني : 500 
حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
سارع  ايمن  حمأد  السيد 
عنأانه)ا) فرنسا 0 جأن يليي - باريس 

فرنسا.
ادميني  البشير  محمد  السيد 
عنأانه)ا) حي الرجاء في هللا بلأك ب 
شارع طارق بن زياد رقم 32 0 كلميم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
سارع  ايمن  حمأد  السيد 
عنأانه)ا) فرنسا 0 جأن يليي - باريس 

فرنسا
ادميني  البشير  محمد  السيد 
عنأانه)ا) حي الرجاء في هللا بلأك ب 
شارع طارق بن زياد رقم 32 0 كلميم 

املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   21 االبكدائية بالعيأن بكاريخ 

2021 تحت رقم 2937.

818I

EVOLUTION CONSEIL

YOMA GEST
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

EVOLUTION CONSEIL
 N6 IMM A COMPLEXE AHBASS
 RUE ALLAL EL FASSI ، 40000،

MARRAKECH MAROC
YOMA GEST شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم 02 

العمارة املسعأدي شاريع مأريطانيا 
جليز مراتش 40000 مراتش املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
118(87
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   15

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 YOMA : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

. GEST

 : بإيجاز  الشرتة  غرض 

نسيرالرياض ودار الضيافة.

 02 رقم   : عنأان املقر االجكماعي 

العمارة املسعأدي شاريع مأريطانيا 

جليز مراتش 40000 مراتش املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 MALANDRONE السيد 

حصة   YOANN ROBERT : 1.000

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

 MALANDRONE السيد 

رقم  عنأانه)ا)   YOANN ROBERT

 93100 مأنتريال  املعاهدة  شارع   9

مأنتريال فرنسا .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

 MALANDRONE السيد 

رقم  عنأانه)ا)   YOANN ROBERT

 93100 مأنتريال  املعاهدة  شارع   9

مأنتريال فرنسا 

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   21 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 127745.

819I

PLURIDIS

NSA INVEST
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

حل شرتة

PLURIDIS
تقاطع شارع بئر ونزران وزنقة القائد 
األشطر عمارة ر ح A، الطابق الرابع، 
الشقة رقم )1 - املعاريف ، 20370، 

الدار البيضاء املغرب
NSA INVEST شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طأر الكص ية)
وعنأان مقرها اإلجكماعي إقامة ون ا 
بالزا ب.1 مكرر زنقة رقم 5 لهجاجمة 
زاوية زنقة وحمد شر�شي - 20000 

الدار البيضاء املغرب.
حل شرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.239205

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
املؤرخ في 01 يأليأز 2021 تقرر حل 
 NSA شرتة ذات املسؤولية املحدودة
 300.000 روسمالها  مبلغ   INVEST
اإلجكماعي  مقرها  وعنأان  درهم 
إقامة ون ا بالزا ب.1 مكرر زنقة رقم 
5 لهجاجمة زاوية زنقة وحمد شر�شي 
- 20000 الدار البيضاء املغرب نتيجة 
عدم قدرة الشرتة على تحقيق   : ل 

هدفها االجكماعي .
و حدد مقر الكص ية ب إقامة ون ا 
بالزا ب.1 مكرر زنقة رقم 5 لهجاجمة 
 20000  - شر�شي  وحمد  زنقة  زاوية 

الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

الص ريأي  ع ي ة  السيد)ة) 
12 شارع الدتكأر محمد  وعنأانه)ا) 
طابق   2 بأا�شي  إقامة  السجلما�شي 
الدار   20000 بأركأن   ( شقة   3
البيضاء املغرب تمص ي )ة) للشرتة.
 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 23 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793815.
820I

LE PUBLICATEUR LEGAL

VIDAPEINT
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
ت أيت حصص

LE PUBLICATEUR LEGAL
الكجزئة ) الزنقة 51 رقم 8 ق.ج 

الدار البيظاء الكجزئة ) الزنقة 51 
رقم 8 ق.ج الدار البيظاء، 20450، 

الدار البيظاء املغرب
VIDAPEINT شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي إقامة 
سلأى رقم 1 الطابق األر�شي 

الشقة رقم 2 تيط مليل 20400 
الدارالبيضاء املغرب .

ت أيت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.4(0021
بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تمت   2021 شتنبر   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :
يسرى بلمأدن  )ة)  ت أيت السيد 
وصل  من  اجكماعية  حصة   1.000
1.000 حصة ل ائدة السيد )ة) ودهم 

بلمأدن بكاريخ 11 شتنبر 2021.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
 21 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793270.
821I

DEEP MAKET DM

DEEP MARKET DM
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
حل شرتة

DEEP MAKET DM
 RES TAOUZER IMM B5

AINCHOK 20152، الدار البيضاء 
املغرب.

دييب مارتت دم. شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد)في طأر الكص ية)
وعنأان مقرها اإلجكماعي 10 زنقة 

الحرية الطابق 3 الشقة 5 - 20520 
الدار البيضاء املغرب.

حل شرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.407407

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تقرر حل   2021 ماي   20 في  املؤرخ 

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

دم.  مارتت  دييب  الأحيد  الشريك 

مبلغ روسمالها 12.000 درهم وعنأان 
الحرية  زنقة   10 اإلجكماعي  مقرها 

الدار   20520  -  5 الشقة   3 الطابق 
لم تزاول   : املغرب نتيجة ل  البيضاء 
يأليأز  في  تأسيسها  منذ  نشاط  اي 

سنة ال ين وثمانيةعشر .
10 زنقة  و حدد مقر الكص ية ب 

 - البيضاء  الثالث  الطابق  الحرية 

20520 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

العاللي  عصام  السيد)ة) 

وعنأانه)ا) اقامة الكأزر العمارة ب 5 

عين الشق البيضاء 20152 البيضاء 

املغرب تمص ي )ة) للشرتة.

وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 09 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يأنيأ 2021 تحت رقم 781907.

822I

BT CONSEIL

HC&E Solutions
إعالن مكعدد القرارات

BT CONSEIL

 Espace maarif Rue abouishak al

 marouni angle bd roudanie etg

4 N° 12، 20000، CASA MAROC

HC&E Solutions »شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الأحيد«

وعنأان مقرها االجكماعي: 131 

إقامة ازور، الطابق 11 ، شارع ون ا - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مكعدد القرارات«
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رقم الكقييد في السجل الكجاري: 
.345827

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
2021 تم اتخاذ  17 يأليأز  املؤرخ في 

القرارات الكالية: 
قرار رقم القرار األول: الذي ينص 
يقرر  املال:  روس  زيادة  مايلي:  على 
املال  روس  زيادة  الأحيد  الشريك 
)وربعأن  درهم   40.000 من  ليرت ع 
درهم   100.000 إلى  درهم)  ولف 
)مائة ولف درهم) وي زيادة 00) سهم 
درهم من خالل   100 بقيمة اسمية 

دمج املزايا غير املأزعة.
قرار رقم القرار الثاني: الذي ينص 
على مايلي: يضاف إلى غرض الشرتة 
وو  سلع  وتصدير  اسكيراد  النشاط: 

خدمات
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 
الذي ينص  بند رقم البند األول: 
االسا�شي  النظام  تحيين  مايلي:  على 

للشرتة
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 17 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793025.
823I

BT CONSEIL

GENERALE PERFORMANCE
إعالن مكعدد القرارات

BT CONSEIL
 Espace maarif Rue abouishak al
 marouni angle bd roudanie etg
4 N° 12، 20000، CASA MAROC
 GENERALE PERFORMANCE
»شرتة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنأان مقرها االجكماعي: 21 شارع 
الزرقطأني ، سكن البرج الطابق 
الخامس رقم الشقة 9 - 20000 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن مكعدد القرارات«

رقم الكقييد في السجل الكجاري: 
.302857

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
2021 تم اتخاذ  24 غشت  املؤرخ في 

القرارات الكالية: 

قرار رقم القرار األول: الذي ينص 
 ،  2(5 نقل املقر الرئي�شي  على مايلي: 
21 شارع الزرقطأني رقم 92 ، الدار 
بالدار  إلى العنأان الجديد  البيضاء 
 ، الزرقطأني   21 شارع   ، البيضاء 
رقم  الخامس  الطابق  البرج  سكن 

الشقة 9
قرار رقم القرار الثاني: الذي ينص 
بمقدار  املال  روس  زيادة  مايلي:  على 
مائة وعشرين ولف درهم ليرت ع من 
وسكين  مائة  إلى  درهم  ولف  وربعين 

ولف درهم.
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 
الذي ينص على   : بند رقم البند 

مايلي: 
تحيين النظام االسا�شي للشرتة

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 17 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793028.
824I

BT CONSEIL

PLAY ACADEMY
إعالن مكعدد القرارات

BT CONSEIL
 Espace maarif Rue abouishak al
 marouni angle bd roudanie etg
4 N° 12، 20000، CASA MAROC
PLAY ACADEMY »شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنأان مقرها االجكماعي: 3 ممر 

جأراود حي لأسيكانيا - 20000 الدار 
البيضاء املغرب.

»إعالن مكعدد القرارات«
رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.307(57
بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
2021 تم اتخاذ  24 غشت  املؤرخ في 

القرارات الكالية: 
قرار رقم القرار االول: الذي ينص 
السيد  ت أيت الحصص:  على مايلي: 
وينقل  يبيع  الذي  مأمة  ايت  ومين 
إلى  الشرتة  في  يملكها  حصة   450
تقبل  التي   ، بيرشان  ليلى  السيدة 
الحصص املذكأرة مع جميع الحقأق 

وااللتزامات املرتبطة بها. 

قرار رقم القرار الثاني: الذي ينص 
تحأيل الحساب الجاري  على مايلي: 
للشريك: السيد ومين ويت مأمة ينقل 
للسيدة ليلى برشان ديأن الحساب 
ولف  ووربعين  مائة  بمبلغ  الجاري 
درهم )140.000 درهم) الذي يمكلك 

PLAY ACADEMY بشرتة
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 
بند رقم املادتين ) و7: الذي ينص 
االسا�شي  النظام  تحيين  مايلي:  على 

للشرتة
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 22 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793508.

825I

ACCOMPT CONSULTING

VAN LOC MINE
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

ACCOMPT CONSULTING
 BD MOHAMED ABDOU N° 18
 BIS RESIDENCE HAMZA 3EME
 ETAGE BUREAU N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA MAROC
VAN LOC MINE شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي مسجد 
عبد هللا ابن عمر مروب 3 وجدة )م) 

وجدة 0000) وجدة املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
37883

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 يأليأز   08
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 VAN  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

. LOC MINE
مقاول   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

واالسكيراد  الكعدين  وو  املنجم 

والكصدير )الكاجر وو الأسيط) تاجر.

مسجد   : االجكماعي  املقر  عنأان 

)م)  3 وجدة  عبد هللا ابن عمر مروب 

وجدة 0000) وجدة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 VAN LOC MINE : الشرتة 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

 1000  :  السيد عبد الحميد بادة 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد عبد الحميد بادة عنأانه)ا) 
22 حي السالم وجدة  27 رقم  زنقة و 

0000) وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

السيد عبد الحميد بادة عنأانه)ا) 
22 حي السالم وجدة  27 رقم  زنقة و 

0000) وجدة املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
يأليأز   08 بكاريخ  بأجدة  الكجارية 

2021 تحت رقم 2849.

82(I

Sayarh & Menjra

DENSM GLOBAL SERVICES
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

Sayarh & Menjra

 Zerktouni Casablanca، 52

20000، Casablanca Maroc

 DENSM GLOBAL SERVICES

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
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وعنأان مقرها اإلجكماعي 4 ، زنقة 

واد زيز الطابق 3 شقة رقم 7 وتدال 

الر اط وتدال الر اط 10090 

الر اط املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

154453

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   23

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.DENSM GLOBAL SERVICES

 : بإيجاز  الشرتة  غرض 

االستشارات االستثمارية.
، زنقة   4  : عنأان املقر االجكماعي 

7 وتدال  3 شقة رقم  واد زيز الطابق 

الر اط وتدال الر اط 10090 الر اط 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 10.000 الشرتة:  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

اإلدري�شي  العمراني  ملياء  السيدة 

عنأانه)ا) املدينة الخضراء بأسكأرة 

27182 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

بنيس  مجيد  محمد  السيد 

اإلمارات  دبي   BP 5500 عنأانه)ا) 

5500 دبي اإلمارات العر ية املكحدة 

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   0( بكاريخ  بالر اط  الكجارية 

2021 تحت رقم 04)8.

827I

CABINET COMTABLE SAKKAKI SARL

NORBEN CAR
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

حل شرتة

 CABINET COMTABLE SAKKAKI

SARL

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

NORBEN CAR شرتة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طأر 

الكص ية)

وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 

محمد الخامس زنقة جمال الدين 

األفغاني عمارة 118 رقم 10 - 

90000 طنجة املغرب.

حل شرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.23921

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

2021 تقرر حل  14 شتنبر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شرتة 

روسمالها  مبلغ   NORBEN CAR

مقرها  وعنأان  درهم   500.000

اإلجكماعي شارع محمد الخامس زنقة 
جمال الدين األفغاني عمارة 118 رقم 

10 - 90000 طنجة املغرب نتيجة ل : 

تراتم الخسارات .

شارع  ب  الكص ية  مقر  حدد  و 

الدين  جمال  زنقة  الخامس  محمد 
األفغاني عمارة 118 رقم 10 - 90000 

طنجة املغرب. 

و عين:

محمد  بنقدور  السيد)ة) 

وعنأانه)ا) االدريسية شارع االدارسة 
املغرب  طنجة   90000  23 رقم 

تمص ي )ة) للشرتة.

 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   24 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 8411.

828I

BOUGDOUR STONE SARL-AU

NIJNI NOVGOROD
إعالن مكعدد القرارات

NIJNI NOVGOROD SARL

5 شارع يأسف ابن تاش ين الطابق 

2 رقم 3 ، 90000، طنجة املغرب

NIJNI NOVGOROD »شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنأان مقرها االجكماعي: 5 شارع 

يأسف ابن تاش ين الطابق الثاني 
رقم 3 - 90000 طنجة املغرب.

»إعالن مكعدد القرارات«
رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.103447

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

تم اتخاذ   2021 15 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الكالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

ت أيت حصص : ت أيت السيد نبيل 
من  اجكماعية  حصة   400 رحاوي 

اصل 500 حصة ل ائدة السيد محمد 
املسكاني, ت أيت السيد نبيل رحاوي 

100 حصة اجكماعية من اصل 500 
حصة ل ائدة السيد محسن الحجري 
ت أيت السيد عبد املنعم الحجري   ,

500 حصة اجكماعية من اصل 500 
حصة ل ائدة السيد محسن الحجري 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

اسكقالة ممثلي ادارة الشرتة السيد 

املنعم  عبد  والسيد  رحاوي  نبيل 

محسن  السيد  وتعيين  الحجري 

املسكاني  محمد  والسيد  الحجري 

ممثلي جدد الدارة الشرتة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تم تحديد روس املال بمبلغ مائة ولف 

إلى ولف  مقسمة   ( درهم   100000(

)1000) حصة بقيمة مائة ولف درهم 

للشركاء  مخصصة  درهم)   100(
الحجري  السيد  ودناه:  املذكأرين 

محسن 00) حصة ،السيد املسكاني 

 1000 إجمالي  حصة.   400، محمد 

حصة.

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

محسن  الحجري  السيد  تعيين  تم 

 ، شركاء   ، محمد  املسكاني  والسيد 

شريكين في اإلدارة املشترتة للشرتة 

، ل ترة غير محددة. 

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   22 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 234)24.

829I

A&E Consulting

 INSAM RECRUTEMENT ET

CONSEIL
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

حل شرتة

A&E Consulting

 Lotissement Zoubeir, N°09,

 I83,3etg,Lissasfa, Casablanca ،

20660، CASABLANCA MAROC

 INSAM RECRUTEMENT ET

CONSEIL شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد)في 

طأر الكص ية)

وعنأان مقرها اإلجكماعي ليساس ة 

1 رقم 3 الدار البيضاء - 0))20 

الدار البيضاء املغرب.

حل شرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.283915

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

تقرر حل   2021 ماي   27 في  املؤرخ 

محدودة  مسؤولية  ذات  شرتة 

 INSAM الأحيد  الشريك  ذات 

 RECRUTEMENT ET CONSEIL

مبلغ روسمالها 10.000 درهم وعنأان 

 3 1 رقم  مقرها اإلجكماعي ليساس ة 

الدار البيضاء - 0))20 الدار البيضاء 

املغرب نتيجة ل : العجر في امليزانية.

و حدد مقر الكص ية ب ليساس ة 

1 رقم 3 الدار البيضاء - 0))20 الدار 

البيضاء املغرب. 
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و عين:
العسري  بأشعيب  السيد)ة) 
الدار   3 رقم   1 ليساس ة  وعنأانه)ا) 

البيضاء  الدار   20((0 البيضاء 

املغرب تمص ي )ة) للشرتة.

 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 2( بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2021 تحت رقم )2998.

830I

bemultico بيمألكيكأ

CONYSER
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
حل شرتة

bemultico بيمألكيكأ
رقم )10 شقة رقم 01 الزيكأن 

املعرتة -مكناس ، 0)500، مكناس 

مكناس

CONYSER شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد)في 

طأر الكص ية)

وعنأان مقرها اإلجكماعي تراج في 

الرقم 422 تجزئة املنزه 2 بأفكران - 

50300 بأفكران املغرب.

حل شرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.31513

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

2021 تقرر حل  21 شتنبر  املؤرخ في 

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

مبلغ   CONYSER الأحيد  الشريك 
وعنأان  درهم   200.000 روسمالها 

مقرها اإلجكماعي تراج في الرقم 422 

 50300  - بأفكران   2 املنزه  تجزئة 

عدم   : ل  نتيجة  املغرب  بأفكران 

تحقيق هدف الشرتة.

و حدد مقر الكص ية ب تراج في 

2 بأفكران -  422 تجزئة املنزه  الرقم 

50300 بأفكران املغرب. 

و عين:
علي بابغف وعنأانه)ا)  السيد)ة) 
بأفكران   2 املنزه  تجزئة   422 الرقم 
50300 بأفكران املغرب تمص ي )ة) 

للشرتة.
 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 
تراج في الرقم   : املكعلقة بالكص ية 

422 تجزئة املنزه 2 بأفكران
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   24 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2021 تحت رقم 307.
831I

HDDOUCH TRANSPORT

HDDOUCH TRANSPORT
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

HDDOUCH TRANSPORT
 Avenue Med 5 Appart N°28,

 4eme Etage ، 90000، TANGER
MAROC

 HDDOUCH TRANSPORT
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي 2 زنقة 
سلمان جزناية إقامة ب الطابق 
) رقم 48 طنجة - 90000 طنجة 

املغرب 
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
120131

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   01
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.HDDOUCH TRANSPORT

النقل   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

الأطني والدولي للبضائع.

زنقة   2  : االجكماعي  املقر  عنأان 

الطابق  ب  إقامة  جزناية  سلمان 

طنجة   90000  - طنجة   48 رقم   (

املغرب .

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : زترياء  خر أش  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  السيد خر أش زترياء 

الحي االداري وتنأل تازة 35000 تازة 

املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  السيد خر أش زترياء 

الحي االداري وتنأل تازة 35000 تازة 

املغرب 

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   17 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 124)24.

832I

ائكمانية زهير

B A V SUD

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

ائكمانية زهير

زنقة ابن عائشة عمارة باريس 

الطابق الكالت مككب رقم 11 تيليز 

مراتش ، 40000، مراتش املغرب

B A V SUD شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم 345 

املسار طريق وس ي - 40000 مراتش 

املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

1187(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   13

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 B A V : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها 

. SUD

: مقاول في  غرض الشرتة بإيجاز 

البناء واألشغال املخكل ة .

عنأان املقر االجكماعي : رقم 345 

املسار طريق وس ي - 40000 مراتش 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

مبلغ روسمال الشرتة: 4.000.000 

درهم، مقسم كالكالي:

 40.000  : فنان  عزالدين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  فنان  عزالدين  السيد 

 40000 حي وبيضآر ايت اورير الحأز 

مراتش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  فنان  عزالدين  السيد 

 40000 حي وبيضآر ايت اورير الحأز 

مراتش املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 23 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

M09-21- رقم  تحت   2021 شتنبر 

.2382497

833I
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FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

MY CALL ACADEMY
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

 FIDUCIAIRE SERVICE
SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 44
 AOUAM ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC
MY CALL ACADEMY شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي اقامة 
سأنطرال بارك,عمارة م،الطابق 
الثاني،رقم )1،محمدية - 28800 

محمدية املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
 28877

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   02
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 MY  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.CALL ACADEMY
مرتز   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

اإلتصال.
اقامة   : االجكماعي  املقر  عنأان 
م،الطابق  بارك,عمارة  سأنطرال 
 28800  - )1،محمدية  الثاني،رقم 

محمدية املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 2.000 الشرتة:  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي:
20 حصة   : السيدة سنية فضيل 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  فضيل  سنية  السيدة 
السبع  عين  و  لطي ة   8 زنقة   37
الدارالبيضاء   20253 الدارالبيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  فضيل  سنية  السيدة 
السبع  عين  و  لطي ة   8 زنقة   37
الدارالبيضاء   20253 الدارالبيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 21 بكاريخ  باملحمدية  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 7)19 .
834I

FIDASSURCO

MAKO BUSINESS
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

FIDASSURCO
 MASSIRA 1 C SAKAN AKARI

 IMM 95 1ER ETAGE APPT 17 ،
40000، MARRAKECH MAROC
MAKO BUSINESS شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي املحل 

الكائن بأاحات حسن 2 طريق دوار 
كأكأ تسلطنت - 40000 مراتش 

املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
118(21

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   09
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 MAKO : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.BUSINESS

االسكيراد   : غرض الشرتة بإيجاز 

النارية  الدرجات  وتجارة  والكصدير 

ووجزاؤها .

املحل   : االجكماعي  املقر  عنأان 

طريق دوار   2 الكائن بأاحات حسن 

مراتش   40000  - تسلطنت  كأكأ 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : طارق  العبا�شي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  طارق  العبا�شي  السيد 

سيبع   152( رام   2 تجزئة تسلطانت 

40000 مراتش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  طارق  العبا�شي  السيد 

سيبع   152( رام   2 تجزئة تسلطانت 

40000 مراتش املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   20 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 77)127.

835I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

KIDS JOY SCHOOL PRIVE
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

 CABINET DE GESTION ET

RÉVISION COMPTABLE

 IMM GHA 6ème étage,

 bureau n°43 centrak park

 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia maroc

 KIDS JOY SCHOOL PRIVE

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 

محمد السادس إقامة األورتيد 3 ، 

العمارة D الطابق األول مككب رقم 4 

املحمدية - 28000 املحمدية املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

28879

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   13

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 KIDS  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.JOY SCHOOL PRIVE

األنشطة   : غرض الشرتة بإيجاز 

وتنظيم  تحقيق   ، الالمنهجية 

واألدبية  والعلمية  )ال نية  األحداث 

واملؤتمرات  والندوات  وال نية) 

واملعارض والكدريب الداخلي وجميع 

الكدريب  إلى  تهدف  التي  األحداث 

وتعزيز وتطأير الكعليم ؛

 تأفير الكدريب والكأجيه واملشأرة 

والكدريب عن بعد ؛

واملشأرة  الخاص  الكدريب 

والكأجيه بمخكلف ونأاعه وفي جميع 

قطاعات النشاط ؛

دورات دعم وكاديمي والمنهجي

البحث عن املأظ ين وإدماجهم   

 ، البشرية  املأارد  واستشارات   ،

والكدريب ال ردي والجماعي ، وتقديم 

األعمال  وإدارة  لإلدارة  املشأرة 

والندوات  املؤتمرات  وتنظيم   ،

وال عاليات ، ونشر املقاالت والككب.

والدروس  املسكمر  الكعليم   

طرق  وتطبيق  وتن يذ  الخصأصية 

والكدريس  والكعليم  الكدريس 

والكدريب في وي مدرسة وو جامعة ؛
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الدعم  خدمات  جميع  تقديم 

والكنظيم  واملشأرة  والكدريب 

مؤسسة  ألي  الكعليمية  واملساعدة 

تعليمية عامة وخاصة وو ألي منظمة 

وو جمعية وو مككب وو غير ذلك ؛

والكقارير  الدراسات  إجراء 

واملسأحات.

اللأازم  وتأزيع  و يع  شراء 

املدرسية واملعدات واألثاث واللأازم 

املككبية.

وتأجير وتشغيل  و يع و ناء   شراء 

تدريبية  وو  تعليمية  مؤسسة  وي 

ووي معهد آخر يقع في نطاق غرض 

الشرتة ؛.

شارع   : االجكماعي  املقر  عنأان 

 ،  3 محمد السادس إقامة األورتيد 

العمارة D الطابق األول مككب رقم 4 

املحمدية - 28000 املحمدية املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : قأشيح  ابأ كر  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  قأشيح  ابأ كر  السيد 

اقامة فلأريان عمارة ج هاء دال نيم 

9 شارع الحسن الثاني  2 شقة  طابق 

28000 املحمدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  قأشيح  ابأ كر  السيد 

اقامة فلأريان عمارة ج هاء دال نيم 

9 شارع الحسن الثاني  2 شقة  طابق 

28000 املحمدية املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 22 بكاريخ  باملحمدية  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 1974.

83(I

SOCOGEC

MAGRI SER
شرتة املساهمة

رفع روسمال الشرتة

SOCOGEC
 RUE DU PRINCE  84
 MY ABDELLAH ، 20130،

CASABLANCA MAROC
MAGRI SER شرتة املساهمة

 21 اإلجكماعي  مقرها  وعنأان 
 ANGLE RUE DE SOISSONS
 ET BD D’OUJDA - 20300

.CASABLANCA MAROC
رفع روسمال الشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري -.
بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تم   2021 غشت   19 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشرتة  روسمال  رفع 
من  وي  درهم«   2.818.100«
»545.400.) درهم« إلى »3.400)9.3 
تقديم حصص   : عن طريق  درهم« 

نقدية وو عينية.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 21 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793290.

837I

CABINET BENHASSAN SARL AU

RIAD TIKIWINE
إعالن مكعدد القرارات

 CABINET BENHASSAN SARL
AU

درب خالد زنقة 43 رقم 5 ق.ج ، 
20440، الدارالبيضاء املغرب

RIAD TIKIWINE »شرتة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنأان مقرها االجكماعي: كلم 700) 
شارع عقبة ابن نافع سيدي مأمن - 

20440 البيضاء املغرب.
»إعالن مكعدد القرارات«

رقم الكقييد في السجل الكجاري: 
.152(91

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
2021 تم اتخاذ  07 يأليأز  املؤرخ في 

القرارات الكالية: 

قرار رقم تأسيع النشاط الكجاري : 
الذي ينص على مايلي: تأسيع الهدف 
االجكماعي بإضافة النشاط الكجاري 

الكالي : قاعة االسكقبال والح الت 
قرار رقم تحيين القانأن اإلسا�شي : 
الذي ينص على مايلي: تحيين القانأن 

اإلسا�شي 
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 
بند رقم الهدف اإلجكماعي : الذي 
مطعم  -اسكغالل  مايلي:  على  ينص 
واسعة  مجمأعة  تقديم   - ومقهى 
تقاليدي  طابع  ذات  الخدمات  من 
/ مطعم  املخصصة السكغالل مقهى 
صالأن آيس تريم   / غرفة طعام   /
تقديم  ومخبز.-  معجنات  محل   /
الخدمة  مع   ، االسكقبال   / الطعام 
وتأجير  وإدارة  )تشغيل  الذاتية 
معدات الح الت واملقاهي والأجبات 
السريعة).-اسكيراد وتشغيل وتسأيق 
جميع  من  ومكنأعة  كاملة  نطاقات 
تقديم  واملكعهد.  املطعم  من  املأاد 
الطعام في غرفة الطعام وتأجير غرفة 
؛  املعمأدية   / عيد امليالد   / الزفاف 
في  األحداث  جميع  وتحريك  تنظيم 
تشغيل وي عمل  ؛  محطات مانيف 
تنظيم املسابقات.- ؛  مطعم  تجاري: 
للقيام  للغير  تأجير مساحات تجارية 
تشغيل  وعاله.  املذكأرة  باألنشطة 
املباني اململأتة للشرتة سأاء بشكل 
بأي  وو  اإليجار  طريق  عن  وو  مباشر 

وسيلة وخرى....
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 14 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 38)792.
838I

CABINET BAHMAD

LSPALM
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

CABINET BAHMAD
إقامة مراتش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراتش 
إقامة مراتش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراتش، 

40000، مراتش املغرب

Lspalm شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي إقامة 

مراتش بالزا عمارة د1 شقة 21، 

الطابق الثاني، جليز - 40000 

مراتش املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

 118733

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   13

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.Lspalm

تأجير   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

غرف م روشة وفيالت م روشة.

إقامة   : االجكماعي  املقر  عنأان 

 ،21 شقة  د1  عمارة  بالزا  مراتش 

 40000  - جليز  الثاني،  الطابق 

مراتش املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
ثياري  كاي  لأرنت  السيد 

سأ يسأن عنأانه)ا) 185 شارع دو ال 

رويير 07730 نيشن بلجيكا.

السيدة ڭأسكين سأم عنأانه)ا) 
 59840 السأس  دو  دومين  زنقة   4

لأمبري فرنسا .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
ثياري  كاي  لأرنت  السيد 

سأ يسأن عنأانه)ا) 185 شارع دو ال 

رويير 07730 ىيشن بلجيكا.
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باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   22 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 127799.
839I

MANAHEL FOOD

MANAHEL FOOD
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

MANAHEL FOOD
حي السعادة زنقة الدار البيضاء رقم 

13 ، 70000، العيأن املغرب
MANAHEL FOOD شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي حي 

السعادة زنقة الدار البيضاء رقم 13 
- 70000 العيأن املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
38031

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   07
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.MANAHEL FOOD
نشاط   : بإيجاز  الشرتة  غرض 
املمأن يكمن في إعداد وطباق جاهزة 
واملهنيين.  الذاتيين  الز ناء  تستهدف 
تما ون النشاط يعكمد على تسأيق 
الطبخ  ب ن  املكعلقة  املنكجات  كل 
فنأن  في  محترفات  تنشيط   : من 
ح الت  ونأاع  كل  تنظيم  الطبخ، 
الشاي  واستراحات  والعشاء  الغذاء 
خالل املناسبات الرسمية والخاصة، 
وو  املكان  عين  في  الأجبات  تقديم 
محمألة تدبير جميع األعمال في هذا 

املجال وكل ما يكعلق بتزيين املأائد..

حي   : االجكماعي  املقر  عنأان 
 13 السعادة زنقة الدار البيضاء رقم 

- 70000 العيأن املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 10.000 الشرتة:  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي:
املكأكل  الحكيم  عبد  السيد 
درهم   10 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
املكأكل  الحكيم  عبد  السيد 
الدار  زنقة  السعادة  حي  عنأانه)ا) 
العيأن   70000  13 رقم  البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
املكأكل  الحكيم  عبد  السيد 
الدار  زنقة  السعادة  حي  عنأانه)ا) 
العيأن   70000  13 رقم  البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   13 االبكدائية بالعيأن بكاريخ 

2021 تحت رقم 59)5.
840I

FLASH ECONOMIE

NR-DEVELOPEMENT
إعالن مكعدد القرارات

تعديل قانأني
السجل الكجاري رقم 404309 
NR-DEVELOPEMENT SARL
شرتة ذات مسؤولية محدودة- 

املساهم الأحيد
بروسمال: 100.000 درهم

املقر الرئي�شي: 1) شارع شارع لال 
ياقأت تقاطع مصط ى معاني رقم 

85 الطابق 2 الدارالبيضاء
بيع وسهم الشرتة

اسكقالة وتعيين مدير واحد
 SSP عقد  شروط  بمأجب 
 -  04/08/2021 في  املؤرخ 
NR- لشرتة  الأحيد  املساهم 
 ،  DEVELOPEMENTSARL AU
100.000درهم  قدره  مال  بروس 

1) شارع  ومككبها املسجل تحت رقم 
لال ياقأت تقاطع مصط ى معاني رقم 

85 الطابق 2 الدارالبيضاء
اجكمعت في جمعية عمأمية غير 

عادية بكاريخ 08/04/2021
األسهم:  تحأيل  على  املأافقة  و- 
بين السيد ر يع نأا ونقل تحت جميع 
لصالح  نأا  رابي  وسهم  الضمانات 

السيد ومين البلغيتي.
نأا  ر يع  السيد  املدير  اسكقالة 
السيد  وتعيين  اإلدارية  وظائ ه  من 
ومين البلغيتي مديًرا وحيًدا للشرتة 
املذكأرة مع تعديل مماثل في النظام 

األسا�شي.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

2021/)08/0 تحت رقم 789292

841I

FLASH ECONOMIE

BOULANGERIE 39M BIS
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

 BOULANGERIE 39M« شـــــــــرتة
»BIS

شرتة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الأحيد

املقر االجكماعي : تجزئة 39 املحل ب 
وبأاب مراتش- مراتش

املؤرخ  عرفي  لعقد  طبقا 
تم وضع  بمراتش،  في01/07/2021 
ذات  للشرتة  الداخلي  القانأن 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الأحيد.
 « شرتة   : التسميـــــــــــة   -

»BOULANGERIE 39M BIS
املحل   39 : تجزئة  - مقر الشرتـــــة 

ب وبأاب مرتش- مراتش
- غرض الشرتة : مخبزة- حلأيات

من  ابكداءا  سنة   99  : املــــــــــــدة   -
تاريخ تأسيسها.

الشرتة  مال  روس   : روسمالــــــها   -
حدد في 10000.00 درهم 100 حصة 

من فئة 100درهم.

وبأ  السيد   -  : يلي  تما  ممنأحة 

الغيث مأالي الحسين 100 حصة

اهمأش  السيدة   : التسييــــــــر   -

فاطمة الزهراء مسيرة وحيدة ملدة غير 

محدودة.
وجري   : القانأني  اإليداع   -

بكاريخ  بمراتش  الكجارية  باملحكمة 

07/2021/)2 تحت رقم 339)12 

842I

FLASH ECONOMIE

CAFE 39M
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

»CAFE 39M« شـــــــــرتة

شرتة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الأحيد

املقر االجكماعي : املحل و تجزئة 39 

وبأاب مراتش- مراتش

املؤرخ  عرفي  لعقد  طبقا 

تم وضع  بمراتش،  في01/07/2021 

ذات  للشرتة  الداخلي  القانأن 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الأحيد.

 CAFE  « شرتة   : التسميـــــــــــة   -

»39M

- مقر الشرتـــــة : املحل و تجزئة 39 

وبأاب مرتش- مراتش

- غرض الشرتة : مقهى

من  ابكداءا  سنة   99  : املــــــــــــدة   -

تاريخ تأسيسها.
الشرتة  مال  روس  روسمالــــــها:   -

 (100 درهم   10000.00 في  حدد 

حصة من فئة 100درهم).

وبأ  السيد   -  : يلي  تما  ممنأحة 

الغيث مأالي الحسين 100 حصة

الغيث  وبأ  السيد   : التسييــــــــر   -

مأالي الحسين مسير وحيد ملدة غير 

محدودة.
وجري   : القانأني  اإليداع   -

بكاريخ  بمراتش  الكجارية  باملحكمة 

07/2021/)2 تحت رقم 332)12 

843I
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FLASH ECONOMIE

MERHAM CAR
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

MERHAM CAR شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي تجزئة 
الأكالة 1 بلأك ف - 70000 العيأن 

املغرب 

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

38129

في  مؤرخ  مأثق  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   15

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.MERHAM CAR

تأجير   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

السيارات بدون سائق.

تجزئة   : االجكماعي  املقر  عنأان 
العيأن   70000  - 1 بلأك ف  الأكالة 

املغرب .

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : تكلبأت  حمدي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد حمدي تكلبأت عنأانه)ا) 
 2 الأحدة  حي   (7 رقم   24 الزنقة 

70000 العيأن املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد حمدي تكلبأت عنأانه)ا) 
 2 الأحدة  حي   (7 رقم   24 الزنقة 

70000 العيأن املغرب 
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   17 االبكدائية بالعيأن بكاريخ 

2021 تحت رقم 2923.

844I

FLASH ECONOMIE

SOCIETE CH. L SECURITE 
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

 SOCIETE CH. L SECURITE SARL
AU

إعالن عن تأسيس
بكاريخ  اجكماع  محضر  بمقك�شى 
2021.09.14 تم تأسيس شرتة ذات 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد ، ذات املأاص ات الكالية:
 SOCIETE CH. - التسمية: شرتة 

 L SECURITE SARL AU
- املأضأع : الحراسة الخاصة

: تجزئة القدس  - املقر اإلجكماعي 
رقم 311 د تي لت

في  حدد   : الشرتة  روسمال   -
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000
حصة من قيمة 100 درهم للأاحدة، 
ل ائدة السيد شراج لحسن ، تما تم 
مسيرا  لحسن  شراج  السيد  تعيين 

للشرتة
 01 من  تبكدئ   : املالية  السنة   -

يناير إلى 31 دجنبر
من  ابكداءا  سنة   99  : املدة   -

الكأسيس النهائي للشرتة
بككابة  القانأني  اإليداع  تم   -
الضبط باملحكمة اإلبكدائية بتي لت، 
تحت رقم 221 بكاريخ 22/09/2021 

، رقم السجل تجاري 1017

845I

FLASH ECONOMIE

SPACEFOREST G I E
مجمأعة ذات الن ع االقكصادي

تأسيس شرتة

املجمأعة ذات الن ع االقكصادي 
»سبايس فأرست«
إعالن عن تأسيس

بكاريخ  اجكماع  محضر  بمقك�شى 
املجمأعة  تأسيس  تم   01.10.2020
ذات   ، االقكصادي  الن ع  ذات 

املأاص ات الكالية:
 SPACEFOREST G « : التسمية -

« I E
وو  مخكل ة  :وعمال  املأضأع   -
مسكغل  غابأي،  ،مسكغل  البناء 

فالحي
العين  راس   : اإلجكماعي  املقر   -
سيدي  تعبات  قسأ  ايت  حأاشات 

عبد الرزاق- تي لت.
بدون   : املجمأعة  روسمال   -

روسمال
من  املجمأعة  تسير   : التسيير   -
الزتراتي احميدة عن   : طرف ممثليها 
بالقاري  النعمي  تعاونية«الزتراتي«، 
عن تعاونية »عين السعيدي« والنعمي 

حمادي عن تعاونية »النعيمي«.
 01 من  تبكدئ   : املالية  السنة   -

يناير إلى 31 دجنبر
بككابة  القانأني  اإليداع  تم   -
الضبط باملحكمة اإلبكدائية بتي لت، 
 2020.10.23 بكاريخ   189 تحت رقم 

رقم السجل الكجاري 555. 
84(I

FLASH ECONOMIE

ALMOUNIA
إعالن مكعدد القرارات

 ALMOUNIA
شرتة مساهمة 

روسمالها:300.000 درهم
 مقرها اإلجكماعي: 95 زنقة األمير 
مأالي عبد هللا -الدار البيضاء 

RC:8.851
IF:01048444

بمقك�شى عقد عرفي مؤرخ في الدار 
البيضاء بكاريخ 04 غشت 2021 قرر 

نقل األسهم بين مخكلف املساهمين;

جنين  دليلة  السيدة  -اسكقالة 

صحري والسيد تريم برادة والسيدة 

تمسيريين  مهامهم  من  برادة  مريم 

للشرتة

بناني  شكيب  السيد  -تعيين 

ر�شى  والسيد  بناني  زترياء  ,السيد 

بناني تمسيريين للشرتة 

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 17 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 792973

847I

BOUGDOUR STONE SARL-AU

 BOUGDOUR STONE

SARL-AU
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

ق ل الكص ية

BOUGDOUR STONE SARL-AU

5 شارع يأسف ابن تاش ين الطابق 

2 رقم 3 ، 90000، طنجة املغرب

 BOUGDOUR STONE SARL-AU

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي : 5 شارع 

يأسف ابن تاش ين الطابق الثاني 

رقم 3 طنجة - 90000 طنجة 

املغرب.

ق ل الكص ية

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.100737

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تقرر   2021 شتنبر   0( في  املؤرخ 

 BOUGDOUR STONE حل 

مسؤولية  ذات  شرتة   SARL-AU

محدودة ذات الشريك الأحيد مبلغ 

وعنأان  درهم   100.000 روسمالها 

يأسف  شارع   5 اإلجكماعي  مقرها 

 3 رقم  الثاني  الطابق  تاش ين  ابن 

طنجة - 90000 طنجة املغرب نتيجة 

لقرارمترتب عن الشريك الأحيد .
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و عين:
العزيري  سعيد  السيد)ة) 
الخضراء  املسيرة  حي  وعنأانه)ا) 
الكبير  القصر   12 رقم   1 زنقة  م/ا 
92150 العرائش املغرب تمص ي )ة) 

للشرتة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 
شارع   5 وفي   2021 شتنبر   0( بكاريخ 
الثاني  الطابق  تاش ين  ابن  يأسف 
رقم 3 طنجة - 90000 طنجة املغرب.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   23 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 282)24.

848I

GLOBAL INVEST SOLUTIONS

MR TECH GROUP
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

GLOBAL INVEST SOLUTIONS
شارع 11 يناير عملية األطل�شي عمارة 
س1 شقة رقم 7 مراتش ، 40070، 

مراتش املغرب
MR TECH GROUP شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي املسار 
شارع اس ي عمارة 377 شقة رقم 

7 - 40000 مراتش املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
114149

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 مارس   2(
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 MR  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.TECH GROUP

بيع   : بإيجاز  الشرتة  غرض 
واألالت  املسكلزمات  وترتيب 

الكهر ائية والكبريد .
املسار   : االجكماعي  املقر  عنأان 
 7 377 شقة رقم  شارع اس ي عمارة 

- 40000 مراتش املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 : الشباني  الدين  عماد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
الشباني  الدين  عماد  السيدة 
 124 رقم   3 عباد  سيدي  عنأانه)ا) 

40000 مراتش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
الشباني  الدين  عماد  السيد 
 124 رقم   3 عباد  سيدي  عنأانه)ا) 

40000 مراتش املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
وبريل   23 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 7)1233.

849I

املرتز املرات�شي لإلرشاد

STE L›ATELIER CUISINE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

حل شرتة

املرتز املرات�شي لإلرشاد
شقة رقم ٩ مدخل و عمارة ونس 

ماجأريل شارع مأالي عبد هللا ، 0، 
مراتش املغرب

STE L’ATELIER CUISINE شرتة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طأر 

الكص ية)
وعنأان مقرها اإلجكماعي 8 زنقة 
واد املخازن املحل رقم 1 مراتش - 

40000 مراتش املغرب.
حل شرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.47777

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
املؤرخ في 05 يأليأز 2021 تقرر حل 
 STE شرتة ذات املسؤولية املحدودة
L’ATELIER CUISINE مبلغ روسمالها 
مقرها  وعنأان  درهم   50.000
زنقة واد املخازن املحل   8 اإلجكماعي 
مراتش   40000  - مراتش   1 رقم 
النشاط  تأقف   : ل  نتيجة  املغرب 

الكجاري للشرتة.
زنقة   8 و حدد مقر الكص ية ب 
 - مراتش   1 واد املخازن املحل رقم 

40000 مراتش املغرب. 
و عين:

 PATRICIA PIASCO السيد)ة) 
8 زنقة واد املخازن املحل  وعنأانه)ا) 
مراتش   40000 مراتش   1 رقم 

املغرب تمص ي )ة) للشرتة.
 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   08 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 127315.
850I

ste cofiguer sarl

STE AGROGELEC
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage n3
guercif ، 35100، guercif maroc
STE AGROGELEC شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي املسمى 
دار حمدون حي النكد - 35100 

جرسيف املغرب.
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.1417

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تم تحأيل   2021 ماي   27 املؤرخ في 
من  للشرتة  الحالي  االجكماعي  املقر 

 - النكد  حي  حمدون  دار  »املسمى 
35100 جرسيف املغرب« إلى »امللك 
5 شارع عبد املأمن بن  املسمى فريد 

علي - 35100 جرسيف املغرب«.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
االبكدائية بجرسيف بكاريخ 23 غشت 

2021 تحت رقم 1151/2021.

851I

ste cofiguer sarl

STE AGROGELEC
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تعيين مسير جديد للشرتة

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage n3
guercif ، 35100، guercif maroc
STE AGROGELEC شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي امللك 

املسمى فريد 5 شارع عبد املأمن بن 
علي - 35100 جرسيف املغرب.

تعيين مسير جديد للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.1417
بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تعيين  تم   2021 ماي   27 في  املؤرخ 
السيد)ة)  للشرتة  جديد  مسير 
تبعا  وحيد  تمسير  حسن  اهريش 

لقبأل اسكقالة املسير.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
االبكدائية بجرسيف بكاريخ 23 غشت 

2021 تحت رقم 1151/2021.

852I

FIDECOM SARL

CALLDOTCOM
شرتة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

FIDECOM SARL
)4 شارع باسكأر حي الليمأن الر اط 

، 0)100، الر اط املغرب
 CALLDOTCOM
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شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي 115، 

شارع محمد الخامس، سلم ب، 

الطابق 4 - 20250 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

515(43

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 يأليأز   13

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.CALLDOTCOM

الغاية   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

وو  لن سها  سأاء  هي،  الشرتة  من 

باملساهمة، في املغرب وو خارجه : 

خارجية  بمصادر  االسكعانة   •

اإلدارية  الخدمات  لجميع 

البيانات  وإدخال  والسكرتارية، 

املعلأماتية والخدمات االستشارية،

الهات ية،  االتصاالت  مرتز   •

وتحديد  املكاملات  واسكقبال  إرسال 

املأاعيد،

• التسأيق عبر الهاتف،

جميع  تصدير  و/وو  اسكيراد   •

الخدمات التي تقدمها الشرتة،

واسكغالل  و يع  وشراء  خلق   •

والبراءات  اإلجازات  جميع 

والعالمات  والنماذج  واالختراعات 

الكجارية فيما يكعلق بهذه األنشطة ،

بشكل  وسيلة  بأية  املساهمة   •

جميع  في  مباشر  غير  وو  مباشر 

صلة  ذات  تكأن  قد  التي  العمليات 

في  باملساهمة  وذلك  الشرتة،  بغاية 

وي شركات وخرى ،

و ص ة عامة، جميع العمليات   •
الكجارية والصناعية واملالية واملدنية 
املرتبطة بص ة  واملنقألة والعقارية، 
بالغايات  مباشرة  غير  وو  مباشرة 
مأازية  بغايات  وو  وعاله  املذكأرة 
وازدهار  تنمية  شأنها  من  والتي  لها 

الشرتة.
 ،115  : االجكماعي  املقر  عنأان 
ب،  سلم  الخامس،  محمد  شارع 
البيضاء  الدار   20250  -  4 الطابق 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 90.000 الشرتة:  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي:
 DIGIHELP LTD : 900 الشرتة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
 DIGIHELP LTD الشرتة 
 International عنأانه)ا) 
 House 61 Mosley Street (
 M2 MANCHESTER (United

.(Kingdom
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
باجي  الزهراء  فاطمة  السيدة 
شارع   10 رقم   ،3(5 زنقة  عنأانه)ا) 
 80000  2 الخيام  اإلمام البأصيري، 

وكادير املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 13 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 792413.
853I

Consultation internationale 6870 

 COMPAGNIE
 MEDITERRANEENNE DES
 PLANTES AROMATIQUES

»CMPA« SARL
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

 Consultation internationale
(870

شارع محمد الخامس فضاء يسرى 
الطابق 10 رقم 355 ، 20100، الدار 

البيضاء املغرب

 COMPAGNIE

 MEDITERRANEENNE DES

 PLANTES AROMATIQUES

CMPA« SARL« شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي 10 زنقة 

الحرية الطابق 3 شقة رقم 5 - 

20330 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

508081

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 وبريل   30

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

مكبأعة  الشرتة  تسمية 

بمخكصر  اإلقكضاء  عند 

 COMPAGNIE  : تسميتها 

 MEDITERRANEENNE DES

 PLANTES AROMATIQUES

.»CMPA« SARL

ادارة اي   : غرض الشرتة بإيجاز 

ال الحي  مشروع مكعلق باالسكغالل 

والكجاريي والصناعي.
زنقة   10  : عنأان املقر االجكماعي 

 -  5 رقم  شقة   3 الطابق  الحرية 

20330 الدار البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 150.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 BGJF GREEN GROUP : الشرتة

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة

 500  : اوعي�شى  امحمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد عبد الرحيم بنتزايت : 500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

 BGJF GREEN GROUP الشرتة 

 RUE PIERRE  30 عنأانه)ا) 

 BOULAT ((000 PERPIGNAN

فرنسا.

السيد امحمد اوعي�شى عنأانه)ا) 

شكأتة ايت   123 مرتز سيدي بيبي 

باها املغرب.

بنتزايت  الرحيم  عبد  السيد 

عنأانه)ا) حي ايت تلت لعبين قصبة 

تادلة 210 بني مالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

السيد امحمد اوعي�شى عنأانه)ا) 

شكأتة ايت   123 مرتز سيدي بيبي 

باها املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 23 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يأنيأ 2021 تحت رقم )78385.

854I

JURIS LEGAL

DIGISERV
إعالن مكعدد القرارات

JURIS LEGAL

 Angle Bd Abdelmoumen &

 Rue Chatila, Résidence Kamar,

 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

DIGISERV »شرتة املساهمة«

وعنأان مقرها االجكماعي: تجزئة 

الكأفيق، زنقة 1 وBO 36, عين 

شق، سيدي معروف - - الدار 

البيضاء املغرب .

»إعالن مكعدد القرارات«

رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.432259

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

تم اتخاذ   2021 يأنيأ   30 املؤرخ في 

القرارات الكالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

إسكمرارية نشاط الشرتة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 
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بند رقم -: الذي ينص على مايلي: -
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 14 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 12)792.

855I

TE BUILDING

TE BUILDING
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

TE BUILDING
 RUE ZERKTOUNI IMM

 32 APPT N° 29 1ER ETAGE
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
TE BUILDING شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي حي 
الزرقطأني عمارة 32 شقة رقم 

29 الطابق االول - 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
119959

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   01
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 TE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.BUILDING
اشغال   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

البناء.
حي   : االجكماعي  املقر  عنأان 
 29 شقة رقم   32 الزرقطأني عمارة 
الطابق االول - 90000 طنجة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 500  : تأروخأ  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : السعدي  عثمان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  تأروخأ  محمد  السيد 

طنجة   90000  9 رقم  البنك  ديأر 

املغرب.

السيد عثمان السعدي عنأانه)ا) 
حي النخلة 01 رقم 255 43000 قلعة 

السراغنة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  تأروخأ  محمد  السيد 

طنجة   90000  9 رقم  البنك  ديأر 

املغرب

السيد عثمان السعدي عنأانه)ا) 
حي النخلة 01 رقم 255 43000 قلعة 

السراغنة املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   07 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم -.

85(I

3C-AUDIT

MAHARAT INGENIERIE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ت أيت حصص

3C-AUDIT

 Av Anoual, 1er étage Appt 11

Quartier des hôpitaux 30 الدار 

البضاء، 20500، املغرب

MAHARAT INGENIERIE شرتة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي 7 شارع 

عراق اقامة صافا ومروة الطابق 

3 رقم 25 طنجة - 90000 طنجة 

املغرب.

ت أيت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.49719

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2021 يأليأز   08 في  املؤرخ 

املصادقة على :

فكيحة  )ة)  السيد  ت أيت 

اجكماعية  حصة   1.500 باملبخأت 

من وصل 1.500 حصة ل ائدة السيد 

 08 بكاريخ  خكاري  عبدالعزيز  )ة) 

يأليأز 2021.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

غشت   30 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 31)245

857I

FIDULONIA

XTP
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

FIDULONIA

 AV DES FAR RES ALISMAILIA

 N°A4 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC

XTP شرتة ذات املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 

محمد الخراز بدر تراج رقم 8 تطأان 

- 93000 تطأان املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

30275

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   1(

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

.XTP : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

وشغال   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

البناء املخكل ة.

شارع   : االجكماعي  املقر  عنأان 

محمد الخراز بدر تراج رقم 8 تطأان 

- 93000 تطأان املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 
درهم، مقسم كالكالي:

السيد سعيد اشباب : 500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : بأخريص  يأسف  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  اشباب  سعيد  السيد 
خندق  الحداد  تجزئة  الريف  شارع 
 93000 تطأان   19 رقم  الزر أح 

تطأان املغرب.
بأخريص  يأسف  السيد 
تجزئة مأالي رشيد شارع  عنأانه)ا) 
 93000 ال نيدق   17 الخرطأم رقم 

تطأان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  اشباب  سعيد  السيد 
خندق  الحداد  تجزئة  الريف  شارع 
 93000 تطأان   19 رقم  الزر أح 

تطأان املغرب
بأخريص  يأسف  السيد 
تجزئة مأالي رشيد شارع  عنأانه)ا) 
 93000 ال نيدق   17 الخرطأم رقم 

تطأان املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   1( االبكدائية بكطأان بكاريخ 

2021 تحت رقم 37)3.

858I

CABINET CBA SARL

AL YACOUT HOUSE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

CABINET CBA SARL
27 زنقة بابأم، طابق 3، شارع 

محمد الخامس ، 20250، الدار 
البيضاء املغرب

AL YACOUT HOUSE شرتة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي 5 زنقة 
ديكسمأد ، الطابق األول، الشقة 
رقم 2 بنجدية الدار البيضاء. - 
20250 الدار البيضاء املغرب
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تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

51(021

 07 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 شتنبر 

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 AL  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

. YACOUT HOUSE

الترويج   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

البناء  تشييد  خالل  من  العقاري 

ال ندقي  املنهي،  الكجاري،  السكني، 

والسياحي وو ألي غرض آخر باإلضافة 

إلى شراء و يع األرا�شي املبنية وو الغير 

املبنية وجميع العقارات ، بيع، شراء ، 

استراد وتصدير مأاد ومعدات البناء..
زنقة   5  : االجكماعي  املقر  عنأان 

الشقة  األول،  الطابق   ، ديكسمأد 
 - البيضاء.  الدار  بنجدية   2 رقم 

20250 الدار البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

الشرتة:  روسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالكالي:

 500  : بأعسرية  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة .

 500  : كاسمي  بأعبيد  السيد 

حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد سعيد بأعسرية عنأانه)ا) 
رقم   2 عمارة   1 م س  الرحمة  ديار 

البيضاء.  بأعزة  دار  احمد  اوالد   9

27223 الدار البيضاء املغرب.

بأعبيد كاسمي عنأانه)ا)  السيد 

الس لي  الطابق  باحماد  شارع   257

شقة 3 بل دير الدار البيضاء. 20250 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

السيد سعيد بأعسرية عنأانه)ا) 
رقم   2 عمارة   1 م س  الرحمة  ديار 
البيضاء.  بأعزة  دار  احمد  اوالد   9

27223 الدار البيضاء املغرب
بأعبيد كاسمي عنأانه)ا)  السيد 
الس لي  الطابق  باحماد  شارع   257
شقة 3 بل دير الدار البيضاء. 20250 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 1( بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 792839.
859I

select conseil

COTECNA MAROC SA
إعالن مكعدد القرارات

select conseil
شارع عبد املأمن عمارة421 الطابق 
الرابع رقم)1 ، 0)203، البيضاء 

املغرب
COTECNA MAROC SA »شرتة 

املساهمة«
وعنأان مقرها االجكماعي: 131 

شارع ان ا اقامة ازور مككب 11 ب 
الدار البيضاء - 2000 الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن مكعدد القرارات«

رقم الكقييد في السجل الكجاري: 
.445299

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
اتخاذ  2021تم  يأنيأ   02 في  املؤرخ 

القرارات الكالية: 
على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

مايلي: بيع حصة 
على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

مايلي: اسكقالة املدير العام
على  ينص  الذي   :03 رقم  قرار 

مايلي: تعيين مدير عام جديد
على  ينص  الذي   :04 رقم  قرار 

مايلي: اعطاء تأتيل االمضاء 
على  ينص  الذي   :05 رقم  قرار 

مايلي: تحيين النظام االسا�شي 
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 
بند رقم -: الذي ينص على مايلي: 
بيع حصة السيد رضا العلج للسيد 

 AZAIS DE VERGERON Edouard
Romain Eugène Géraid

بند رقم -: الذي ينص على مايلي: 
املصادقة على اسكقالة السيد رصا 

العلج من منصبه مدير عام
على  ينص  الذي   :- رقم  بند 
 AZAIS DE السيد  تعيين  مايلي: 
 VERGERON Edouard Romain
Eugène Géraid املدير العام الجديد 
بند رقم -: الذي ينص على مايلي: 
املشترك  الكأقيع  سلطة  اعطاء 
للشيكات طلب الكحأيالت قبأل او 
كافة  وامضاء  الكمبياالت  اسكالم 
العقأد والعمليات البنكية : في حدود 
 AZAIS DE -السيد  درهم   500.000
 VERGERON Edouard Romain
 Oliver والسيد   Eugène Géraid
درهم   150.000 .في حدود   NORET
 AZAIS DE VERGERON السيد   -
 Edouard Romain Eugène Géraid
و السيدة Lamia BENNANI بكأتيل 
 AZAIS DE VERGERON من السيد
 Edouard Romain Eugène Géraid
و السيدة   Oliver NORET السيد   -
من  بكأتيل   Lamia BENNANI
 AZAIS DE VERGERON السيد 
 Edouard Romain Eugène Géraid
 AZAIS DE VERGERON السيد   -
 Edouard Romain Eugène Géraid
في  تعيينه  سيكم  ثالث  وشخص 
السيد  من  بكأتيل  الحق  محضر 
 Oliver -السيد   Oliver NORET
NORET وشخص ثالث سيكم تعيينه 
السيد  بكأتيل من  في محضر الحق 
 50.000 .في حدود   Oliver NORET
 Lamia BENNANI السيدة  درهم- 
 AZAIS DE السيد  من  بكأتيل 
 VERGERON Edouard Romain
ثالث  وشخص   Eugène Géraid
سيكم تعيينه في محضر الحق بكأتيل 
من السيد Oliver NORET .في حدود 
 Lamia -السيدة  درهم   20.000
السيد  من  بكأتيل   BENNANI
 AZAIS DE VERGERON Edouard
والسيد   Romain Eugène Géraid
بكأتيل من   Salim EL MOKHTAR

 AZAIS DE VERGERON السيد 
 Edouard Romain Eugène Géraid
في  تعيينه  سيكم  ثالث  -شخص 
السيد  من  بكأتيل  الحق  محضر 
 Salim EL والسيد   Oliver NORET
السيد  من  بكأتيل   MOKHTAR
 AZAIS DE VERGERON Edouard

Romain Eugène Géraid
بند رقم -: الذي ينص على مايلي: 

تحيين نظام االسا�شي 

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 05 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يأليأز 2021 تحت رقم 785557.
8(0I

CAGERE

STE K.M
إعالن مكعدد القرارات

CAGERE
258 زنقة مصط ى املعاني ، 
20130، الدار البيضاء املغرب

STE K.M »شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنأان مقرها االجكماعي: )11 
زنقة رحال نيشاترا - 20250 الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن مكعدد القرارات«

رقم الكقييد في السجل الكجاري: 
.978(1

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
2021 تم اتخاذ  18 غشت  املؤرخ في 

القرارات الكالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الشرتة  هبة حصص  على  املأافقة 
تبداني  سمية  اآلنسة  قدمتها  التي 
لصالح  فرخاني  عائشة  والسيدة 

اآلنسة نأرا تبداني.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
املأافقة على الكأزيع الجديد لروس 

مال الشرتة.
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تبداني  فؤاد  السيد  اسكقالة  قبأل 
واآلنسة سمية تبداني من مهامهما 
تمدبرين للشرتة وتعيين اآلنسة نأرا 

تبداني تمدبرة فريدة للشرتة.
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قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
من النظام  و43  و7   ( تعديل املأاد 

األسا�شي للشرتة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 
ينص على  الذي  و7:   ( رقم  بند 
مال  لروس  الجديد  الكأزيع  مايلي: 

الشرتة.
على  ينص  الذي   :43 رقم  بند 
تبداني  نأرا  اآلنسة  تعيين  مايلي: 

تمدبرة فريدة للشرتة.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 13 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 792428.
8(1I

Consultation internationale 6870 

W & M PRODUCTION
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
حل شرتة

 Consultation internationale
(870

شارع محمد الخامس فضاء يسرى 
الطابق 10 رقم 355 ، 20100، الدار 

البيضاء املغرب
W & M PRODUCTION شرتة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد)في طأر الكص ية)

وعنأان مقرها اإلجكماعي 355 شارع 
محمد الخامس فضاء يأسرى 

الطابق 10 - 20300 الدار البيضاء 
املغرب.

حل شرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.188077
الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
تقرر   2021 يأليأز   31 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شرتة 
 W & M الأحيد  الشريك  ذات 
روسمالها  مبلغ   PRODUCTION
مقرها  وعنأان  درهم   300.000
اإلجكماعي 355 شارع محمد الخامس 
 20300  -  10 يأسرى الطابق  فضاء 
الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 

تحقيق الهدف االجكماعي.

 355 ب  الكص ية  مقر  حدد  و 
يأسرى  شارع محمد الخامس فضاء 

الدار البيضاء   20300  -  10 الطابق 

املغرب. 

و عين:

العشابي  وفاء  السيد)ة) 

شارع   23 قطاع  وعنأانه)ا) 

شقة2  النسيم  عمارة  االوكليبكأس 

املغرب  الر اط   210 الرياض  حي 

تمص ي )ة) للشرتة.

 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 13 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2021 تحت رقم )78981.

8(2I

COFIDET SARL

FEJJI TEX
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

COFIDET SARL

 AVENUE MOULAY ISMAIL

 RESIDENCE MOULAY ISMAIL

 2EME ETG N°6 ، 90000،

TANGER MAROC

FEJJI TEX شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 

مأالي إسماعيل، 14، إقامة مأالي 

إسماعيل ، الطابق الثالث ، رقم 09 

- 90000 طنجة املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

110045

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2020 نأنبر   01

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 FEJJI  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

. TEX
- صناعة   : غرض الشرتة بإيجاز 
املالبس واملالبس الداخلية واملالبس 
الجاهزة والشراشف واملناشف ، إلخ. 
املنكجة  من املنسأجات واللأازم   .…
محلًيا وو املسكأردة ، وتشغيل ورشة 
وإنكاج   ، املالبس  وخياطة  للخياطة 
املالبس حسب الطلب وو من النماذج 

القياسية )عارضة وزياء).
جميع  وتشغيل  وترتيب  إنشاء   -
الصأف  لغزل  الصناعية  املنشآت 

واأللياف املمشطة وغيرها.
ونأاع  جميع  وتصدير  اسكيراد   -
املالبس الداخلية املخيطة وو املخيطة 
 ، واملالءات   ، الجاهزة  واملالبس   ،
واملناشف ، إلى وي مكان في العالم. ...

املنسأجات  جميع  و يع  شراء   -
و يع  وشراء  الترتيبية  وو  الطبيعية 
جميع اآلالت وجميع األدوات املكعلقة 

بصناعة املالبس.
العمليات  جميع   ، وعم  وبشكل 
وو  املالية  وو  الكجارية  وو  الصناعية 
املنقألة وو العقارية التي تكم في املغرب 
وو في الخارج للنهأض بنشاط الشرتة 
 ، الخصأص  وجه  على  وتنميتها. 
املشارتة في جميع الشركات الحالية 
العمليات  وتن يذ   ، املسكقبلية  وو 
بات اق مشترك مع الشركات األخرى..

شارع   : االجكماعي  املقر  عنأان 
إقامة مأالي   ،14 مأالي إسماعيل، 
إسماعيل ، الطابق الثالث ، رقم 09 

- 90000 طنجة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : ال جي  الياس  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  ال جي  الياس  السيد 
90000 طنجة  اظهر الحداد العأامة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  ال جي  الياس  السيد 
90000 طنجة  اظهر الحداد العأامة 

املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
نأنبر   2( بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2020 تحت رقم 758).

8(3I

SL Alimentaire

SL ALIMENTAIRE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

SL Alimentaire
رقم )3 و تجزئة املنتزه 2 طريق 

مكناس تغات فاس ، 30000، فاس 
املغرب

SL Alimentaire شرتة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم )3 و 
تجزئة املنتزه 2 طريق مكناس تغات 

فاس فاس 30000 فاس املغرب
تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

(94(9
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   09
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 SL  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

. Alimentaire
تحأيل   -  : غرض الشرتة بإيجاز 

وتصبير الخضر وال أاته
-املأاد الغذائية .

عنأان املقر االجكماعي : رقم )3 و 
طريق مكناس تغات   2 تجزئة املنتزه 

فاس فاس 30000 فاس املغرب.
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وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 54.(00 الشرتة:  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

لخضر  الدين  صالح  السيد 
واد  حي   8( رقم   1 زنقة  عنأانه)ا) 

فاس ،فاس 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

لخضر  الدين  صالح  السيد 
واد  حي   8( رقم   1 زنقة  عنأانه)ا) 

فاس،فاس 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   10 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2021 تحت رقم 7)40.

8(4I

PROLUM VERRE

PROLUM VERRE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

PROLUM VERRE

تجزئة زهر 1 رقم 2 سيدي معروف 

الدار البيضاء ، 20520، الدار 

البيضاء املغرب

PROLUM VERRE شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي تجزئة 

زهر 1 رقم 2 سيدي معروف الدار 

البيضاء - 20520 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

515877

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   02

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.PROLUM VERRE

مقاول   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

الالشغال العامة

 نجارة األملنيأم والزجاج.

تجزئة   : االجكماعي  املقر  عنأان 
سيدي معروف الدار   2 رقم   1 زهر 

البيضاء  الدار   20520  - البيضاء 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

السيد املشهأر رشيد : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   500  : السيد صالح رامي 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  رشيد  املشهأر  السيد 

سيدي   355 رقم   1100 طريق 

 20520 البيضاء.  الدار  معروف، 

الدار البيضاء املغرب.

عنأانه)ا)  رامي  صالح  السيد 

2 سيدي معروف  رقم   1 تجزئة زهر 

20520 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  رشيد  املشهأر  السيد 

سيدي   355 رقم   1100 طريق 

 20520 البيضاء.  الدار  معروف، 

الدار البيضاء املغرب

عنأانه)ا)  رامي  صالح  السيد 

2 سيدي معروف  رقم   1 تجزئة زهر 

20520 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 05 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 91)792.

8(5I

RECYKAB

RECYKAB SARL
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

RECYKAB
13 زنقة احمد املجاطي اقامة 

االلب طابق 1 رقم 8 املعاريف الدار 
البيضاء ، 20300، الدار البيضاء 

املغرب
RECYKAB SARL شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي 13 زنقة 
احمد املجاطي اقامة االلب طابق 
1 رقم 8 املعاريف الدار البيضاء - 

20330 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

51(5(7
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   03
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

. RECYKAB SARL
غرض الشرتة بإيجاز : -1 وسيط 

تجاري
-2 فرز القطن وتأابعه.

زنقة   13  : عنأان املقر االجكماعي 
طابق  االلب  اقامة  املجاطي  احمد 
 - البيضاء  الدار  املعاريف   8 رقم   1

20330 الدار البيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
حصة   500  : السيد محمد قبلي 

بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   1(8  : السيد احمد قبلي 

بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   1((  : السيد يأنس قبلي 

بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   1((  : قبلي  خالد  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد محمد قبلي عنأانه)ا) رقم 

71 شارع عبد املجيد ابن باديس عين 

الدار   20580 البيضاء  الدار  السبع 

البيضاء املغرب.

عنأانه)ا)  قبلي  احمد  السيد 

 2 م س   13 رقم   20 عمارة   2 الهناء 

 20(00 البيضاء  البرنأ�شي  سيدي 

الدار البيضاء املغرب.

حي  السيد يأنس قبلي عنأانه)ا) 

 2 البرنأ�شي  رياض  اقامة  القدس 

البرنأ�شي   2 ج س   7 رقم   5 عمارة 

البيضاء  الدار   20(00 البيضاء 

املغرب.

رقم  السيد خالد قبلي عنأانه)ا) 

71 شارع عبد املجيد ابن باديس عين 

الدار   20580 البيضاء  الدار  السبع 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  قبلي  احمد  السيد 

 2 م س   13 رقم   20 عمارة   2 الهناء 

 20(00 البيضاء  البرنأ�شي  سيدي 

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 22 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793413.

8((I

HACHIM

هال ل موس
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

HACHIM

 HAY CHRIFA RUE 1 IMM 37 N

 70 AIN CHOK CASABLANCA،

20030، CASABLANCA MAROC

هال ل مأس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد
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وعنأان مقرها اإلجكماعي 1) شارع 
اللة الياقأة زاوية مصط ى املعاني 

الطابق الثاني رقم 2) - 20200 الدار 
البيضاء املغرب

مسؤولية  ذات  شرتة  تأسيس 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
51(411

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   24
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
هال ل   : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

مأس.
تصنيع   : بإيجاز  الشرتة  غرض 
و يع وتمثيل املنكجات  وإنكاج وشراء 

مثل املراتب والأسائد.
1) شارع  عنأان املقر االجكماعي : 
املعاني  مصط ى  زاوية  الياقأة  اللة 
الطابق الثاني رقم 2) - 20200 الدار 

البيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
السيد هالل محمد : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد هالل محمد عنأانه)ا) حي 
 20100 17الرقم04  الزنقة  ال الح 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد هالل محمد عنأانه)ا) حي 
 20000 17الرقم04  الزنقة  ال الح 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 21 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم )79343.
8(7I

مككب الرياني للمحاسبة

BATI SOC
إعالن مكعدد القرارات

مككب الرياني للمحاسبة

شارع محمد داود رقم230 تطأان ، 

93040، تطأان املغرب

BATI SOC »شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنأان مقرها االجكماعي: الدار 

البيضاء رقم 214 انجل بأل ار 

محمد سميحه ا بيير بغأن الطابق 2 

. - 20000 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مكعدد القرارات«
رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.1155(9

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

2021 تم اتخاذ  11 غشت  املؤرخ في 

القرارات الكالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

للشرتة  القانأني  الشكل  تحأيل 

الى  محدودة  مسؤولية  ذات  :شرتة 

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

 STE BATI تغيير تسمية الشرتة :من 

 STE RITZ_CABO_BEACH الى SOC

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تحأيل املقر االجكماعي للشرتة:الدار 
البيضاء رقم 214 انجل بأل ار محمد 

الى   .  2 سميحه ا بيير بغأن الطابق 

املحل الكجاري بالطابق االر�شي غيثة 

3 تجزئة رمال مرتيل .

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

السيد  تعيين ممثل قانأني للشرتة: 

للبطاقة  الحامل  عقار  السالم  عبد 

الساتن  92))15ل  عدد:  الأطنية 

بكطأان شارع مأحى حمأ الزياني رقم 

 84

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الشكل القانأني للشرتة: شرتة ذات 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الأحيد.

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

STE RITZ -CABO-:تسمية الشرتة

 BEACH

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
الكجاري  االجكماعي:املحل  املقر 

3 تجزئة رمال  بالطابق االر�شي غيثة 

مرتيل .

على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 

مايلي: تسيير االدارة:تعيين السيد عبد 

السالم عقار تمسير جديد للشرتة.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 20 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793207.

8(8I

select conseil

SBS DATA FACTORY
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

select conseil

شارع عبد املأمن عمارة421 الطابق 

الرابع رقم)1 ، 0)203، البيضاء 

املغرب

SBS DATA FACTORY شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي 131 شارع 

ان ا اقامة ازور مككب 11 ب الدار 

البيضاء - 2000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

51(4(5

 10 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 شتنبر 

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 SBS  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

. DATA FACTORY

غرض الشرتة بإيجاز : تكنألأجيا 

املعلأمات والخدمات الهندسية .

 131  : االجكماعي  املقر  عنأان 

ب   11 شارع ان ا اقامة ازور مككب 

2000 الدار البيضاء  الدار البيضاء - 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

250 حصة   : السيد نأفل العأاد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد السقاط نبيل : 250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 RIOS RODRIGUEZ السيد 

JUAN : 250 حصة بقيمة 100 درهم 

للحصة .

 VIAL DANY GILBERT : السيد 

250 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  العأاد  نأفل  السيد 

حي الهنا زنقة صنهاجة رقم 33 الدار 

البيضاء  الدار   20000 البيضاء 

املغرب.

عنأانه)ا)  نبيل  السقاط  السيد 
اقامة   3 زنقة تأفيق الحكيم ط   14

 20000 البيضاء  الدار  كأتيي  غيكة 

الدار البيضاء املغرب.

 RIOS RODRIGUEZ السيد 

- سأيسرا  JUAN عنأانه)ا) سأيسرا 

سأيسرا .

 VIAL DANY GILBERT السيد 

سأيسرا   - سأيسرا  عنأانه)ا) 

سأيسرا .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  نبيل  السقاط  السيد 
اقامة   3 زنقة تأفيق الحكيم ط   14

 20000 البيضاء  الدار  كأتيي  غيكة 

الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 21 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793274.

8(9I
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مككب بأالعلف ومكاوي

LC WAIKIKI RETAIL MA
 إل �شي وايكيكي روتاي م و

إعالن مكعدد القرارات

مككب بأالعلف ومكاوي
 Forum Bab Abdelaziz Forum

 Bab Abdelaziz، 20020،
Casablanca املغرب

LC WAIKIKI RETAIL MA إل �شي 
وايكيكي روتاي م و »شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الأحيد«

وعنأان مقرها االجكماعي: 25 شارع 
املسيرة الخضراء - 20250 الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن مكعدد القرارات«

رقم الكقييد في السجل الكجاري: -.
بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
2021 تم اتخاذ  )0 يأليأز  املؤرخ في 

القرارات الكالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 LC WAIKIKI قرر الشريك الأحيد في
 0(/07/2021 بكاريخ   RETAIL MA
 BURC مايلي : - قبأل اسكقالة السيد
واجباته  من   KORKMAZLAR

تمسير للشرتة.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 ILKER HACIOGLU السيد  تعيين 
تركي الجنسية مسيرا جديدا للشرتة.
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
 Fondés« لهم  تعيين م أض  مايلي: 
األشخاص  تعيين   :  »de pouvoirs
الطبيعين الخمس الكاليين تم أض 
-السيد   : الشرتة  صالحيات  لهم 
عام  مدير  بص كه   AZIDDIN ZIDI
 AZIZ QADOUS السيد  - للشرتة، 
بص كه املدير املالي الأطني للشرتة، 
بص كه   NILAY ERISKIN السيد   -
السيد   - للشرتة،  اإلقليمي  املدير 
عضأا  بص كه   MURAT MISIRLI
في مجلس إدارة الشريك الأحيد في 
 MUHAMMET السيد   - الشرتة، 
بص كه   MAZLUM YILDIRIM
الشريك  إدارة  مجلس  في  عضأا 

الأحيد في الشرتة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 
النظام األسا�شي الكالية: 

ينص  الذي   :  11 البند  رقم  بند 
على مايلي: والبند )2

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 09 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 31295.
870I

select conseil

LIFTECH MAROC
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
مالءمة النظام األسا�شي للشرتة

select conseil
شارع عبد املأمن عمارة421 الطابق 
الرابع رقم)1 ، 0)203، البيضاء 

املغرب
LIFTECH MAROC »شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد«
وعنأان مقرها االجكماعي: 12 زنقة 
بأملان بأركأن شقة رقم 08 الطابق 

االر�شي الدارالبيضاء - 20000 
الدارالبيضاء املغرب.

»مالءمة النظام األسا�شي للشرتة«
رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.274909
بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

املؤرخ في 14 شتنبر 2021
األسا�شي  النظام  مالءمة  تقرر 
القانأن:  مقكضيات  مع  للشرتة 

تحيين النظام االسا�شي 
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
 21 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم )79337.
871I

KRISPY FOOD

KRISPY FOOD
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

KRISPY FOOD
رقم 13 زنقة احمد املجاطي اقامة 
االلب الطابق 1 رقم 8 املعاريف 

الدار البيضاء ، 20330، الدار 
البيضاء املغرب

KRISPY FOOD شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي 13 زنقة 
احمد املجاطي اقامة االلب الطابق 
1 رقم 8 املعاريف الدار البيضاء - 

20330 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
51(5(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   01
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.KRISPY FOOD
غرض الشرتة بإيجاز : 

اسكيراد   -  (2  / ممثل تجاري   -  (1
ال أاته  انأاع  جميع  وتأزيع  و يع 

الجافة .
زنقة   13  : عنأان املقر االجكماعي 
احمد املجاطي اقامة االلب الطابق 
 - البيضاء  الدار  املعاريف   8 رقم   1

20330 الدار البيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
الككاني  الشريف  يأسف  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
الككاني  الشريف  يأسف  السيد 
عنأانه)ا) )) محج الحبيب �شي ناصر 

ان ا 20370 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

الككاني  الشريف  يأسف  السيد 
الككاني  الشريف  يأسف  عنأانه)ا) 

20370 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 22 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793414.

872I

CABINET BOUZIDI

 LOTISSEMENT JNANE
ARUIT

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
حل شرتة

CABINET BOUZIDI
عند مككب البأزيدي ص.ب 125 
الناظأر ، 2000)، الناظأر املغرب
 LOTISSEMENT JNANE ARUIT
شرتة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طأر الكص ية)
وعنأان مقرها اإلجكماعي 121زنقة 
135 حي للعرا�شي تجزئة الحليمي - 

2000) ناظأر املغرب.
حل شرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.21877

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تقرر حل   2021 يأنيأ   24 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شرتة 
 LOTISSEMENT JNANE ARUIT
درهم   100.000 روسمالها  مبلغ 
121زنقة  اإلجكماعي  مقرها  وعنأان 
الحليمي  تجزئة  للعرا�شي  حي   135
 : ل  نتيجة  املغرب  ناظأر   (2000  -

.CESSATION D’ACTIVITEE
و حدد مقر الكص ية ب 121زنقة 
 - حي للعرا�شي تجزئة الحليمي   135

2000) ناظأر املغرب. 
و عين:

السيد)ة) صالح مرابط وعنأانه)ا) 
شارع املسيرة رقم 185 2000) ناظأر 

املغرب تمص ي )ة) للشرتة.
 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -
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باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
االبكدائية بالناضأر بكاريخ )1 شتنبر 

2021 تحت رقم 3945.
873I

KAMAR BENOUNA

 FUTURE PIPE INDUSTRIES
ش م م دات مساهم وحيد

إعالن مكعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC
FUTURE PIPE INDUSTRIES ش 

م م دات مساهم وحيد »شرتة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الأحيد«
وعنأان مقرها االجكماعي: 157 

شارع ان ا اقامة راسين - 20370 
الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن مكعدد القرارات«
رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.278259
بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
تم اتخاذ   2021 )0 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الكالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
ابأ  عمر  السيد  اسكقالة  معاينة 

ابراهيم من مهام التسيير 
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 
بند رقم 0: الذي ينص على مايلي: 
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 20 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793175.
874I

O’HEALTH INTERNATIONAL

 O›HEALTH
INTERNATIONAL

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شرتة

O’HEALTH INTERNATIONAL
7 زنقة سبكة إقامة رامي الطابق 
2 مككب رقم 8 ، 0)203، الدار 

البيضاء املغرب
 O’HEALTH INTERNATIONAL

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي 7 زنقة 
سبكة إقامة رامي الطابق 2 مككب 

رقم 8 - 0)203 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
512145

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 يأليأز   20
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

. O’HEALTH INTERNATIONAL
تجارة   •  : بإيجاز  الشرتة  غرض 
جميع  وتمثيل  والكصدير  االسكيراد 
وتغليف  واملعدات  واملأاد  املنكجات 
املأاد الغذائية والكرتأن والبالستيك 
واألملنيأم على وجه الخصأص تأزيع 

الكعبئة والكغليف ،
خدمات الأساطة بين املطاعم   •
واملطاعم واملقاهي من جهة واملستهلك 

النهائي من جهة وخرى.
• تجارة االسكيراد والكصدير

عبأات  وتأزيع  و يع  شراء   •
لكغليف جميع املنكجات

تقديم  شركات  جميع  تشغيل   •
الطعام.

واملدارس  للشركات  مطعم   •
ومطعم املناسبات.

• إطعام سريع ؛ قهأة،
وي عمل وو   ، وي عملية وو نهج   •

نصيحة تكعلق بمخكلف املجاالت
املباشرة  األسهم  استثمارات   •
شركات  وي  في   ، املباشرة  غير  وو 
وو  مشابه  غرض  ذات  شركات  وو 
شرتة  إنشاء  خالل  من   ، مشابه 
 ، واالتككاب   ، واملساهمة   ، جديدة 
 ، الشرتة  حقأق  وو  األسهم  وشراء 
الغرض  ذات  والشركات  والعمليات 

املماثل وو اإلضافي.

و ص ة عامة وي معاملة مالية   •

وو  وو صناعية  وو عقارية  وو منقألة 

غير  وو  مباشر  بشكل  تكعلق  تجارية 

 ، وعاله  املذكأرة  باألشياء  مباشر 

تعزيز  على  قادرة  ثم  ومن  محددة 

تطأير الشرتة..

زنقة   7  : االجكماعي  املقر  عنأان 

مككب   2 الطابق  رامي  إقامة  سبكة 

رقم 8 - 0)203 الدار البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

السيد إلياس بنيزديز : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   400  : فلح  السيد حسن 

بقيمة 100 درهم للحصة .

100 حصة   : السيدة فلح عائشة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  بنيزديز  إلياس  السيد 

 20370 املعاريف  وطلس  زنقة   71

الدار البيضاء املغرب.

حي  عنأانه)ا)  فلح  السيد حسن 

فيال هاجر رقم92   12 زنقة  الرحمة 

0))20 الدار البيضاء املغرب.

السيدة فلح عائشة عنأانه)ا) حي 

 20((0  457 رقم   12 زنقة  الرحمة 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  بنيزديز  إلياس  السيد 

 20370 املعاريف  وطلس  زنقة   71

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

الكجارية بالدار البيضاء بكاريخ - تحت 

رقم -.

875I

CABINET BOUZIDI

ZARILAV
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل الكص ية

CABINET BOUZIDI
عند مككب البأزيدي ص.ب 125 
الناظأر ، 2000)، الناظأر املغرب
ZARILAV شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي : طريق 

زغنغن والد ميمأن - 2000) ناظأر 
املغرب.

ق ل الكص ية
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.4415
بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
2021 تقرر حل  03 شتنبر  املؤرخ في 
املسؤولية  ذات  شرتة   ZARILAV
 100.000 روسمالها  مبلغ  املحدودة 
اإلجكماعي  مقرها  وعنأان  درهم 
 (2000  - طريق زغنغن والد ميمأن 
 CESSATIONناظأر املغرب نتيجة ل

.D’ACTIVITEE
و عين:

وعنأانه)ا)  زريأح  يجي  السيد)ة) 
 (2000 ميمأن  والد  زغنغن  طريق 

ناظأر املغرب تمص ي )ة) للشرتة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 
طريق  وفي   2021 شتنبر   03 بكاريخ 
ناظأر   (2000  - زغنغن والد ميمأن 

املغرب.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
االبكدائية بالناضأر بكاريخ 14 شتنبر 

2021 تحت رقم )393.
87(I

وين إتسبير

GIROD MAROC
إعالن مكعدد القرارات

وين إتسبير
25 زنقة عبد الكريم الديأري الدار 
البيضاء، 20100، الدار البيضاء 

املغرب
GIROD MAROC »شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الأحيد«
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وعنأان مقرها االجكماعي: الحي 
الصناعي صابينأ اقامة 32 نأاصر - 

27000 الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن مكعدد القرارات«

رقم الكقييد في السجل الكجاري: 
.22((93

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
تم اتخاذ   2019 مارس   30 املؤرخ في 

القرارات الكالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
اربعة  بمبلغ  املال  روس  في  الزيادة 

ماليين درهم ) 000 000 4 ) درهما .
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
الستيعاب  املال  روس  في  تخ يض 
اربعة  البالغة  املتراتمة  الخسائر 

ماليين درهم ) 000 000 4 ) درهما .
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
مايلي: تعديل غرض الشرتة باضافة 
تما  املغرب  في  الشرتة  غرض   -  :
الصناعة  في  اي نشاط   - الخارج  في 
الكهر ائية للكصنيع والبيع والترتيب 
الالفكات  في  عام  بشكل  والكجارة 
واملنكجات املماثلة او دات الصلة الخ 
نشاط  واي  والكصدير  االسكيراد   -  ،
مباشر  غير  او  مباشر  بشكل  تجاري 

باالنشطة املدكأرة اعاله .
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي:

بالنظام  املكعلقة  الكعديالت 
االسا�شي

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 17 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يأنيأ 2019 تحت رقم 705724.
877I

وين إتسبير

GIROD MAROC
إعالن مكعدد القرارات

وين إتسبير
25 زنقة عبد الكريم الديأري الدار 
البيضاء، 20100، الدار البيضاء 

املغرب
GIROD MAROC »شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الأحيد«

وعنأان مقرها االجكماعي: الحي 
الصناعي صابينأ اقامة 32 نأاصر - 

27000 الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن مكعدد القرارات«

رقم الكقييد في السجل الكجاري: 
.22((93

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
تم اتخاذ   2021 مارس   30 املؤرخ في 

القرارات الكالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
زيادة روسمال بمبلغ احد عشر مليأن 
درهم ) 000 000 11 درهما ) و الكالي 
إيصاله من اربعة مليأن درهما ) 000 
000 4 درهما الى خمسة عشرة مليأن 
000 000 15 درهما ) ودلك  درهما ) 
باحداث مائة وعشرة الف )000 110 
 ( اسهم جديدة بقيمة مائة درهم   (

100 درهما ) لكل منها
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
الستيعاب  املال  روس  في  تخ يض 
احدى  البالغة  املتراتمة  الخسائر 
 11  000  000  ( عشرة مليأن درهما 
و الكالي لكحأيله من خمسة   ( درهما 
 15  000  000  ( عشرة مليأن درهما 
درهما ) الى اربعة مليأن درهما )000 
000 4 درهما ) ودلك بكخ يض مائة 
وعشرة الف سهم بقيمة مائة درهما 

لكل منها . 
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الكعديالت املكعلقة بالنظام االسا�شي
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 20 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

ماي 2021 تحت رقم 8)7790.
878I

CABINET BOUZIDI

ZARILAV
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

حل شرتة

CABINET BOUZIDI
عند مككب البأزيدي ص.ب 125 
الناظأر ، 2000)، الناظأر املغرب
ZARILAV شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طأر الكص ية)

وعنأان مقرها اإلجكماعي طريق 
زغنغن والد ميمأن - 2000) ناظأر 

املغرب.
حل شرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.4415

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
2021 تقرر حل  27 غشت  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شرتة 
 100.000 مبلغ روسمالها   ZARILAV
درهم وعنأان مقرها اإلجكماعي طريق 
ناظأر   (2000  - زغنغن والد ميمأن 
 CESSATION  : ل  نتيجة  املغرب 

.D’ACTIVITEE
طريق  ب  الكص ية  مقر  حدد  و 
ناظأر   (2000  - زغنغن والد ميمأن 

املغرب. 
و عين:

وعنأانه)ا)  زريأح  يحي  السيد)ة) 
 (2000 ميمأن  والد  زغنغن  طريق 

ناظأر املغرب تمص ي )ة) للشرتة.
 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
االبكدائية بالناضأر بكاريخ 14 شتنبر 

2021 تحت رقم 3935.
879I

وين إتسبير

LAZAM
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

وين إتسبير
25 زنقة عبد الكريم الديأري الدار 
البيضاء، 20100، الدار البيضاء 

املغرب
LAZAM شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي 357 شارع 
محمد الخامس الطابق 7 عمارة 14 
فضاء A/12 - 20800 الدارالبيضاء 

املغرب.
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.348527

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
املؤرخ في )2 يأليأز 2021 تم تحأيل 
من  للشرتة  الحالي  االجكماعي  املقر 
شارع محمد الخامس الطابق   357«
 A/12 - 20800 فضاء   14 عمارة   7
زنقة   23« إلى  املغرب«  الدارالبيضاء 
 250(0  - الدارالبيضاء  غأتيي  سبأ 

الدارالبيضاء املغرب«.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 13 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2021 تحت رقم 789787.

880I

CABINET BOUZIDI

 LOTISSEMENT JNANE
ARUIT

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
ق ل الكص ية

CABINET BOUZIDI
عند مككب البأزيدي ص.ب 125 
الناظأر ، 2000)، الناظأر املغرب
 LOTISSEMENT JNANE ARUIT

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي : 121 زنقة 
135 حي لعرا�شي تجزئة الحليمي - 

2000) ناظأر املغرب.
ق ل الكص ية

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
.21877

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
املؤرخ في 05 يأليأز 2021 تقرر حل 
 LOTISSEMENT JNANE ARUIT
شرتة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنأان  درهم   100.000 روسمالها 
135 حي  121 زنقة  مقرها اإلجكماعي 
 (2000  - الحليمي  تجزئة  لعرا�شي 
 CESSATIONناظأر املغرب نتيجة ل

. D’ACTIVITEE
و عين:

املرابط  صالح  السيد)ة) 
 185 رقم  املسيرة  شارع  وعنأانه)ا) 
)ة)  تمص ي  املغرب  ناظأر   (2000

للشرتة.
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و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 
بكاريخ 05 يأليأز 2021 وفي 121 زنقة 
 - الحليمي  تجزئة  لعرا�شي  حي   135

2000) ناظأر املغرب.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
االبكدائية بالناضأر بكاريخ )1 شتنبر 

2021 تحت رقم )394.
881I

CABINET MARSO

IMPRO TRADING SARL
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

حل شرتة

CABINET MARSO
 BD MED V MIMOUSA 1 N 149.
32 ، 90000، TANGER MAROC
IMPRO TRADING SARL شرتة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طأر 

الكص ية)
وعنأان مقرها اإلجكماعي 149 شارع 
محمد الخامس ميمأزا 1 رقم 32 - 

90000 طنجة املغرب.
حل شرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.78021

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تقرر   2021 يأليأز   15 في  املؤرخ 
حل شرتة ذات املسؤولية املحدودة 
مبلغ   IMPRO TRADING SARL
درهم وعنأان   10.000,00 روسمالها 
شارع محمد   149 مقرها اإلجكماعي 
الخامس ميمأزا 1 رقم 32 - 90000 
طنجة املغرب نتيجة ل : عدم امكانية 

تشغيل الشرتة.
 149 ب  الكص ية  مقر  حدد  و 
1 رقم  شارع محمد الخامس ميمأزا 

32 - 90000 طنجة املغرب. 
و عين:

اتحييل  السالم  عبد  السيد)ة) 
نينأف  شأس   441 وعنأانه)ا) 
بلجيكا  بروتسيل   1000 اندرليش 

تمص ي )ة) للشرتة.
 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
غشت   2( بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم )1)7.
882I

CABINET BOUZIDI

 ANIR BEST IMPORT
EXPORT

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
ت أيت حصص

CABINET BOUZIDI
عند مككب البأزيدي ص.ب 125 
الناظأر ، 2000)، الناظأر املغرب
 ANIR BEST IMPORT EXPORT

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي حي والد 
عي�شى بني انصار - 2000) ناظأر 

املغرب.
ت أيت حصص

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.20009

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تمت   2021 يأنيأ   08 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ت أيت السيد )ة) رضأان حمأتي 
وصل  من  اجكماعية  حصة   300
800 حصة ل ائدة السيد )ة) محمد 

بأسبحة بكاريخ 02 يأنيأ 2021.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
17 يأنيأ  االبكدائية بالناضأر بكاريخ 

2021 تحت رقم 9)13.
883I

Consultation internationale 6870 

NOURALILM
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
حل شرتة

 Consultation internationale
(870

شارع محمد الخامس فضاء يسرى 
الطابق 10 رقم 355 ، 20100، الدار 

البيضاء املغرب
NOURALILM شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الأحيد)في طأر الكص ية)

 RUE,13 وعنأان مقرها اإلجكماعي
AL KASSAR,5éme ETAGE,B.

N°10 MAARIF - 20400 الدار 
البيضاء املغرب.

حل شرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.384221
الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
املؤرخ في 19 يأليأز 2021 تقرر حل 
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 NOURALILM الأحيد  الشريك 
مبلغ روسمالها 10.000 درهم وعنأان 
 RUE AL,13 اإلجكماعي  مقرها 
 KASSAR,5éme ETAGE,B.N°10
البيضاء  الدار   MAARIF - 20400
املغرب نتيجة ل : عدم تحقيق الهدف 

االجكماعي.
 RUE,13 و حدد مقر الكص ية ب 
AL KASSAR,5éme ETAGE,B.
الدار   N°10 MAARIF - 20400

البيضاء املغرب. 
و عين:

حبيب  سالوي  احمد  السيد)ة) 
 5 زنقة دافيزن شقة   18 وعنأانه)ا) 
رقم 13 20300 الدار البيضاء املغرب 

تمص ي )ة) للشرتة.
 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 11 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

غشت 2021 تحت رقم 789557.
884I

FIDECOM SARL

JEFFREY SERVICES MAROC
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

FIDECOM SARL
)4 شارع باسكأر حي الليمأن الر اط 

، 0)100، الر اط املغرب
 JEFFREY SERVICES MAROC

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي 15، شارع 
األبطال، شقة رقم 4، وتدال - 

10090 الر اط املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
154(89

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   12
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.JEFFREY SERVICES MAROC
الغاية   : بإيجاز  الشرتة  غرض 
وو  لن سها  سأاء  هي،  الشرتة  من 
خارجه،  وو  املغرب  في  باملساهمة، 

وذلك لكحقيق ما يلي : 
املدى  على  العقارات  تأجير   •
والشقق  واملباني  واملكأسط  القصير 

وال يالت،
الأساطة  عمليات  جميع   •
وخدمات  والعمأالت  والسمسرة 
املكعلقة  واإلرشاد  اإلسكقبال 

باملجاالت املذكأرة وعاله ؛
املعامالت  في  كأتيل  الأساطة   •
وغير  املنقألة  باملمكلكات  املكعلقة 
املنقألة اململأتة للغير واملكعلقة على 

وجه الخصأص بالكأجير؛
جميع  تصدير  و/وو  اسكيراد   •

الخدمات التي تقدمها الشرتة ؛
و ص ة عامة، جميع العمليات   •
واملالية  والصناعية  الكجارية 
والعقارية،  واملنقألة  والصناعية 
غير  وو  مباشرة  بص ة  املرتبطة 
وو  وعاله  املذكأرة  بالغايات  مباشرة 
شأنها  من  والتي  لها  مأازية  بغايات 

تنمية وازدهار الشرتة.
 ،15  : االجكماعي  املقر  عنأان 
شارع األبطال، شقة رقم 4، وتدال - 

10090 الر اط املغرب.
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وجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشرتة : 99 سنة .

 90.000 الشرتة:  روسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالكالي:

 Société JEFFREY الشرتة 
حصة   SERVICES LIMITED : 900

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
 Société JEFFREY الشرتة 
SERVICES LIMITED عنأانه)ا) -12

 Arnott House Bridge Street,  1(
 3rd Floor, Belfast - NORTHERN
 IRELAND, BT1 1LU BT15GS

.Belfast NORTHERN IRELAND
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
 Thomas Roger السيد 
 Chemin  14 عنأانه)ا)   BOSSON
 du Tanit - 06160 ANTIBES
 - FRANCE 0(1(0 ANTIBES

FRANCE
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   1( بكاريخ  بالر اط  الكجارية 

2021 تحت رقم 117550.
885I

PEGASUS PHARMA SARL AU

PEGASUS PHARMA
SARL AU 

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

اسكمرار نشاط الشرتة

اسكمرار نشاط الشرتة 
PEGASUS PHARMA SARL AU
 مرتب الخليج البانأرامي بلأك 2 
الطابق األول شقة رقم 8 - طنجة - 

90000 املغرب 
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

  (5407
الشريك  قرار  محضر  بمقك�شى   
 PEGASUS شرتة  في  الأحيد 
PHARMA SARL AU املؤرخ بطنجة 
مقرها  والأاقع   10/05/2021 في 
بلأك  البانأرامي  الخليج  مرتب  في 
طنجة   8 الطابق األول شقة رقم   2

90000 - املغرب، تقرر ما يلي : عدم 
الشرتة واسكمرار نشاطها رغم  حل 

الخسائر املسجلة. 
تكابة  لدى  القانأني  اإليداع  تم 
بمدينة  الكجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت   14/0(/2021 بكاريخ  طنجة 

رقم 243490.
88(I

CABINET BOUZIDI

 ANIR BEST IMPORT
EXPORT

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشرتة

CABINET BOUZIDI
عند مككب البأزيدي ص.ب 125 
الناظأر ، 2000)، الناظأر املغرب
 ANIR BEST IMPORT EXPORT

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي حي والد 
عي�شى بني انصار - 2000) ناظأر 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.20009

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تم تعيين   2021 يأنيأ   08 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشرتة  جديد  مسير 

بأسبحة محمد تمسير آخر
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
17 يأنيأ  االبكدائية بالناضأر بكاريخ 

2021 تحت رقم 9)13.
887I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

CSS DELICES
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تعيين مسير جديد للشرتة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC
CSS DELICES شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي بالد زيدان 

حي االمل رقم 124 ويسالن - 50000 

مكناس املغرب.

تعيين مسير جديد للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.45813

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

تم تعيين   2020 )2 فبراير  املؤرخ في 

مسير جديد للشرتة السيد)ة) الرامي 

فاطمة الزهراء تمسير وحيد

تبعا لقبأل اسكقالة املسير.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

مارس   04 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2020 تحت رقم 000.

888I

ZHAR AHMED

RESTAURANT BIO POULET
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

ZHAR AHMED

 HAY QODS BENSOUDA ، 11

30030، FES MAROC

 RESTAURANT BIO POULET

شرتة ذات املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم 828 
زنقة 34 تجزئة القرويين طريق عين 

الشقف - 30050 فاس املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

(9121

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 يأنيأ   23

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.RESTAURANT BIO POULET

 - مطعم   : غرض الشرتة بإيجاز 

جزار بالكقسيط.

عنأان املقر االجكماعي : رقم 828 
تجزئة القرويين طريق عين   34 زنقة 

الشقف - 30050 فاس املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 400  : ملسيدي  الكجاني  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : شأيطر  عثمان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد عدنان ملسيدي : 50 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
50 حصة   : السيد معاذ ملسيدي 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد الكجاني ملسيدي عنأانه)ا) 
القرويين  تجزئة   34 زنقة   828 رقم 
فاس   30050 الشقف  عين  طريق 

املغرب.
عنأانه)ا)  عثمان شأيطر  السيد 
برشيد  بأسكأرة  طريق  شارع   159

100)2 برشيد املغرب.
السيد عدنان ملسيدي عنأانه)ا) 
القرويين  تجزئة   34 زنقة   828 رقم 
فاس   30050 الشقف  عين  طريق 

املغرب.
عنأانه)ا)  ملسيدي  معاذ  السيد 
القرويين  تجزئة   34 زنقة   828 رقم 
فاس   30050 الشقف  عين  طريق 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد الكجاني ملسيدي عنأانه)ا) 
القرويين  تجزئة   34 زنقة   828 رقم 
فاس   30050 الشقف  عين  طريق 

املغرب
عنأانه)ا)  عثمان شأيطر  السيد 
برشيد  بأسكأرة  طريق  شارع   159

100)2 برشيد املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
غشت   17 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2021 تحت رقم 3733/2021.

889I
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TH CONSULTING

CESI SAFEWATER MAROC
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل الكص ية

TH CONSULTING
 2(BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،
CASABLANCA MAROC

 CESI SAFEWATER MAROC
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي : )2 شارع 
مرس السلطان رقم 3 الطابق األول 

- 20000 الدار البيضاء املغرب.
ق ل الكص ية

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
.32554

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تقرر   2021 يأليأز   01 في  املؤرخ 
 CESI SAFEWATER MAROC حل 
شرتة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنأان  درهم   220.000 روسمالها 
مرس  شارع   2( اإلجكماعي  مقرها 
 - األول  الطابق   3 رقم  السلطان 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   20000

لقرار الشركاء.
و عين:

املالقي  محمد  السيد)ة) 
الشقة  اقامة الرجاء   95 وعنأانه)ا) 
الدار   20050 الأقت  وبأ  زنقة   2(
البيضاء املغرب تمص ي )ة) للشرتة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 
شارع  وفي   2021 يأليأز   01 بكاريخ 
مرس السلطان رقم 3 الطابق األول - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 21 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793423.
890I

MAITRE ZOHRA KOSTIT

 SOCIETE IMMOBILIERE
SAMAHA SARL

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
ت أيت حصص

MAITRE ZOHRA KOSTIT
14، شارع باسكأر، الطابق الثاني 

رقم 07 ، 90000، طنجة املغربي
 SOCIETE IMMOBILIERE

SAMAHA SARL شرتة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي )2 زنقة 
برشلأنة )2 زنقة برشلأنة 90000 

طنجة املغرب.
ت أيت حصص

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.21403

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تمت   2020 شتنبر   1( في  املؤرخ 

املصادقة على :
السعدية  )ة)  السيد  ت أيت 
2 حصة اجكماعية من وصل  الخاتم 
2 حصة ل ائدة السيد )ة) علي عأدا 

بكاريخ )1 شتنبر 2020.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
نأنبر   05 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2020 تحت رقم 048).
891I

FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

AMIGRUE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

 FIDUCIAIRE FARDI FATIMA
SARL AU

 LOT BELFAKIR ETG 2 APPT 20
 9 MEDIOUNA CASABLANCA ،
20490، MEDIOUNA MAROC

AMIGRUE شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي 1) 
 AV LALLA YACOUT ANGLE
 MUSTAPHA EL MAANI N

 85 CENTRE COMMERCIAL
 RIAD CASABLANCA - 20000

الدارالبيضاء املغرب.
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.387823

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
املؤرخ في 29 يأليأز 2021 تم تحأيل 
للشرتة  الحالي  االجكماعي  املقر 
 AV LALLA YACOUT  (1« من 

 ANGLE MUSTAPHA EL MAANI
 N 85 CENTRE COMMERCIAL
 RIAD CASABLANCA - 20000
إلى  املغرب«  الدارالبيضاء 
 ATTACHAROUK 2 MM («
 S 2 TRANCHE 3 N 85 SIDI
 MOUMEN CASABLANCA
 ATTACHAROUK 2 MM (
 S 2 TRANCHE 3 N 85 SIDI
 MOUMEN CASABLANC 20402

الدارالبيضاء املغرب«.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 22 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 2))793.
892I

املرتز الجهأي لالستثمار لجهة العيأن الساقية 

الحمراء

CENATRA
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

املرتز الجهأي لالستثمار لجهة 
العيأن الساقية الحمراء

صندوق البريد ))22 ، 70000، 
العيأن املغرب

CENATRA شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي حي 
الحجري زنقة البريديلة العيأن - 

70000 العيأن املغرب
تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

37037
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   04
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

. CENATRA
وعمال   •  : غرض الشرتة بإيجاز 
املعدات  وتجارة  املخكل ة  البناء 

املككبية

املياه  وتأزيع  الكجزئة  تكرير   •

واألغذية الزراعية واملعدات املككبية 

ووعمال البناء والتشطيب

للمباني  الكحكية  البنية  وعمال   •

والبيئات والطرق الحضرية والري ية

• خدمات ووعمال مكنأعة

لالسكيراد  العامة  الكجارة   •

والكصدير

• الكجارة في مأاد الطالء واألنابيب 

والسباتة والكهر اء ومعدات املكاتب 

والبناء والكجارة في املنكجات الغذائية 

الزراعية وجميع املعامالت الكجارية 

وو املالية وو الصناعية وو املنقألة وو 

وو  مباشر  بشكل  املكعلقة  العقارية 

املأضح   ، غير مباشر بهدف الشرتة 

وو ألي غرض آخر مشابه وو   ، وعاله 

يحكمل ون يعزز تطأيره بأي شكل من 

األشكال.

والهدم  املخكل ة  الح ر  وعمال   •

بالجملة

• الح ر والسبر

• تشييد املباني وو وعمال الهندسة 

واملباني  ال ردية  واملنازل  املدنية 

املخكل ة والسكك الحديدية وورص ة 

الرياضية وخطأط  الطرق واملالعب 

والهياكل  واالتصاالت  الطاقة 

الهندسية

واإلنشائية  الجأفية  األعمال   •

والبحرية والنهرية

• تحقيق الشبكات والنقل للكأجير 

واملكافأة وتغطية العناصر

• و صأرة وعم ، جميع املعامالت 

الكجارية وو املنقألة وو العقارية التي 

قد تكعلق بشكل مباشر وو غير مباشر 

بالغرض املؤس�شي   ، كلًيا وو جزئًيا   ،

للشرتة وو التي قد تروج له. .

حي   : االجكماعي  املقر  عنأان 

 - العيأن  البريديلة  زنقة  الحجري 

70000 العيأن املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 
درهم، مقسم كالكالي:

 500  : الحسين  مألى  بن  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : مصط ى  خافأ  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد بن مألى الحسين عنأانه)ا) 
العيأن  البريديلة  زنقة  الحجري  حي 

70000 العيأن املغرب.
السيد خافأ مصط ى عنأانه)ا) 
العيأن  البريديلة  زنقة  الحجري  حي 

70000 العيأن املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد خافأ مصط ى عنأانه)ا) 
العيأن  البريديلة  زنقة  الحجري  حي 

70000 العيأن املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
11 غشت  االبكدائية بالعيأن بكاريخ 

2021 تحت رقم 91/2021)2.
893I

DEMER CONSULTING

PANWE&
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

DEMER CONSULTING
 ANGLE BD DE LA RESISTANCE

 ET 1 RUE PUISSESSEAU 9
 EME ETG N°17 QUARTIER LA

GIRONDE، 20000، الدارالبيضاء 
املغرب

&PANWE شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 
املقاومة زنقة بيسسأ طابق 2 رقم 
18 الجيروند - 20000 البيضاء 

املغرب .
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري -.
الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
املؤرخ في )2 يأليأز 2021 تم تحأيل 
من  للشرتة  الحالي  االجكماعي  املقر 

»شارع املقاومة زنقة بيسسأ طابق 2 
البيضاء   20000  - 18 الجيروند  رقم 

»119 شارع عبداملأمن  إلى   « املغرب 
البيضاء   20000  -  18 رقم   2 طابق 

املغرب ».

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 22 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 29)793.

894I

JURIS

MBA SURVEILLANCE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

حل شرتة

JURIS TANGER

. ، 90000، طنجة مغرب

MBA SURVEILLANCE

 شرتة ذات املسؤولية املحدودة

)في طأر الكص ية)
وعنأان مقرها اإلجكماعي نأر 

مجمأعة 2-38 دوار بني تأزين 

BMAG 15 بني مكادة طنجة - 

90000 طنجة املغرب.

حل شرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.99(99

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

2021 تقرر حل  19 شتنبر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شرتة 

مبلغ   MBA SURVEILLANCE
وعنأان  درهم   10.000 روسمالها 

مقرها اإلجكماعي نأر مجمأعة 2-38 

دوار بني تأزين BMAG 15 بني مكادة 

طنجة - 90000 طنجة املغرب نتيجة 

.PAS D’ACTIVITE : ل
نأر  ب  الكص ية  مقر  وحدد 

تأزين  بني  دوار   2-38 مجمأعة 

 - طنجة  مكادة  بني   BMAG 15

90000 طنجة املغرب. 

و عين:

بأغرالنج  االن  محمد  السيد)ة) 

الخليل  ابراهيم  تجزئة  وعنأانه)ا) 
عمارة 23 ط 8 رقم 81 90000 طنجة 

املغرب تمص ي )ة) للشرتة.

 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
غشت   23 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 7477.
895I

DEMER CONSULTING

BUFFET PLANNERS
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

DEMER CONSULTING
 ANGLE BD DE LA RESISTANCE

 ET 1 RUE PUISSESSEAU 9
 EME ETG N°17 QUARTIER LA

GIRONDE، 20000، الدارالبيضاء 
املغرب

BUFFET PLANNERS شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي 119 شارع 
عبداملأمن طابق 2 رقم 18 البيضاء 

20000 البيضاء املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
51(389

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   23
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.BUFFET PLANNERS
ممأل   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

ح الت .
عنأان املقر االجكماعي : 119 شارع 
البيضاء   18 2 رقم  عبداملأمن طابق 

20000 البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 50.000 الشرتة:  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي:

السيدة ريم ال ار�شي : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 السيدة ريم ال ار�شي : 500 بقيمة 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  ال ار�شي  ريم  السيدة 
20000 جنيف   1201  3 زنقة د برن 

سأيسرا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  ال ار�شي  ريم  السيد 
20000 جنيف   1201  3 زنقة د برن 

سأيسرا.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 21 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793229.

89(I

نأر الدين رزقي مأثق بكطأان

CAFETERIE SKY-B
إعالن مكعدد القرارات

نأر الدين رزقي مأثق بكطأان

تطأان،شارع الجيش امللكي اقامة 
زينب الطابق الثاني رقم 5)قبالة 

فندق س ير) ، 93000، تطأان 

املغرب

CAFETERIE SKY-B »شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الأحيد«

 Route de :وعنأان مقرها االجكماعي

 Tanger km²,Hay samsa khandaq

 zerbouh - 93000 Tétouan

.Maroc

»إعالن مكعدد القرارات«
رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.24433

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

2021 تم اتخاذ  )0 يأليأز  املؤرخ في 

القرارات الكالية: 
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على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

من  اجكماعية  حصص  هبة  مايلي: 

طرف السيدة املضلة اشمال مجمأع 

1000 حصة اجكماعية التي تمكلكها 

CAFETERIE SKY- في روس مال شرتة

BSARL A.U ل ائدة السيد عبد االله 

بنشطاب 

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  بند 

حصص  هبة  على  املصادقة  مايلي: 

اجكماعية من طرف السيدة امل ضلة 

حصة   1000 مجمأع  اشمال 

اجكماعية التي تمكلكها في روس مال 

 CAFETERIE SKY-B »SARL شرتة 

االله  عبد  السيد  ل ائدة   »A.U

بنشطاب 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
القانأن  من  و7   ( املأاد  في  تعديل 

االسا�شي

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تحيين القانأن االسا�شي

على  ينص  الذي   :4 رقم  بند 

للقيام  الصالحيات  ت أيض  مايلي: 

باالجراءات القانأنية

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

غشت   04 االبكدائية بكطأان بكاريخ 

2021 تحت رقم 7)31.

897I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

CHRONO-CLUB
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

CHRONO-CLUB شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي الطابق 
االول تجزئة رقم )125 تجزئة 

تيليال تيكأين اكادير - 80000 اكادير 
املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
48935

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   18
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.CHRONO-CLUB
انكاج   : بإيجاز  الشرتة  غرض 
واملعجنات  الخبز  منكجات  وتأزيع 

والحلأيات والشأكأالته.
الطابق   : االجكماعي  املقر  عنأان 
)125 تجزئة تيليال  االول تجزئة رقم 
اكادير   80000  - اكادير  تيكأين 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : الأزاني  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
عنأانه)ا)  الأزاني  محمد  السيد 
حي ادرار اقامة دارنا عمارة 3 شقة 19 
تيكأين اكادير 80000 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  الأزاني  محمد  السيد 
حي ادرار اقامة دارنا عمارة 3 شقة 19 
تيكأين اكادير 80000 اكادير املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   23 بكاريخ  باكادير  الكجارية 

2021 تحت رقم 573)10.
898I

امغار عبد الغافأر

IMMOBILIERE MCASSER
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

امغار عبد الغافأر
شارع الجيش امللكي اقامة النأر رقم 
1 الطابق االول تطأان ، 93000، 

تطأان املغرب
 IMMOBILIERE MCASSER

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي تجزئة 
الرمال اقامة اللطف 1 تراج رقم 02 

مرتيل - 93150 مرتيل املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
30299

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   17
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.IMMOBILIERE MCASSER
غرض الشرتة بإيجاز : الكخ يض 

العقاري.
تجزئة   : االجكماعي  املقر  عنأان 
الرمال اقامة اللطف 1 تراج رقم 02 

مرتيل - 93150 مرتيل املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
حصة   100  : السيد ايرير نجيب 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
بقيمة   100  : السيد ايرير نجيب   

1.000 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  نجيب  ايرير  السيد 

طريق كابأنكرو مرتيل 93150 مرتيل 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  نجيب  ايرير  السيد 

طريق كابأنكرو مرتيل 93150 مرتيل 

املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   21 االبكدائية بكطأان بكاريخ 

2021 تحت رقم 3721.

899I

 FIDUCIAIRE GENERALE DES AFFAIRES ET

ENTREPRISE

))3 مقهى

)CAFE 366( 
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

 FIDUCIAIRE GENERALE DES

AFFAIRES ET ENTREPRISE

 N° 8 IMM 344 LOTISSEMENT

 SANAWBAR HAY IZDIHAR ،

40000، MARRAKECH MAROC

))3 مقهى )))CAFE 3) شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي شقة 

8 عمارة 344 الأازيس 2 تجزئة 

الصنأ ر حي اإلزدهار مراتش املغرب 

- 40000 مراتش املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

118455

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   27

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 3((  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.(CAFE 3((( مقهى
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اسكغالل   : غرض الشرتة بإيجاز 
مقهى.

شقة   : االجكماعي  املقر  عنأان 
تجزئة   2 الأازيس   344 عمارة   8
الصنأ ر حي اإلزدهار مراتش املغرب 

- 40000 مراتش املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
السيد لعناوي مأالي هشام : 500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيدة محسن مريم : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
هشام  مأالي  لعناوي  السيد 
عنأانه)ا) اقامة جنان ووراد مجمأعة 
 40000  21 الشقة   19 عمارة   1(

مراتش املغرب.
عنأانه)ا)  مريم  محسن  السيدة 
 3 الطابق  وطلس  إقامة  املنار   152
مراتش   40000 االزدهار   18 شقة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
هشام  مأالي  لعناوي  السيد 
عنأانه)ا) اقامة جنان ووراد مجمأعة 
 40000  21 الشقة   19 عمارة   1(

مراتش املغرب
عنأانه)ا)  مريم  محسن  السيدة 
 3 الطابق  وطلس  إقامة  املنار   152
مراتش   40000 االزدهار   18 شقة 

املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   14 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 187493.
900I

إئكمانية الأاحة

 BELLAMLIH ARCHI ET
INGENIERIE

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شرتة

إئكمانية الأاحة
2 زنقة الحرية ، 52000، الرشيدية 

املغرب
 BELLAMLIH ARCHI ET

INGENIERIE شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم 3 
مكرر شارع بير انزران الطبق الثاني - 

52000 الرشيدية املغرب
تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

15257
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   07
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 
 BELLAMLIH ARCHI ET  :

.INGENIERIE
 : بإيجاز  الشرتة  غرض 
 ARCHITECTE ET ENTREPRISE

.DE GÉNIE SIVIL
 3 رقم   : االجكماعي  املقر  عنأان 
مكرر شارع بير انزران الطبق الثاني - 

52000 الرشيدية املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
السيدة هبة بلمليح مسيكة : 500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 : االشكر  يأسف  محمد  السيد 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
مسيكة  بلمليح  هبة  السيدة 
وزنقة  الحرية  زنقة  زاوية  عنأانه)ا) 
الثاني  الطابق  هللا  عبد  ابأ  سيدي 

52000 الرشيدية املغرب.
االشكر  يأسف  محمد  السيد 
عنأانه)ا) الحي املحمدي حي بأمسمار 

رقم 78 40000 مراتش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

مسيكة  بلمليح  هبة  السيدة 
وزنقة  الحرية  زنقة  زاوية  عنأانه)ا) 
الثاني  الطابق  هللا  عبد  ابأ  سيدي 

52000 الرشيدية املغرب
االشكر  يأسف  محمد  السيد 
عنأانه)ا) الحي املحمدي حي بأمسمار 

رقم 78 40000 مراتش املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 20 بكاريخ  بالرشيدية  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 2100.
901I

cabinet bourhil hassan

KHATABI VISION
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

cabinet bourhil hassan
rue verdun res elisa apt-a-

tanger ، 90010، tanger maroc
KHATABI VISION شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي حي ظهر 
الحمام شارع 4 رقم 18 جيراري بني 
مكادة.طنجة - 90010 طنجة املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
101277

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2019 شتنبر   18
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.KHATABI VISION
غرض الشرتة بإيجاز : بيع وشراء 

النظارات.
حي ظهر   : عنأان املقر االجكماعي 
جيراري بني   18 رقم   4 الحمام شارع 
مكادة.طنجة - 90010 طنجة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 : رضا  محمد  الخطابي  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

رضا  محمد  الخطابي  السيد 

شارع  الحمام  ظهر  حي  عنأانه)ا) 

طنجة   90010 .طنجة   18 رقم   4

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

رضا  محمد  الخطابي  السيد 

 4 شارع  الحمام  ظهر  حي  عنأانه)ا) 

رقم 18 .طنجة 90010 طنجة املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

وتكأ ر   30 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2019 تحت رقم 7233.

902I

PROGRESS MANAGEMENT

TOUMATER
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

PROGRESS MANAGEMENT

 RUE BEN RADI SLAUI ETG 3 91

 APPT 20 BELEVEDERE ، 20300،

CASABLANCA MAROC

TOUMATER شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي 91 زنقة 

بن الرا�شي السداوي طابق 3 شقة 

20 الدار البيضاء 20300 الدار 

البيضاء املغرب 

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

5159(1
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   01

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

. TOUMATER

غرض الشرتة بإيجاز : بيع وتأزيع 

اال الت الصناعية .

زنقة   91  : عنأان املقر االجكماعي 

شقة   3 بن الرا�شي السداوي طابق 

الدار   20300 البيضاء  الدار   20

البيضاء املغرب .

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

السيدة زهرة تمال : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  تمال  زهرة  السيدة 

 24 شقة   2( عمارة  السالم  اقامة 

الدار   20350 تاش ين  بن  شارع 

البيضاء املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  تمال  هرة  السيدة 

 24 شقة   2( عمارة  السالم  اقامة 

الدار   20350 تاش ين  بن  شارع 

البيضاء املغرب 

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 15 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 792779.

903I

somadik

GRP BUSINESS ELGHANE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

somadik

 hay el massira rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune

maroc

GRP BUSINESS ELGHANE شرتة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي تجزئة 

مدينة الأحدة الشطر الثاني - 

70000 العيأن املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

38089

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   15

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 GRP  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.BUSINESS ELGHANE

اشغال   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

العامة.

تجزئة   : االجكماعي  املقر  عنأان 

 - الثاني  الشطر  الأحدة  مدينة 

70000 العيأن املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

بقيمة   500  : السيد احمد الغن 

100 درهم.

السيد الكجاني الغن : 500 بقيمة 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

حي  السيد احمد الغن عنأانه)ا) 

القدس شارع العقاد رقم 43 70000 

العيأن املغرب.

عنأانه)ا)  الغن  الكجاني  السيد 
رقم 9)19 حي العأدة 70000 العيأن 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

حي  السيد احمد الغن عنأانه)ا) 

القدس شارع العقاد رقم 43 70000 

العيأن املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   20 االبكدائية بالعيأن بكاريخ 

2021 تحت رقم 2927.

904I

مأروكأ كأمبكأنس اكاونت

MR STUDIO
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

مأروكأ كأمبكأنس اكاونت

شقة 17 الطابق 4 برج منارة 2 

مدخل ا شارع عبد الكريم الخطابي 

، 40000، مراتش املغرب

MR STUDIO شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي املنطقة 

السياحية إقامة ولكأانكارا بلأك 

تأ قال 1 شقة 4 - 40000 مراتش 

اململكة املغر ية.

تحأيل املقر االجكماعي للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.1023(1

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

املؤرخ في 11 غشت 2021 تم تحأيل 

املقر االجكماعي الحالي للشرتة من » 

ولكأانكارا  إقامة  السياحية  املنطقة 

 40000  -  4 شقة   1 تأ قال  بلأك 

 « إلى  املغر ية«  اململكة  مراتش 

ولكأانكارا  إقامة  السياحية  املنطقة 

 40000  -  8 شقة   1 تأ قال  بلأك 

مراتش اململكة املغر ية«.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   23 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 127839.

905I

ANAMAR FIDUCIAIRE

 STE TAMMAZGHA TRANS
SARL AU

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

ANAMAR FIDUCIAIRE

 N 280 HAY BOUGAFER ،

45800، TINGHIR maroc

 STE TAMMAZGHA TRANS

SARL AU شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

 KSAR وعنأان مقرها اإلجكماعي

 TAMTATOUCHTE AIT HANI

TINGHIR - 45800 تنغير املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

825/21(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   23

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.TAMMAZGHA TRANS SARL AU

النقل   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

لحساب الغير.

 KSAR  : االجكماعي  املقر  عنأان 

 TAMTATOUCHTE AIT HANI

TINGHIR - 45800 تنغير املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  زملاط  سعيد  السيد 

تنغير   45800 تمكاتأشت  قصر 

املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  زملاط  سعيد  السيد 
قصر تمكاتأشت 45800 تنغير املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   1( بكاريخ  بتنغير  االبكدائية 

2021 تحت رقم -.
90(I

marrakech externalisation

TALA CARS
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

marrakech externalisation
 angle rue tarik ibn ziad &ibn

 aicha résidence excel sior imm
 18 appt 6 guéliz ، 40000،

marrakech maroc
TALA CARS شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 
عالل ال ا�شي ، مبنى رقم )2 ، 

الطابق الثالث ، مككب رقم 27 ، 
جهة اليمين ، مراتش. - 40000 

مراتش املغرب
تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

118((3
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   09
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 TALA  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

. CARS
تأجير   *  : بإيجاز  الشرتة  غرض 

السيارات بدون سائق.
شارع   : االجكماعي  املقر  عنأان 
عالل ال ا�شي ، مبنى رقم )2 ، الطابق 
الثالث ، مككب رقم 27 ، جهة اليمين 

، مراتش. - 40000 مراتش املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 
درهم، مقسم كالكالي:

 500  : عبد هللا  السالمي  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : صبري  الحق  عبد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : السيد السالمي عبد هللا   
بقيمة 100 درهم.

 500  : صبري  الحق  عبد  السيد 
بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد السالمي عبد هللا عنأانه)ا) 
 BIS RUE DE ROTHIMARD  28
 (3400 CHAMALIERES (3400

.CHAMALIERES FRANCE
السيد عبد الحق صبري عنأانه)ا) 
امرشيش زنقة الرازي رقم 72 مراتش 

40000 مراتش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  غزاف  سناء  السيدة 
املحاميد   (32 1 رقم  تجزئة الحسنى 

مراتش 40000 مراتش املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   21 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 127725.

907I

PwC advisory

ERYAN MAROC
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

PwC advisory
 lot 57, Tour CFC, étage 19,
 Quartier Casa Anfa, Hay

 Hassani, Casablanca, Maroc lot
 57, Tour CFC, étage 19, Quartier

 Casa Anfa, Hay Hassani، 0،
CASABLANCA Maroc

ERYAN MAROC شرتة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي زاوية زنقة 
رسطان وغردان، رفييرا - 20410 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

510707

 1( في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�شى 

القانأن  إعداد  تم   2021 يأنيأ 

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 ERYAN : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.MAROC

هدف   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

الشرتة في املغرب هأتعليم األط ال 

إنشاء  وال سيما   ، والشباب والكبار 

الثقافية  واملراتز  املدارس  وإدارة 

بهذا  امللحقة  املباني  وو  الرياضية  وو 

الكائن ، وتذلك وي منها ، مباشرة وو 

يسمح وو يسهل   ، بشكل غير مباشر 

تحقيق هدفه ، وال سيما تأجير السلع 

وو حيازتها بهدف ممارسة هدفها.

بشكل عام ، يجأز للشرتة تن يذ 

جميع العمليات الكجارية والزراعية 

الطبيعة  ذات  واملالية  والصناعية 

املنقألة وو غير املنقألة ، بهدف تعزيز 

املذكأرة  األشياء  تحقيق  تسهيل  وو 

وعاله..

عنأان املقر االجكماعي : زاوية زنقة 

 20410  - رفييرا  وغردان،  رسطان 

الدار البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

السيدة رجاء الس روي : 2 حصة 

بقيمة 10.000 درهم للحصة .

الشرتة ERYAN SAS : 98 حصة 

بقيمة 490.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

السيدة رجاء الس روي عنأانه)ا) 
حي  إقامة ترسكينا،  اوران،  زنقة   3
غأتيي 20440 الدار البيضاء املغرب.

عنأانه)ا)   ERYAN SAS الشرتة 
 92380 حي ول أنص دو نأفيل   ،20

باريس فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيدة رجاء الس روي عنأانه)ا) 
حي  إقامة ترسكينا،  اوران،  زنقة   3
غأتيي 20440 الدار البيضاء املغرب

إمانأيل فياض عنأانه)ا)  السيد 
 92380 حي ول أنص دو نأفيل   ،20

باريس فرنسا
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
الكجارية بالدار البيضاء بكاريخ - تحت 

رقم -.

908I

HORICOM

BAYT AL FALAH
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
BAYT AL FALAH شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم )18 
س محل رقم 3 تجزئة جنان مكناس 

2 - 50000 مكناس املغرب
تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

54321
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   10
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 BAYT  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.AL FALAH
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االنعاش   : غرض الشرتة بإيجاز 

العقاري 

وشغال البناء املخكل ة.

عنأان املقر االجكماعي : رقم )18 

س محل رقم 3 تجزئة جنان مكناس 

2 - 50000 مكناس املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

مبلغ روسمال الشرتة: 1.200.000 

درهم، مقسم كالكالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

املجيد  عبد  الحيمر  السيد 

باب   1(4 رقم   ( مرجان  عنأانه)ا) 

بطيأي 50000 مكناس املغرب .

الحيمر رضأان عنأانه)ا)  السيد 

بطيأي  باب   1(4 رقم   ( مرجان 

50000 مكناس املغرب .

عنأانه)ا)  الحيمررشيد  السيد 

بطيأي  باب   1(4 رقم   ( مرجان 

50000 مكناس املغرب .

الدين  نأر  الحيمر  السيد 

باب   1(4 رقم   ( مرجان  عنأانه)ا) 

بطيأي 50000 مكناس املغرب .

عنأانه)ا)  سعيد  الحيمر  السيد 

بطيأي  باب   1(4 رقم   ( مرجان 

50000 مكناس املغرب .

عنأانه)ا)  تمال  الحيمر  السيد 

بطيأي  باب   1(4 رقم   ( مرجان 

50000 مكناس املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

املجيد  عبد  الحيمر  السيد 

باب   1(4 رقم   ( مرجان  عنأانه)ا) 

بطيأي 50000 مكناس املغرب 

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   22 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2021 تحت رقم 4237.

909I

املرتز املرات�شي لإلرشاد

 TRAVEL CONSULTING
GROUP

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

رفع روسمال الشرتة

املرتز املرات�شي لإلرشاد
شقة رقم ٩ مدخل و عمارة ونس 

ماجأريل شارع مأالي عبد هللا ، 0، 
مراتش املغرب

 TRAVEL CONSULTING GROUP
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي بريستيج 
تارتة عمارة 3 مككب رقم 2 الطابق 

1 تارتة - 40000 مراتش املغرب.
رفع روسمال الشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.75945

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
تم   2021 غشت   19 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشرتة  روسمال  رفع 
درهم«   1.85(.159,75« قدره 
إلى  درهم«   100.000« من  وي 
طريق  عن  درهم«   1.95(.159,75«
إدماج احكياطي وو ور اح وو عالوات   :

إصدار في روس املال.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   17 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 51)127.

910I

املرتز املرات�شي لإلرشاد

 TRAVEL CONSULTING
GROUP

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

خ ض روسمال الشرتة

املرتز املرات�شي لإلرشاد
شقة رقم ٩ مدخل و عمارة ونس 

ماجأريل شارع مأالي عبد هللا ، 0، 
مراتش املغرب

 TRAVEL CONSULTING GROUP
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي بريستيج 
تارتة عمارة 3 مككب رقم 2 الطابق 

1 تارتة - 40000 مراتش املغرب.
خ ض روسمال الشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري -.
الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
تم   2021 غشت   19 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشرتة  روسمال  خ ض 
وي  درهم«   1.75(.159,75« قدره 
إلى  درهم«   1.95(.159,75« من 
 : طريق  عن  درهم«   200.000«

تخ يض عدد األسهم.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   17 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 51)127.

911I

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

CHRIF PNEUS
إعالن مكعدد القرارات

FIDUCIAIRE AJBARI sarl
AV. PRINCE HERITIER.N° 200.
 ETAGE 2.APPT. N° 8. ، 90020،

TANGER MAROC
CHRIF PNEUS »شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الأحيد«

وعنأان مقرها االجكماعي: حي الدير، 
بدون رقم، جماعة آجزناية - 90100 

طنجة املغرب.
»إعالن مكعدد القرارات«

رقم الكقييد في السجل الكجاري: 
.37895

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
2021 تم اتخاذ  27 غشت  املؤرخ في 

القرارات الكالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
رفع روسمال الشرتة من مائة ولف 
إلى خمسمائة   (100.000,00( درهم 
)500.000,00) بمكأسط  ولف درهم 
حصة جديدة بقيمة   4.000 إصدار 
للحصة   (100,00( درهم  مائة 
وربعمائة  مجمأعه  ما  وي  الأاحدة؛ 
ولف درهم )400.000,00) عن طريق 

ادماج ور اح.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
مع  الحالي  التسيير  في  الثقة  تجديد 

عدم تحديد املدة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
من  محينة  نسخة  على  املصادقة 

القانأن األسا�شي للشرتة
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
راسمال الشرتة محدد في خمسمائة 
5000 حصة  ولف درهم مقسم على 
اجكماعية بقيمة 100 درهم للأاحدة 
البقالي  السيد  على  كلية  مأزعة 

عبدالسالم.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   21 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 
من السجل   8255 تحت رقم   2021

الكلرتيبي.

912I

CAF MAROC

SB MARKET FIT
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
SB MARKET FIT شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي زنقة واد 
زيز الرقم 20 اقامة كاسطيا الطابق 

الثاني رقم 10 - 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
120303

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   22
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
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ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 SB  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

. MARKET FIT
اإلنكاج   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

السمعي البصري.
زنقة واد   : عنأان املقر االجكماعي 
اقامة كاسطيا الطابق   20 زيز الرقم 
طنجة   90000  -  10 رقم  الثاني 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 Stéphane Pierre السيد 
Philippe BERNARD : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
 Stéphane Pierre السيد 
عنأانه)ا)   Philippe BERNARD
 RUE GEORGE SAND 93240  3(

.STAINS . . FRANCE
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
 Stéphane Pierre السيد 
عنأانه)ا)   Philippe BERNARD
 RUE GEORGE SAND 93240  3(

STAINS . . FRANCE
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   23 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 323)24.
913I

Audifisc Maroc

 سويسبورماروك
تعيين وعضاء مجلس اإلدارة

 سأيسبأرماروك ش م
–الدارالبيضاء 1515)2 السجل 

الكجاري:
اسكقالة مدراء وتعيين آخرين

اإلدارة  مجلس  ملحضر  وفًقا   .1
2021 ، قرر  31 مارس  املؤرخ بكاريخ 
سأيسبأرماروك  شرتة  مساهمأ 

روسمالها  االسم  مجهألة  شرتة 
0000000) درهم ومقرها اإلجكماعي 
الطابق   300 رقم  منظرونا  بكجزئة 

الثالث سيدي معرووف مايلي : 
مارك  السيد  اسكقالة  قبأل   •
ترئيس  مهامه  من  سكينر  ووالف 
مجلس  وعضأ  للشرتة  تن يذي 

اإلدارة؛
قدوري  نادية  السيدة  تعيين   •

ترئيسة تن يذية للشرتة ؛
• قبأل اسكقالة السيد جيلداس 
عام  تمدير  مهامه  من  لدورين 

منكدب؛
 Sario SARL AU قبأل اسكقالة •
من مهامها تعضأ في مجلس اإلدارة ؛
• تعيين السيد تريسكأف كانسل 

تعضأ جديد في مجلس اإلدارة.
بأتيللي  مارينا  السيدة  تعيين   •

تمديرة عامة منكدبة
اإلدارة  مجلس  ملحضر  وفًقا   .2
قرر   ،  2021 وبريل   29 في  املؤرخ 
سأيسبأرماروك  شرتة  مساهمأ 

مايلي:
• املصادقة بال تح ظ على قرارات 
31 مارس  مجلس اإلدارة الصادرة في 

2021؛
بأتيللي  مارينا  السيدة  تعيين   •
اإلدارة  مجلس  في  جديدة  تعضأة 
الجمع  عقد  بعد  املنتهية  لل ترة 
على  للمأافقة  السنأي  العام 
في  املنتهية  املالية  السنة  حسابات 

.31/12/2020
تم اإليداع القانأني باملحكمة   .3
 17 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793031.
914I

KAOUN

 IKHWAN DISTRIBUTION
NEGOCE

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

KAOUN
 N°17 LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 IKHWAN DISTRIBUTION

NEGOCE شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي حي مسلم 
تجزئة بأكار الطابق 3 شقة 14 باب 

دكالة مراتش - 40000 مراتش 
املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
118((7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   15
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 
 IKHWAN DISTRIBUTION

.NEGOCE
بيع   -  : بإيجاز  الشرتة  غرض 

منكجات النظافة بالجملة.
- الكأزيع العام لألغذية بالجملة.

الصيانة  منكجات  تأزيع   -
والنظافة.

عنأان املقر االجكماعي : حي مسلم 
باب   14 3 شقة  تجزئة بأكار الطابق 
مراتش   40000  - مراتش  دكالة 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : شعيب  وحمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
عنأانه)ا)  شعيب  وحمد  السيد 
زنقة  شنينات  حي  شعيب  وحمد 
اكادير   80000 تيمة  ولد  املأحيت 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  شعيب  وحمد  السيد 

زنقة  شنينات  حي  شعيب  وحمد 

اكادير   80000 تيمة  ولد  املأحيت 

املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

الكجارية بمراتش بكاريخ - تحت رقم

915I

zagora consulting sarl

ASTIF
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

zagora consulting sarl
رقم119 شارع محمد الخامس ، 

47900، زاكأرة املغرب--

ASTIF شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي حي مأالي 
رشيد تاكأنيت - 47900 زاكأرة 

املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

3(33

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   02

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

.ASTIF : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

وشغال   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

البناء.

عنأان املقر االجكماعي : حي مأالي 
زاكأرة   47900  - تاكأنيت  رشيد 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة 
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 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 
درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : السيد الزليكي مصط ى 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد الزليكي مصط ى عنأانه)ا) 
زاكأرة   47900 تاكأنيت  االمل  حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد الزليكي مصط ى عنأانه)ا) 
زاكأرة   47900 تاكأنيت  االمل  حي 

املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   21 االبكدائية بزاكأرة بكاريخ 

2021 تحت رقم 315.
91(I

CAM

 ACCOUNTING EXPERIENCE
CENTER

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

CAM
 BD LA RESISTANCE 271

 MOHAMMEDIA
 MOHAMMEDIA، 28830،
MOHAMMEDIA MAROC

 ACCOUNTING EXPERIENCE
CENTER شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي إقامة 
سنترال بارك ج وش مـ 131 الطابق 3 
رقم 24 املحمدية - 20800 املحمدية 

املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
28857

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   07
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 
 ACCOUNTING EXPERIENCE

.CENTER
محاسب   : غرض الشرتة بإيجاز 

معكمد.
إقامة   : االجكماعي  املقر  عنأان 
سنترال بارك ج وش م ـ131 الطابق 3 
رقم 24 املحمدية - 20800 املحمدية 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : املغرب سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : الصغير  طارق  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
عنأانه)ا)  الصغير  طارق  السيد 
املحمدية   1(4 الصديق  تجزئة 

20800 املحمدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  الصغير  طارق  السيد 
املحمدية   1(4 الصديق  تجزئة 

20800 املحمدية املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 20 بكاريخ  باملحمدية  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 1957.
917I

STE FIACCOF 

SCOLARI
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
ق ل الكص ية

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc
SCOLARI شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي : شارع 

جدة عمارة 34 رقم 83 حي االمل - 
30000 فاس املغرب.

ق ل الكص ية
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.51127
الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
2021 تقرر حل  21 شتنبر  املؤرخ في 
مسؤولية  ذات  شرتة   SCOLARI
محدودة ذات الشريك الأحيد مبلغ 
وعنأان  درهم   100.000 روسمالها 
عمارة  شارع جدة  اإلجكماعي  مقرها 
34 رقم 83 حي االمل - 30000 فاس 
املغرب نتيجة لعدم تحقيق اهداف 

الشرتة تراتم الديأن والخسائر.
و عين:

املرابطي  عزوز  السيد)ة) 
وعنأانه)ا) شارع جدة عمارة 34 رقم 
املغرب  فاس   30000 االمل  حي   83

تمص ي )ة) للشرتة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 
شارع  وفي   2021 شتنبر   21 بكاريخ 
 - حي االمل   83 رقم   34 جدة عمارة 

30000 فاس املغرب.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   23 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2021 تحت رقم 4227/021.
918I

marrakech externalisation

SMBIE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ت أيت حصص

marrakech externalisation
 angle rue tarik ibn ziad &ibn

 aicha résidence excel sior imm
 18 appt 6 guéliz ، 40000،

marrakech maroc
SMBIE شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي مككب 

رقم 1 الطابق الثاني عمارة رقم 205 
مكرر الحي الصناعي سيدي غانم 
مراتش - 40000 مراتش املغرب .

ت أيت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.78(35

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تمت   2021 غشت   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بناني  خالد  )ة)  السيد  ت أيت 
حصة اجكماعية من وصل   1 نطاح 
انس  )ة)  السيد  ل ائدة  حصة   500
غشت   27 بكاريخ  لأريدي  بنأنة 

.2021
بناني  خالد  )ة)  السيد  ت أيت 
نطاح 499 حصة اجكماعية من وصل 
عمر  )ة)  السيد  ل ائدة  حصة   500

بناني نطاح بكاريخ 27 غشت 2021.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
شتنبر   23 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 127838.

919I

ACCOUNTIN’ART

أكاونتنغ،ارت
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

ACCOUNTIN’ART
 BD ZERNTOUNI ETG N°52 ,4(
 APPT 06 C/O STOR CONSEIL

 CASABLANCA ، 20110،
CASABLANCA MAROC

وكاونتنغ،ارت شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي )4، شارع 
الزرقطأني، ط 2، ش )0، الدار 
البيضاء - 20110 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
510391

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 يأنيأ   25
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
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عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

وكاونتنغ،ارت.
 : بإيجاز  الشرتة  غرض 

االستشارات اإلدارية.
عنأان املقر االجكماعي : )4، شارع 
الدار   ،0( ش   ،2 ط  الزرقطأني، 
البيضاء  الدار   20110  - البيضاء 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 10.000 الشرتة:  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي:
حصة   100  : زيد  دوريد  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
 ،33 السيد دوريد زيد عنأانه)ا) 
شارع خريبكة، ط 2، ش 52 20110 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
 ،33 السيد دوريد زيد عنأانه)ا) 
شارع خريبكة، ط 2، ش 52 20110 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 12 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يأليأز 2021 تحت رقم 25719.

920I

STE GOUR PLATRE

GOUR PLATRE
إعالن مكعدد القرارات

STE GOUR PLATRE
 DOUAR JDID BELFAA

 CHTOUKA AIT BAHA ، 87252،
inezgane MAROC

GOUR PLATRE »شرتة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنأان مقرها االجكماعي: دوار 
جديد بل اع شكأتة ويت باها - 

87252 انزكان املغرب.
»إعالن مكعدد القرارات«

رقم الكقييد في السجل الكجاري: 
.21915

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
تم اتخاذ   2021 20 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الكالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
ايت  الحكيم  عبد  السيد  ت أيت 
اجكماعية  حصة   500 مأح  سيدي 
السيد  الى  حصة   1000 اصل  من 

محمد ايت سيدي مأح
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
ويت  الحكيم  عبد  السيد  تعيين  تم 
سيدي مأح ومحمد ويت سيدي مأح 

مسيرين شريكين للشرتة
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
مايلي: الكأقيع البنكي: الشرتة ملزمة 
بشكل صحيح بالكأقيع ال ردي لعبد 
محمد  وو  مأح  ويت سيدي  الحكيم 

ويت سيدي مأح
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 
بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 
تم تحديد روس املال بمبلغ مائة ولف 
إلى  يقسم  درهم.   (100،000.00(
ولف )1،000.00) سهم بمائة )100) 
درهم لكل سهم مدفأع ومأزع على 
النحأ الكالي: السيد عبد الحكيم ويت 
سيدي مأح : 500 سهم السيد محمد 

آيت سيدي مأح : 500 سهم
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
املساهمات  الكاليأن  الشركاء  يقدم 
السيد عبد الحكيم  النقدية الكالية: 
ويت سيدي مأح : 50،000.00 درهم 
 : مأح  سيدي  ويت  محمد  السيد 

50،000.00 درهم
على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 
مسيرين:  وصالحيات  تعيين  مايلي: 
ويت  الحكيم  عبد  السيد  تعيين 
سيدي مأح ومحمد ويت سيدي مأح 
الكأقيع   - مسيرين شريكين للشرتة 
البنكي: الشرتة ملزمة بشكل صحيح 
بالكأقيع ال ردي لعبد الحكيم ويت 
سيدي مأه وو محمد ويت سيدي مأح
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   17 بكاريخ  بانزكان  االبكدائية 

2021 تحت رقم 1941.

921I

ETS VERIF CABINET COMPTABLE

 STÉ ROBOBKRE.PRO

SARL AU
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

 ETS VERIF CABINET

COMPTABLE

 AV DES FAR ES-SEMARA ،

72000، ES-SEMARA MAROC

Sté Robobkre.Pro Sarl Au شرتة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي حي مأالي 

ادريس زنقة محمد ولد سيدي وحمد 

رقم 07 السمارة - 72000 السمارة 

املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

2371

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

تم إعداد القانأن   2021 يأليأز   09

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 Sté  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

. Robobkre.Pro Sarl Au

اشغال   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

البناء ووشغال مخكل ة.

عنأان املقر االجكماعي : حي مأالي 

ادريس زنقة محمد ولد سيدي وحمد 

السمارة   72000  - السمارة   07 رقم 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 : لحسن  مأالي  بأ كر  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

لحسن  مأالي  بأ كر  السيد 

سيدي  ولد  محمد  زنقة  عنأانه)ا) 

 72000 السمارة   07 رقم  احمد 

السمارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

لحسن  مأالي  بأ كر  السيد 

سيدي  ولد  محمد  زنقة  عنأانه)ا) 

 72000 السمارة   07 رقم  احمد 

السمارة املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالسمارة بكاريخ 14 يأليأز 

2021 تحت رقم 2021/)15.

922I

STE NEW MOMENTUM CONSULTING SARL

 STE AMAL ZINEB

DISTRIBUTION

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

 STE NEW MOMENTUM

CONSULTING SARL

 N°1 BIS, IMM 28 AV DES FAR

 MEKNES VN ، 50000، MEKNES

MAROC

 STE AMAL ZINEB

DISTRIBUTION شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 

محمد السادس، رقم 5، النعيم 2، 

مكناس - 50000 مكناس املغرب.

تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.51019
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بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

املؤرخ في 03 غشت 2021 تم تحأيل 

من  للشرتة  الحالي  االجكماعي  املقر 

 ،5 رقم  السادس،  محمد  »شارع 

50000 مكناس   - 2، مكناس  النعيم 

E28، محل  إقامة رقم   « إلى  املغرب« 

 - مكناس  ب2,  املنصأر2,   ،2 رقم 

50000 مكناس املغرب«.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   23 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2021 تحت رقم 4254.

923I

امغار عبد الغافأر

4T AGENCY
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

حل شرتة

امغار عبد الغافأر

شارع الجيش امللكي اقامة النأر رقم 

1 الطابق االول تطأان ، 93000، 

تطأان املغرب

4T AGENCY شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طأر الكص ية)

وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 

محمد اليزيدي اقامة االندلس بلأك 

ا مككب رقم 3 تطأان - 93000 

تطأان املغرب.

حل شرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.28855

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

2021 تقرر حل  09 شتنبر  املؤرخ في 

 4T شرتة ذات املسؤولية املحدودة 

 100.000 روسمالها  مبلغ   AGENCY

درهم وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 

محمد اليزيدي اقامة االندلس بلأك ا 

مككب رقم 3 تطأان - 93000 تطأان 

املغرب نتيجة ل : الخسارة.

شارع  ب  الكص ية  مقر  حدد  و 

محمد اليزيدي اقامة االندلس بلأك ا 

مككب رقم 3 تطأان - 93000 تطأان 

املغرب.

 و عين:

السيد)ة) نأر الزمراني وعنأانه)ا) 

 3( شارع املعكصم زنقة البقالي رقم 

املغرب  تطأان   93000 مريبطأ  حي 

تمص ي )ة) للشرتة.

الحدود  اإلقكضاء  وعند   

املخألة  الصالحيات  على  امل روضة 

تبليغ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 

العقأد والأثائق املكعلقة بالكص ية : 

شارع محمد اليزيدي اقامة االندلس 

بلأك ا مككب رقم 3 تطأان

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   1( االبكدائية بكطأان بكاريخ 

2021 تحت رقم 40)3.

924I

ste controle balance sarl

EXELENCIA DE LA CASA
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
رفع روسمال الشرتة

ste controle balance sarl

 appt 3 immb 1031. lot riad al

 ismailia marjane 1 . meknes

 meknes، 50000، MEKNES

maroc

EXELENCIA DE LA CASA شرتة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي عمارة 

23 شقة 11 الطابق 4 تجزئة اليسر 

س ب ز مكناس - 50000 مكناس 

املغرب.

رفع روسمال الشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.42909

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

تم   2021 غشت   03 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشرتة  روسمال  رفع 

»380.000 درهم« وي من »100.000 

عن  درهم«   480.000« إلى  درهم« 
ديأن  مع  مقاصة  إجراء   : طريق 

الشرتة املحددة املقدار واملسكحقة.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   23 بكاريخ  بمكناس  الكجارية 

2021 تحت رقم 4253.

925I

امغار عبد الغافأر

AUTO EL MHASSANI

شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل الكص ية

امغار عبد الغافأر

شارع الجيش امللكي اقامة النأر رقم 

1 الطابق االول تطأان ، 93000، 

تطأان املغرب

AUTO EL MHASSANI شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي : شارع 

الدار البيضاء رقم 52 الشريحة 02 

تطأان - 93000 تطأان املغرب.

ق ل الكص ية

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.27571

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

2021 تقرر حل  02 شتنبر  املؤرخ في 

AUTO EL MHASSANI شرتة ذات 

روسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنأان  درهم   100.000

رقم  البيضاء  الدار  اإلجكماعي شارع 

 93000  - تطأان   02 الشريحة   52

تطأان املغرب نتيجة اللخسارة .

و عين:

املحساني  العزيز  السيد)ة) 

رقم  شارع الدار البيضاء  وعنأانه)ا) 

93000 تطأان  2 تطأان  52 الشطر 

املغرب تمص ي )ة) للشرتة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 

شارع  وفي   2021 شتنبر   02 بكاريخ 

 2 الشطر   52 رقم  البيضاء  الدار 

تطأان - 93000 تطأان املغرب.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   1( االبكدائية بكطأان بكاريخ 

2021 تحت رقم 39)3.

92(I

FIDUCIARE POLYFINANCES CONSEIL

MAHI INGENIERIE
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

 FIDUCIARE POLYFINANCES

CONSEIL

 PORTE DE MARRAKECH EL

 MASSIRA IMM 63A APPT

 07 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

MAHI INGENIERIE

شرتة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الأحيد

 PORTE وعنأان مقرها اإلجكماعي

 DE MARRAKECH ZONE 19

 IM 63A APPT 07 EL MASSIRA

MARRAKECH - 40000 مراتش ا 

املغر ية.

تحأيل املقر االجكماعي للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.83(33

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

تم تحأيل   2017 نأنبر   28 املؤرخ في 

للشرتة  الحالي  االجكماعي  املقر 

 PORTE DE MARRAKECH« من 

 ZONE 19 IM (3A APPT 07

 EL MASSIRA MARRAKECH

إلى  املغر ية«  ا  مراتش   - 40000

 IMM BERDII BLOC C AVENUE«

 MOULAY HASSAN APPT N° 19

مراتش   MARRAKECH - 40000

املغر ية«.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

دجنبر   25 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2017 تحت رقم 92325.

927I
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املرتز املرات�شي لإلرشاد

 LES SUITES DE
MARRAKECH

شرتة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الأحيد

رفع روسمال الشرتة

املرتز املرات�شي لإلرشاد
شقة رقم ٩ مدخل و عمارة ونس 

ماجأريل شارع مأالي عبد هللا ، 0، 
مراتش املغرب

 LES SUITES DE MARRAKECH
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 

يأغأسالفيا إقامة إقامة األندلس 
5 بلأك ب شقة 29 جليز - 40000 

مراتش املغرب .
رفع روسمال الشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.32(29

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
تم   2021 غشت   17 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشرتة  روسمال  رفع 
»202.271 درهم« وي من »100.000 
عن  درهم«   302.271« إلى  درهم« 
إدماج احكياطي وو ور اح وو   : طريق 

عالوات إصدار في روس املال.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   20 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 85)127.
928I

hicham zoufi

OUVRAROUTE
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
ت أيت حصص

hicham zoufi
 lot chateau n 71 temara ،
12000، TEMARA MAROC

 OUVRAROUTE
شرتة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي تجزئة 

الككبية رقم ) تمارة - 12000 تمارة 
املغرب .

ت أيت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.(8(57
بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تمت   2021 شتنبر   07 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ت أيت السيد )ة) محمد بأمدياني 
وصل  من  اجكماعية  حصة   4.000
)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   20.000
شتنبر   07 بكاريخ  الطيب  ابأ  خالد 

.2021
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
شتنبر   23 بكاريخ  بالر اط  الكجارية 

2021 تحت رقم 117737.

929I

املرتز املرات�شي لإلرشاد

 LES SUITES DE
MARRAKECH

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

خ ض روسمال الشرتة

املرتز املرات�شي لإلرشاد
شقة رقم ٩ مدخل و عمارة ونس 

ماجأريل شارع مأالي عبد هللا ، 0، 
مراتش املغرب

 LES SUITES DE MARRAKECH
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 

يأغأسالفيا إقامة إقامة األندلس 
5 بلأك ب شقة 29 جليز - 40000 

مراتش املغرب.
خ ض روسمال الشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري -.
الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
تم   2021 غشت   17 في  املؤرخ 
خ ض روسمال الشرتة بمبلغ قدره 
»202.271 درهم« وي من »302.271 
عن  درهم«   100.000« إلى  درهم« 

طريق : تخ يض عدد األسهم.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   20 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 85)127.

930I

DK PARTNERS MAROC

SAVEUR & GASTRONOMIE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

DK PARTNERS MAROC

 Boulevard Ghandi - Ghandi ,

 Mall - Immeuble 9, 2ème ETG,

 N°5 ، 20100، CASABLANCA

MAROC

 SAVEUR & GASTRONOMIE

شرتة ذات املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي 59 شارع 

الزرقطأني الطابق ) رقم 18 - 

20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

51(227

 09 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 يأنيأ 

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.SAVEUR & GASTRONOMIE

الكاجر   •  : غرض الشرتة بإيجاز 

باالسكيراد  يقأم  الذي  الأسيط  وو 

والكصدير

• تصنيع وتسأيق جميع املنكجات 

بكافة  الغذائية  واملأاد  الغذائية 

ونأاعها.

59 شارع  عنأان املقر االجكماعي : 

 -  18 رقم   ( الطابق  الزرقطأني 

20000 الدار البيضاء املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 10.000 الشرتة:  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي:

 GURUX الشرتة 

ENTERTAINMENT S.L : 49 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   51  : السيد بأشتى العلج 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

 GURUX الشرتة 

عنأانه)ا)   ENTERTAINMENT S.L

شارع غاندوتسير ، 127 -1ج 08022 

برشلأنة إسبانيا.

عنأانه)ا)  العلج  بأشتى  السيد 

شارع وثينا N5-3-A برشلأنة إسبانيا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  العلج  بأشتى  السيد 

شارع وثينا N5-3-A برشلأنة إسبانيا

 Xavier Réginald G. DE السيد 

غاندوتسير  شارع  عنأانه)ا)   LAME

، 127 -1ج 08022 برشلأنة إسبانيا

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 17 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم -.

931I

hicham zoufi

OUVRAROUTE
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تحأيل الشكل القانأني للشرتة

hicham zoufi

 lot chateau n 71 temara ،

12000، TEMARA MAROC

OUVRAROUTE شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

و عنأان مقرها االجكماعي تجزئة 

الككبية رقم ) تمارة - 12000 تمارة .

تحأيل الشكل القانأني للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.(8(57

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

املؤرخ في 07 شتنبر 2021 تم تحأيل 

الشكل القانأني للشرتة من »شرتة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

»شرتة ذات املسؤولية  إلى  الأحيد« 

املحدودة«.
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باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   23 بكاريخ  بالر اط  الكجارية 

2021 تحت رقم 117737.
932I

FIDUCIAIRE KHALID

 STE INSTITUT D›ART
VESTIMENTAIRE

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
ت أيت حصص

FIDUCIAIRE KHALID
 RUE DE BERKANE ، 60000، 41

OUJDA MAROC
 STE INSTITUT D’ART

VESTIMENTAIRE شرتة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي 87 شارع 
محمد بن عبد هللا رقم 1 - وجدة - 

0000) وجدة املغرب.
ت أيت حصص

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.1((97

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تمت   2021 فبراير   09 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بديعة معروف  )ة)  ت أيت السيد 
400 حصة اجكماعية من وصل 800 
شهرمان  )ة)  السيد  ل ائدة  حصة 

اسماعيلي بكاريخ 09 فبراير 2021.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
شتنبر   14 بكاريخ  بأجدة  الكجارية 

2021 تحت رقم 3235.
933I

hicham zoufi

TELMA GR
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

hicham zoufi
 lot chateau n 71 temara ،
12000، TEMARA MAROC

TELMA GR شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي 28 شارع 
مأالي اسماعيل شقة رقم 19 
حسان الر اط - 10020 الر اط 

املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

154823

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 يأنيأ   2(

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.TELMA GR

اشغال   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

االشغال  جميع  العمأم  وعلر  البناء 

املرتبطة بشكل مباشر او غير مباشر 

باشغال البناء .

28 شارع  عنأان املقر االجكماعي : 

مأالي اسماعيل شقة رقم 19 حسان 

الر اط - 10020 الر اط املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

السيدة سارة ريحان : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 400  : السيد رضأان الشيشاتلي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 100  : الشيشاتلي  ايمن  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  ريحان  سارة  السيدة 
البيكات ح ي م   8 11 رقم  املجمأعة 

الر اط 10150 الر اط املغرب.

الشيشاتلي  رضأان  السيد 
 8 رقم   11 املجمأعة  عنأانه)ا) 

 10150 الر اط  م  ي  ح  البيكات 

الر اط املغرب.

السيد ايمن الشيشاتلي عنأانه)ا) 
البيكات ح ي م   8 11 رقم  املجمأعة 

الر اط 10150 الر اط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  ريحان  سارة  السيد 
البيكات ح ي م   8 11 رقم  املجمأعة 

الر اط 10150 الر اط املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   23 بكاريخ  بالر اط  الكجارية 

2021 تحت رقم 117735.

934I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

رحمات أمبوغ
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
رحمات ومبأغ شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي 09 زنقة 

01 املحل 03 بالد بن مخلأف 
طهريين فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
(9577

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   04
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
اإلقكضاء بمخكصر تسميتها : رحمات 

ومبأغ.
الكصدير   : غرض الشرتة بإيجاز 

واالستراد.
زنقة   09  : عنأان املقر االجكماعي 
01 املحل 03 بالد بن مخلأف طهريين 

فاس - 30000 فاس املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 
درهم، مقسم كالكالي:

 : بنعمرو  الكريم  عبد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
بنعمرو  الكريم  عبد  السيد 
تجزئة  املعاريف  حي  عنأانه)ا) 
وجدة   (5 بلحسين زنقة الك اح رقم 

0000) وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
بنعمرو  الكريم  عبد  السيد 
تجزئة  املعاريف  حي  عنأانه)ا) 
وجدة   (5 بلحسين زنقة الك اح رقم 

0000) وجدة املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   20 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2021 تحت رقم 4178.
935I

FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

AMIGRUE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ت أيت حصص

 FIDUCIAIRE FARDI FATIMA
SARL AU

 LOT BELFAKIR ETG 2 APPT 20
 9 MEDIOUNA CASABLANCA ،
20490، MEDIOUNA MAROC

AMIGRUE شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي 
 ATTACHAROUK 2 MM 6
 S 2 TRANCHE 3 N 85 SIDI
 MOUMEN CASABLANCA -

20402 الدارالبيضاء املغرب.
ت أيت حصص

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.387823

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تمت   2021 يأنيأ   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :
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ت أيت السيد )ة) حسن اوفالحي 

وصل  من  اجكماعية  حصة   200

700 حصة ل ائدة السيد )ة) جميلة 

الصحيح بكاريخ 29 يأنيأ 2021.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   

 22 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 2))793.

93(I

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

TAHRIOUI TRANSPORT
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
ق ل الكص ية

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

AV. PRINCE HERITIER.N° 200.

 ETAGE 2.APPT. N° 8. ، 90020،

TANGER MAROC

TAHRIOUI TRANSPORT شرتة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي : تجزئة 

ص اء، رقم 18، اجزناية - 90100 

طكجة املغرب.

ق ل الكص ية
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.5(773

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

2021 تقرر حل  11 شتنبر  املؤرخ في 

شرتة   TAHRIOUI TRANSPORT

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد مبلغ روسمالها 10.000 درهم 

تجزئة  اإلجكماعي  مقرها  وعنأان 
 90100  - اجزناية   ،18 رقم  ص اء، 

طكجة املغرب نتيجة لحل قبل اآلوان.

و عين:
الطهريأي  عمر  السيد)ة) 
 ،18 رقم  ص اء،  تجزئة  وعنأانه)ا) 

املغرب  طنجة   90100 اجزناية 

تمص ي )ة) للشرتة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 

تجزئة  وفي   2021 شتنبر   11 بكاريخ 
 90100  - اجزناية   ،18 رقم  ص اء، 

طنجة املغرب.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   22 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 
من السجل   8315 تحت رقم   2021

الترتيبي .
937I

COMTA SAF FIDUCIAIRE

SOCIETE OLIVIER OUTAT
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
رفع روسمال الشرتة

COMTA SAF FIDUCIAIRE
اتشقة 13 العمارة 23 الطابق 2 
 APPT 13 زنقة الزرقطأني فاس
 IMM 23 RUE ZERKTOUNI،

MAROCاملغرب FES30000، فاس
 SOCIETE OLIVIER OUTAT

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي حي 
الزيكأن اطاط الحاج - 33300 

اوطاط الحاج املغرب.
رفع روسمال الشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.943

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
رفع  تم   2021 ماي   12 في  املؤرخ 
روسمال الشرتة بمبلغ قدره »90.000 
إلى  درهم«   10.000« وي من  درهم« 
»100.000 درهم« عن طريق : تقديم 

حصص نقدية وو عينية.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   02 بكاريخ  ببأملان  االبكدائية 

2021 تحت رقم 0000.
938I

APIBIO sarl

APIBIO
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

APIBIO sarl
 HAY EL JADID N°115 BIS

 R8 TIFLET ، 11500، TIFLET
MAROC

APIBIO شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة

 HAY وعنأان مقرها اإلجكماعي
 ELJADID N°115 BIS R8 - 15400

TIFLET MAROC
تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

1009
 0( في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 شتنبر 
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.APIBIO
بإيجاز  الشرتة  غرض 
 la production, la  :
 commercialisation et la
 transformation des produits de

..la ruche
 HAY  : االجكماعي  املقر  عنأان 
 ELJADID N°115 BIS R8 - 15400

.TIFLET MAROC
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 (40.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 ZOUITINA السيد 
MOHAMED : 1.000 حصة بقيمة 

100 درهم للحصة .
 ZIANI AHMED : 1.000 السيد

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 DACH MOHAMED السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   : 1.000

للحصة .
 BOUSSETTAT RACHID السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   : 1.000

للحصة .
 AABIDI MEHDI : 1.000 السيد

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 AKKA KHALID : 1.000 السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 MACHAAR NABIL : 400 السيد

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

 ZOUITINA MOHAMED السيد

 HAY ELJADID G4 N35 عنأانه)ا) 

 RTE AIT BELKACEM TIFLET

.15400 TIFLET MAROC

السيد ZIANI AHMED عنأانه)ا) 

 LOT YOUSSRA ET ZARKAE IMM

 H 35 APPT 02 SALE 11000 SALE

.MAROC

السيد AKKA KHALID عنأانه)ا) 

 LOT TISSIR NR 40 TIFLET 15400

.TIFLET MAROC

 MACHAAR السيد 

 QUARTIER عنأانه)ا)   NABIL

 ECONOMIQUE NO 28 TIFLET

.15400 TIFLET MAROC

 AABIDI MEHDI السيد 

 HAY ELJADID BLOC عنأانه)ا) 

 11 N 572 TIFLET 15400 TIFLET

.MAROC

 DACH MOHAMED السيد 

 NR 21 RUE IBN عنأانه)ا) 

 ZAKOUR QUARTIER OUAHDA

 02 KHEMISSET 15012

.KHEMISSET MAROC

 BOUSSETTAT RACHID السيد 

 DAR HAMRA RUE عنأانه)ا) 

 BOUKNADELN103 SALE 11000

.SALE MAROC

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

 ZOUITINA MOHAMED السيد

 HAY ELJADID G4 N35 عنأانه)ا) 

 RTE AIT BELKACEM TIFLET

15400 TIFLET MAROC

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   15 بكاريخ  بتي لت  االبكدائية 

2021 تحت رقم 213.

939I
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FHF

FACE CONSULTING
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

FHF
 N°249 Bd Yacoub El Mansour

 Bureau 6 ، 0، Casablanca
MAROC

FACE CONSULTING شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي 202 شارع 
عبد املأمن الشقة 5 الطابق االر�شي 

- . الدار البيضاء املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
51(493

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   0(
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 FACE  : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

.CONSULTING
البرمجة   : بإيجاز  الشرتة  غرض 
واالستشارة في نظم املعلأمات اضافة 
الى تطأير وتن يد وتكأين الكطبيقات 

وانظمة ادارة الكمبيأتر.
 202  : االجكماعي  املقر  عنأان 
الطابق   5 شارع عبد املأمن الشقة 

االر�شي - . الدار البيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 50.000 الشرتة:  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي:
حصة   500  : السيد مأ�شى رضا 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

 25 السيد مأ�شى رضا عنأانه)ا) 
 04 الخيرطابق  اقامة  ابن تثير  زنقة 
البيضاء  الدار   . املعاريف   7 شقة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
 25 السيد مأ�شى رضا عنأانه)ا) 
 04 الخيرطابق  اقامة  ابن تثير  زنقة 
البيضاء  الدار   . املعاريف   7 شقة 

املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 21 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم -.

940I

تبادكاف

AFRICA HARDWARE
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
رفع روسمال الشرتة

تبادكاف
49 شارع الجيش امللكي 

الطابق4رقم13 ، 2000)، الناضأر 
املغرب

AFRICA HARDWARE شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع 

اورو ا زنقة25 رقم 9) الناضأر - 
2000) الناضأر املغرب.

رفع روسمال الشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.21493
الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
تم   2021 شتنبر   23 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشرتة  روسمال  رفع 
من  وي  درهم«   1.(00.000«
 2.000.000« إلى  درهم«   400.000«
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 
املقدار  املحددة  الشرتة  ديأن  مع 

واملسكحقة.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
االبكدائية بالناضأر بكاريخ 23 شتنبر 

2021 تحت رقم 3987.

941I

STE AK MISSION SARL AU

 STE UNIVERES D›ARBRES

FRUCTUEUX-SARL
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

STE AK MISSION SARL AU

) شارع عالل ابن عبد هللا رقم 13 

فاس ، 30000، فاس املغرب

 STE UNIVERES D’ARBRES

FRUCTUEUX-SARL شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي ب اس 

اقامة النخيل زنقة بدر شاتر 

السياب شقة 12 شارع عالل بن 

عبد هللا فاس 30000 فاس املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

(9579

في  مؤرخ  مأثق  عقد  بمقك�شى 

تم إعداد القانأن   2021 غشت   27

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

 STE UNIVERES D’ARBRES

.FRUCTUEUX-SARL

 : بإيجاز  الشرتة  غرض 

 EXPLOITATION AGRICOLE,

.CULTURES PERMANANTES

ب اس   : االجكماعي  املقر  عنأان 

اقامة النخيل زنقة بدر شاتر السياب 

هللا  عبد  بن  عالل  شارع   12 شقة 

فاس 30000 فاس املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99سنة سنة .

الشرتة:  روسمال  مبلغ 

10.000.000 درهم، مقسم كالكالي:

السيد محمد بأعياد : 300 حصة 

بقيمة 30.000 درهم للحصة .

 300  : بأعياد  السعيد  السيد 

حصة بقيمة 30.000 درهم للحصة .

100 حصة   : السيدة منى بأعياد 

بقيمة 10.000 درهم للحصة .

 100  : بأعياد  ايمان  السيدة 

حصة بقيمة 10.000 درهم للحصة .

100 حصة   : السيدة مها بأعياد 

بقيمة 10.000 درهم للحصة .

السيد عبد ال كاح بألغمأد : 100 

حصة بقيمة 10.000 درهم للحصة .

 السيد محمد بأعياد : 300 بقيمة 

30.000 درهم.

 300  : بأعياد  السعيد  السيد 

بقيمة 30.000 درهم.

بقيمة   100  : السيدة منى بأعياد 

10.000 درهم.

 100  : بأعياد  ايمان  السيدة 

بقيمة 10.000 درهم.

بقيمة   100  : السيدة مها بأعياد 

10.000 درهم.

السيد عبد ال كاح بألغمأد : 100 

بقيمة 10.000 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  بأعياد  محمد  السيد 

اقامة النخيل زنقة بدر شاتر السياب 

هللا  عبد  بن  عالل  شارع   12 شقة 

30000 فاس املغرب.

السيد السعيد بأعياد عنأانه)ا) 
شارع  السياب  شاتر  بدر  زنقة   18

فاس   30000 هللا  عبد  بن  عالل 

املغرب.

عنأانه)ا)  بأعياد  منى  السيدة 

الشقة 13 عمارة 18 النخيل 2 شارع 

فاس   30000 هللا  عبد  بن  عالل 

املغرب.

عنأانه)ا)  بأعياد  ايمان  السيدة 
اقامة  الكازي  بالد  تجزئة   35 رقم 

3 ملعب الخيل  عثمان شقة الطابق 

30000 فاس املغرب.

 2 عنأانه)ا)  بأعياد  مها  السيدة 

م ج   9 بن معمر شقة  ونقة جميل 

3000 فاس املغرب.
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بألغمأد  ال كاح  عبد  السيد 
عين  السانية  عين  دوار  عنأانه)ا) 
فاس   30000 يعقأب  مأالي  بأعلي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  بأعياد  محمد  السيد 
اقامة النخيل زنقة بدر شاتر السياب 
هللا  عبد  بن  عالل  شارع   12 شقة 

30000 فاس املغرب
بأعياد  اللطيف  عبد  السيد 
18زنقة بدر شاتر السياب  عنأانه)ا) 
13 اقامة النخيل  05 الشقة  الطابق 

02 م ج 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   20 بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2021 تحت رقم 4179.
942I

SG CONSEIL

 OROLIA GLOBAL SERVICES
AFRICA

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

حل شرتة

SG CONSEIL
 Boulevard Zerktouni et 217

 Rue de la La Fraternité, Quartier
 Racine, 4ème Étage ، 20000،

casablanca Maroc
 OROLIA GLOBAL SERVICES
AFRICA شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد)في 
طأر الكص ية)

وعنأان مقرها اإلجكماعي زاوية 
شارع عمر الخيام وزنقة البن سج، 
االقامة ب، رقم 4 الطابق األول - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
حل شرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.28(025

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
تقرر حل   2021 ماي   17 في  املؤرخ 
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 OROLIA GLOBAL الشريك الأحيد
روسمالها  مبلغ   SERVICES AFRICA

مقرها  وعنأان  درهم   100.000

الخيام  عمر  شارع  زاوية  اإلجكماعي 
 4 رقم  االقامة ب،  وزنقة البن سج، 

الطابق األول - 20000 الدار البيضاء 

ونشطة  تأقف   : ل  نتيجة  املغرب 

الشرتة.

زاوية  ب  الكص ية  مقر  حدد  و 

البن سج،  وزنقة  الخيام  شارع عمر 
 - األول  الطابق   4 رقم  ب،  االقامة 

20000 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

 Christian BELLEUX السيد)ة) 

 rue beg er vilin  7 وعنأانه)ا) 

)ة)  guidel france 56520 تمص ي 

للشرتة.

 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 
املكعلقة بالكص ية : زاوية شارع عمر 

الخيام وزنقة البن سج، االقامة ب، 
رقم 4 الطابق األول 

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 22 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 57)793.

943I

ste cofiguer sarl

 STE IMMOPRO
TOUNAROUZ

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تعيين مسير جديد للشرتة

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage n3

guercif ، 35100، guercif maroc

 STE IMMOPRO TOUNAROUZ

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي الجأهرة 

الخضراء طريق عين الشقف كلم 

.FES MAROC 30050 - 5

تعيين مسير جديد للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.1927

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تعيين  تم   2021 ماي   17 في  املؤرخ 

عبد  مسير جديد للشرتة السيد)ة) 

السالم العمراني تمسير وحيد

تبعا لقبأل اسكقالة املسير.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

االبكدائية بجرسيف بكاريخ 22 شتنبر 

2021 تحت رقم 2/2021)11.

944I

املرتز الجهأي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة 

ورزازات

STE TIDILI TRANS SARL
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

املرتز الجهأي لالستثمار لجهة درعة 

تافياللت ملحقة ورزازات

شارع مأالي رشيد عمارة دادس 

الطابق االول ورزازات، 45000، 

ورزازات املغرب

STE TIDILI TRANS SARL شرتة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي دوار ون يد 

تديلي - 45102 ورزازات املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

11231

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 يناير   18

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

. TIDILI TRANS SARL

غرض الشرتة بإيجاز : * الكصدير 

واالسكيراد

* تقل البضائع والشحن .

عنأان املقر االجكماعي : دوار ون يد 

تديلي - 45102 ورزازات املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 80.000 الشرتة:  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي:

 400  : الطيب  نضيف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 400  : الحسين  وترام  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد نضيف الطيب عنأانه)ا) 

ورزازات   45102 تديلي  ون يج  دوار 

املغرب.

عنأانه)ا)  الحسين  وترام  السيد 

ويت   8(150 حي ويت ومزال القليعة 

ملأل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

السيد نضيف الطيب عنأانه)ا) 

ورزازات   45102 تديلي  ون يج  دوار 

املغرب

عنأانه)ا)  الحسين  وترام  السيد 

ويت   8(150 حي ويت ومزال القليعة 

ملأل املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

يناير   2( االبكدائية بأرزازات بكاريخ 

2021 تحت رقم -.

945I

SERVICES BASE D’AMITIE

PADRETRANS
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

حل شرتة

SERVICES BASE D’AMITIE

 61AV LALLA YACOUT ANGLE

 MAANI 2 EME ETG N° 62

 CASABLANCA 61AV LALLA

 YACOUT ANGLE MAANI 2

 EME ETG N° 62 CASABLANCA،

20400، CASABLANCA MAROC

PADRETRANS شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد)في طأر الكص ية)



عدد 84)5 - 28 ص ر 1443 )) وتكأ ر 2021)الجريدة الرسمية   19904

وعنأان مقرها اإلجكماعي املجمأعة 
السكنية الأحدة الحي الحسني 

عمارة 0) الشقة 21 الطابق الرابع - 
20220 الدارالبيضاء املغرب.

حل شرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.3(3435
الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
تقرر حل   2021 يأنيأ   01 املؤرخ في 
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 PADRETRANS الأحيد  الشريك 
مبلغ روسمالها 10.000 درهم وعنأان 
مقرها اإلجكماعي املجمأعة السكنية 
 (0 عمارة  الحسني  الحي  الأحدة 
 20220  - الرابع  الطابق   21 الشقة 
الدارالبيضاء املغرب نتيجة ل : عسر 

اقكصادي.
و حدد مقر الكص ية ب املجمأعة 
السكنية الأحدة الحي الحسني عمارة 
0) الشقة 21 الطابق الرابع - 20220 

الدارالبيضاء املغرب. 
و عين:

مغأال  املعطي  السيد)ة) 
 VIA DI VETTORO وعنأانه)ا) 
 GN 11/E SETTIMO TORINESE
تمص ي   10092 TORINO ITALIE

)ة) للشرتة.
 وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

املكعلقة بالكص ية : -
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 22 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يأنيأ 2021 تحت رقم 19)783.
94(I

Cap Conseils

MEDIAMATIC
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

Cap Conseils
 Bd Ibrahim Roudani ، ,303
20390، Casablanca Maroc
MEDIAMATIC شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي 219 شارع 

الزرقطأني وزاوية شارع الروداني 

مككب 17 الطابق األول املعاريف - 

20330 الدار البيضاء املغرب.

تحأيل املقر االجكماعي للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.32781

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تم تحأيل   2021 ماي   03 املؤرخ في 

من  للشرتة  الحالي  االجكماعي  املقر 

»219 شارع الزرقطأني وزاوية شارع 
األول  الطابق   17 مككب  الروداني 

البيضاء  الدار   20330  - املعاريف 

شارع الزرقطأني   219« إلى  املغرب« 

وزاوية ابراهيم الروداني مككب رقم 

17 الطابق 1 - 20330 الدار البيضاء 

املغرب«.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 22 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 28)793.

947I

malartci

STE NABOUDIS SARL AU
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

malartci

 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI

 MELLAL ، 23000، BENI MELLAL

MAROC

 STE NABOUDIS SARL AU

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي مقيم عند 

الشرتة malar tci شارع عبد الكريم 

الخطابي اقامة السالم الطابق 

الكاني رقم 12 بني مالل - 23000 بني 

مالل املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

11913

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   10

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

. NABOUDIS SARL AU

االعمال   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

املخكل ة والبناء .

عنأان املقر االجكماعي : مقيم عند 

الشرتة malar tci شارع عبد الكريم 

الخطابي اقامة السالم الطابق الكاني 

23000 بني مالل  12 بني مالل -  رقم 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

بأمحندي  الرحيم  عبد  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

بأمحندي  الرحيم  عبد  السيد 

عنأانه)ا) حي ايت الثلث الهيكلة رقم 

قصبة   23000 تادلة  قصبة   193

تادلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

بأمحندي  الرحيم  عبد  السيد 

عنأانه)ا) حي ايت الثلث الهيكلة رقم 

قصبة   23000 تادلة  قصبة   193

تادلة املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

االبكدائية ببني مالل بكاريخ 22 شتنبر 

2021 تحت رقم 971.

948I

ste cofiguer sarl

 STE IMMOPRO

TOUNAROUZ SARLAU
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage n3

guercif ، 35100، guercif maroc

 STE IMMOPRO TOUNAROUZ

SARLAU شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

 LOT وعنأان مقرها اإلجكماعي

 »3-LOUIZAT MELK »LOUIZT 55

 GUERCIF - 35100 GUERCIF

.MAROC

تحأيل املقر االجكماعي للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.1927

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تم تحأيل   2021 ماي   17 املؤرخ في 

من  للشرتة  الحالي  االجكماعي  املقر 

 LOT LOUIZAT MELK »LOUIZT«

 55-3« GUERCIF - 35100

»الجأهرة  إلى   »GUERCIF MAROC

 5 الخضراء طريق عين الشقف كلم 

.»FES MAROC 30050 -

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

االبكدائية بجرسيف بكاريخ 22 شتنبر 

2021 تحت رقم 2/2021)11.

949I

ste cofiguer sarl

EL AMRANI SALAM SARL
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تغيير تسمية الشرتة

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage n3

guercif ، 35100، guercif maroc

 EL AMRANI SALAM SARL

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
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وعنأان مقرها االجكماعي الجأهرة 

الخضراء طريق عين الشقف كلم 

.FES MAROC 30050 - 5

تغيير تسمية الشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

1927

 بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تغيير  تم   2021 ماي   17 في  املؤرخ 

 EL AMRANI« من  الشرتة  تسمية 

 IMMOPRO« إلى   »SALAM SARL

. »TOUNAROUZ SARLAU

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

االبكدائية بجرسيف بكاريخ 22 شتنبر 

2021 تحت رقم 2/2021)11.

950I

FIDUCOGEM

COMPTOIR ACHRAF
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

FIDUCOGEM
رقم 5 عمارة 52 مكاتب اشرف شارع 

 FES ،30000 ، محمد السادس فاس

MAROC

COMPTOIR ACHRAF شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي املحل رقم 

3 عمارة 52 شارع محمد السادس - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

(9535

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   02

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.COMPTOIR ACHRAF

بيع مأاد   : غرض الشرتة بإيجاز 

البناء .

عنأان املقر االجكماعي : املحل رقم 
 - 52 شارع محمد السادس  3 عمارة 

30000 فاس املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 : الرحمان  عبد  الهاديين  السيد 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة

 500  : محمد  الهاديين  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومأاطن الشركاء :

الرحمان  عبد  الهاديين  السيد 
13 عمارة ب2  عنأانه)ا) الشقة رقم 
اقامة ام الغيت زواغة 30000 فاس 

املغرب.
السيد الهاديين محمد عنأانه)ا) 
بأي رور  بني  احدادا  دوارتغزوت 

الناظأر 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
الرحمان  عبد  الهاديين  السيد 
13 عمارة ب2  عنأانه)ا) الشقة رقم 
اقامة ام الغيت زواغة 30000 فاس 

املغرب
السيد الهاديين محمد عنأانه)ا) 
بأي رور  بني  احدادا  دوارتغزوت 

الناظأر 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   1( بكاريخ  ب اس  الكجارية 

2021 تحت رقم 4137.
951I

ACCURCONSULTING

STE SORAMS SARL
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

ACCURCONSULTING
 IMM1 APPT 5 3EME ETAGE

 COMPLEXE FIRDAOUS
 KHOURIBGA ، 25000،

KHOURIBGA املغرب
 STE SORAMS SARL

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي تأطين: 

العمارة 1 الطابق 3 الشقة رقم 5 

مجمع ال ردوس خريبكة - 25000 

خريبكة املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

7257

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   10

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.SORAMS SARL

الهندسة   : غرض الشرتة بإيجاز 

ووشغال  املعدني  البناء  املدنية، 

مخكل ة.

تأطين:   : االجكماعي  املقر  عنأان 

 5 رقم  الشقة   3 الطابق   1 العمارة 

 25000  - خريبكة  ال ردوس  مجمع 

خريبكة املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

السيد س يان ووشن : 250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 250  : هنأن  عبدالرحيم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

250 حصة   : السيد محمد مجيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   250  : بهمأ  السيد رشيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

السيد املغرب عنأانه)ا) 17 بلأك 

 25000 خريبكة  القديم  السأق   3

خريبكة املغرب.
هنأن  عبدالرحيم  السيد 

اإلنبعاث  حي   1178 عنأانه)ا) 

خريبكة 25000 خريبكة املغرب.

عنأانه)ا)  مجيد  محمد  السيد 
 25000 الساحل خريبكة  ودادية   9

خريبكة املغرب.
 ( عنأانه)ا)  بهمأ  رشيد  السيد 
ف  ش  م  املحمدي  املسجد  منازل 

خريبكة 25000 خريبكة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
هنأن  عبدالرحيم  السيد 
اإلنبعاث  حي   1178 عنأانه)ا) 

خريبكة 25000 خريبكة املغرب
عنأانه)ا)  مجيد  محمد  السيد 
 25000 الساحل خريبكة  ودادية   9

خريبكة املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
22 شتنبر  االبكدائية بخريبكة بكاريخ 

2021 تحت رقم 441.
952I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU 

DER3A VOYAGE
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
ت أيت حصص

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI
SARL AU

الطابق الثالث شارع عالل ابن عبد 
هللا رقم 32 الريش ، 52400، الريش 

املغرب
DER3A VOYAGE شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي 07 زنقة 
الهاشمي ال ياللي حي تاحميدانت 
الريش - 52400 الريش املغرب.

ت أيت حصص
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.2((7
بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تمت   2021 شتنبر   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ت أيت السيد )ة) رشيد سخسأخ 
وصل  من  اجكماعية  حصة   1.000
)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   1.000
شتنبر   14 فاطمة ايت تلأنت بكاريخ 

.2021
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باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   17 االبكدائية بميدلت بكاريخ 

2021 تحت رقم 257.
953I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU 

DER3A VOYAGE
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI
SARL AU

الطابق الثالث شارع عالل ابن عبد 
هللا رقم 32 الريش ، 52400، الريش 

املغرب
DER3A VOYAGE شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي تجزءة زيز 
الريش - 52400 الريش املغرب.
تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.2((7

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
املؤرخ في 14 شتنبر 2021 تم تحأيل 
من  للشرتة  الحالي  االجكماعي  املقر 
الريش   52400  - »تجزءة زيز الريش 
الهاشمي  زنقة   07« إلى  املغرب« 
 - الريش  تاحميدانت  حي  ال ياللي 

52400 الريش املغرب«.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   17 االبكدائية بميدلت بكاريخ 

2021 تحت رقم 275.
954I

ORSIA FINANCE. 

GHOSN ENNAKHIL
شرتة املساهمة

تعيين وعضاء مجلس اإلدارة

GHOSN ENNAKHIL
شرتة مساهمة 

الروسمال االجكماعي: 000 400 
درهم

املقر االجكماعي: تجزئة الكأفيق 
عمارة زنيت 1 - الطابق الس لي- 

سيدي معروف الدار البيضاء

رقم السجل الكجاري :5)1052
رقم الكعريف الضريبي :1051151

رقم الكعريف املأحد للشرتة 

001(74230000021

تجديد عضأية مكصرفين مجلس 

اإلدارة وتعيين رئيس مديرعام

بمقك�شى الجمعية العامة العادية 

املنعقدة بكاريخ 23 وبريل 2021 اتخذ 

النخيل  غصن   « الشرتة  مساهمي 

الروسمال  ذات  مساهمة  شرتة   »

مقرها  والكائن  درهم   400  000.00

تجزئة  بالدارالبيضاء  االجكماعي 

الطابق  ء   1 زنيت  عمارة  الكأفيق 

،بعد  معروف  سيدي  الس ليء 

مالحظة انتهاء فترة عضأية مكصرفين 

مجلس اإلدارة قرارا يق�شي بكجديد 

 23 من  ابكداء  املكصرفين،  عضأية 

سنأات،  ست  ملدة   ،  2021 وبريل 

الذي  العادي  االجكماع  في  لكنكهي 

حسابات  تسأية  خالل  سينعقد 

السنة املنتهية في 31 ديسمبر )202

وسياحي  العقاري  القرض   •

يمكله السيد مراد ميمأني  مكصرف، 

و  رقم ف  الأطنية  للبطاقة  الحامل 

12783

الحامل  بنهيمة  إدريس  السيد   •

للبطاقة الأطنية رقم و 595)

السيد يأسف املراني الحامل    •

للبطاقة الأطنية رقم ص )9)421

الحامل  وزو ير  يأنس  السيد    •

للبطاقة الأطنية رقم إ ))75)2

السيد إ دريس بنأنة الحامل    •

للبطاقة الأطنية رقم ص )8))31

وعضاء  من  عضأ  كل  مأافقة   

مجلس اإلدارة على املهام املخألة له

 بمقك�شى اإلجكماع املنعقد بكاريخ 
23 وبريل 2021 قرر املجلس اإلداري 

 ,» GHOSN ENNAKHIL « شرتة 

الروسمال  ذات  مساهمة  شرتة 

مقرها  والكائن  درهم   400’ 000.00

تجزئة  بالدارالبيضاء  االجكماعي 

الطابق   -  1 زنيت  عمارة  الكأفيق 

الس لي- سيدي معروف مايلي :

بنهيمة  دريس  إ  السيد  تعيين 
الحامل للبطاقة الأطنية رقم و 595) 
عام  ومدير  اإلدارة  ملجلس   

ً
رئيسا

للشرتة ملدة واليكه تمكصرف.
بككابة  القانأني  اإليداع  تم 
الكجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
يأليأز   2( بكاريخ  بالدارالبيضاء 

2021 تحت رقم 0)7879 .
955I

AGIL CONSEIL

LEMANOV
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

حل شرتة

AGIL CONSEIL
 N°197,CM,UNITE II ,1ER ETAGE

,APPT N°3 DAOUIDIATE-
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
LEMANOV شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طأر الكص ية)
وعنأان مقرها اإلجكماعي عمارة رقم 
) شقة رقم 5 الطابق 2 إقامة دار 
السعادة رياض السالم مراتش - 

40000 مراتش املغرب.
حل شرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.85827

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
تقرر   2021 غشت   01 في  املؤرخ 
حل شرتة ذات املسؤولية املحدودة 
LEMANOV مبلغ روسمالها 100.000 
درهم وعنأان مقرها اإلجكماعي عمارة 
إقامة   2 الطابق   5 شقة رقم   ( رقم 
مراتش  السالم  رياض  السعادة  دار 
 : مراتش املغرب نتيجة ل   40000  -

عدم تحقيق الغرض اإلجكماعي.
عمارة  ب  الكص ية  مقر  حدد  و 
إقامة   2 الطابق   5 شقة رقم   ( رقم 
دار السعادة رياض السالم مراتش - 

40000 مراتش املغرب . 
و عين:

السيد)ة) ونس العراس وعنأانه)ا) 
رقم 1 شارع خلي ة عثمان عمارة ابن 
عباد مراتش 40000 مراتش املغرب 

تمص ي )ة) للشرتة.

وعند اإلقكضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخألة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقأد والأثائق 

 ( رقم  عمارة   : بالكص ية  املكعلقة 

دار  إقامة   2 الطابق   5 رقم  شقة 

السعادة رياض السالم مراتش

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   21 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 10549.

95(I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU 

BANAN TRAVAUX DIVERS
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI

SARL AU

الطابق الثالث شارع عالل ابن عبد 

هللا رقم 32 الريش ، 52400، الريش 

املغرب

 BANAN TRAVAUX DIVERS

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي قصر 

تيليشت الريش - 52400 الريش 

املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

2911

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   25

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

. BANAN TRAVAUX DIVERS

اشغال   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

مخكل ة، الجبص والصباغة.
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قصر   : االجكماعي  املقر  عنأان 

الريش   52400  - الريش  تيليشت 

املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : الحسين  بنان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  الحسين  بنان  السيد 

اقامة املنزه عين   08 عمارة رقم   19

عكيق تمارة 12000 تمارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  الحسين  بنان  السيد 

اقامة املنزه عين   08 عمارة رقم   19

عكيق تمارة 12000 تمارة املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   1( االبكدائية بميدلت بكاريخ 

2021 تحت رقم 254.

957I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

TRAJET SUD
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

TRAJET SUD شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي محل رقم 
15 بلأك س حي املسيرة ايت ملأل 

انزكان - 150)8 انزكان املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

24281

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   13
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.TRAJET SUD
نقل   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
عنأان املقر االجكماعي : محل رقم 
بلأك س حي املسيرة ايت ملأل   15

انزكان - 150)8 انزكان املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : اشكأر  العلمي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
عنأانه)ا)  اشكأر  العلمي  السيد 
تجزئة النهضة الكبرى رقم 405 اوالد 

تايمة 83004 اوالد تايمة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  اشكأر  العلمي  السيد 
تجزئة النهضة الكبرى رقم 405 اوالد 

تايمة 83004 اوالد تايمة املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   21 بكاريخ  بانزكان  االبكدائية 

2021 تحت رقم 5)19.
958I

مينارة فينانس جروب

ج .ب مراكش
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

مينارة فينانس جروب
52 شارع مأالي رشيد شقة رقم 
7 الطابق الرابع جليز مراتش ، 

40000، مراتش املغرب
ج .ب مراتش شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي درب 

اشكأتة رقم 223 القصبة - 40000 
مراتش املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
118825

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   17
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
.ب  ج   : بمخكصر تسميتها  اإلقكضاء 

مراتش.
تقديم   -  : غرض الشرتة بإيجاز 

الخدمات 
- وسيط الكمأيل

- اسكيراد وتصدير.
درب   : االجكماعي  املقر  عنأان 
 40000 223 القصبة -  اشكأتة رقم 

مراتش املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 10.000 الشرتة:  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي:
 500  : بيار  جيل  فيليب  السيد 

حصة بقيمة 10 درهم للحصة .
سانشيز  ميشيل  غايا  السيدة 
 10 بقيمة  حصة   500  : بيار  زوجة 

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد فيليب جيل بيار عنأانه)ا) 
القصبة   223 رقم  اشكأتة  درب 

40000 مراتش املغرب.
السيد غايا ميشيل سانشيز زوجة 
بيار عنأانه)ا) درب اشكأتة رقم 223 

القصبة 40000 مراتش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد فيليب جيل بيار عنأانه)ا) 
القصبة   223 رقم  اشكأتة  درب 

40000 مراتش املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   24 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 127899.

959I

PLANET COMMERCE ECHANGE PCE

 PLANET COMMERCE
ECHANGE PCE

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

 PLANET COMMERCE
ECHANGE PCE

)9 شارع آن ا إقامة ر يع آن ا الطابق 
9 رقم 91 ، 20200، الدار البيضاء 

املغرب
 PLANET COMMERCE

ECHANGE PCE شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي )9 شارع 
آن ا إقامة ر يع آن ا الطابق 9 رقم 
91 - 20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
491115

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 فبراير   01
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 
 PLANET COMMERCE  :

. ECHANGE PCE
غرض الشرتة بإيجاز : تجارة.

)9 شارع  عنأان املقر االجكماعي : 
آن ا إقامة ر يع آن ا الطابق 9 رقم 91 

- 20000 الدار البيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 
درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : مشكأر  عزيز  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  مشكأر  عزيز  السيد 
رقم   GX عمارة   2 وطلنتيك  إقامة 
السبع  عين  الش شاوني  شارع   1

20250 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  مشكأر  عزيز  السيد 
رقم   GX عمارة   2 وطلنتيك  إقامة 
السبع  عين  الش شاوني  شارع   1

20250 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 19 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 42)3))7.
9(0I

L2B CONSULTING

SWIRTATE.COM
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
ت أيت حصص

L2B CONSULTING
 Rue Ahmed El Majjati,

 Résidence les Alpes, Apt 3, 1er
 étage, Casablanca ، 20330،

Casablanca Maroc
SWIRTATE.COM شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي 55، شارع 
سليمان ال ار�شي، الطابق 3، رقم 7 

- 20320 الدار البيضاء املغرب.
ت أيت حصص

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.314931

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
تمت   2021 شتنبر   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بالمين  حمزة  )ة)  السيد  ت أيت 
وصل  من  اجكماعية  حصة   350
تريم  )ة)  حصة ل ائدة السيد   350

الشريف بكاريخ 03 يأنيأ 2021.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   

 23 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

793891- رقم  تحت   2021 شتنبر 

.33039

9(1I

RIF CONSEIL SARL

7SKY TRANS - SARL

شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشرتة

RIF CONSEIL SARL

 ARRIERE RUE TITOUAN 3EM

 ETAGE NADOR، 62000،

NADOR MAROC

7SKY TRANS - SARL شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها االجكماعي شارع 

الحسن االول رقم 527 الناظأر. - 

2000) الناظأر املغرب.

تغيير نشاط الشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.21517

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تم تغيير   2021 30 غشت  املؤرخ في 

نشاط الشرتة من »- إيداع الطرود

النقل الأطني والدولي للبضائع   -

نيابة عن اآلخرين.

- اسكيراد وتصدير البضائع« إلى »- 

نقل األمكعة غير املصاحبة.

النقل الأطني والدولي للبضائع   -

نيابة عن اآلخرين.

-اسكيراد وتصدير البضائع«.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

االبكدائية بالناضأر بكاريخ 23 شتنبر 

2021 تحت رقم 3984.

9(2I

 GROUP OPTI مجمأعة بصريات اهر ان

HRIBANE

مجمأعة بصريات اهر ان 
GROUP OPTI HRIBANE

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

 GROUP مجمأعة بصريات اهر ان
OPTI HRIBANE

قصر كلميمة زنقة 5 رقم 35 كلميمة 
الراشيدية ، 52250، كلميمة املغرب
 GROUP مجمأعة بصريات اهر ان

OPTI HRIBANE شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي قصر 
كلميمة زنقة 5 رقم 35 كلميمة 

الراشيدية 52250 كلميمة املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
152(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   09
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 
 GROUP مجمأعة بصريات اهر ان 

.OPTI HRIBANE
تاجر   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

منكجات ومسكلزمات البصريات .
قصر   : االجكماعي  املقر  عنأان 
كلميمة   35 رقم   5 زنقة  كلميمة 

الراشيدية 52250 كلميمة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 10.000 الشرتة:  روسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالكالي:
السيد حمزة اهر ان : 100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  اهر ان  حمزة  السيد 

قصر كلميمة كلميمة 52250 كلميمة 

املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  اهر ان  حمزة  السيد 

قصر كلميمة كلميمة 52250 كلميمة 

املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 21 بكاريخ  بالرشيدية  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 2104.

9(3I

fam consulting

CHRAOUI IMMO

شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشرتة

fam consulting

 res koutoubia center 2 avenue

 hassan II gueliz 2 eme etage n°9

، 40000، marrakech maroc

CHRAOUI IMMO شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم 4 

االقامة س ارونجي س 4 عين السن 

طريق فروتة ملحاميد مراتش - 

40000 مراتش املغرب .

تعيين مسير جديد للشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.1019(7

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

2021 تم تعيين  13 غشت  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشرتة  جديد  مسير 

شراوي نأرالدين تمسير وحيد

تبعا لأفاة املسير.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   22 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 127789.

9(4I
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METROPOLE BUSINESS CENTER

KROUCH MARKET
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

 METROPOLE BUSINESS
CENTER

59شارع الزرقطأني الطابق3 ، 
رقم8 الدار البيضاء ، 0)203، الدار 

البيضاء املغرب
KROUCH MARKET شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي محل رقم 

3, اقامة رقم 7, املجمع السكني 
الغرفة , سيدي يحيى زعير. - - 

الر اط املغرب
تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

154731
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   24
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.KROUCH MARKET
مرتز   : بإيجاز  الشرتة  غرض 
العامة  الغذائية  املأاد  لبيع  تجاري 
وغير  الغذائية  املنكجات  ومخكلف 

الغذائية..
محل   : االجكماعي  املقر  عنأان 
7, املجمع السكني  اقامة رقم   ,3 رقم 
الغرفة , سيدي يحيى زعير. - - الر اط 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 : الصمد  عبد  الزحأطي  السيد 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
 SOFIGOODS الشرتة 
HOLDING : 500 حصة بقيمة 100 

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومأاطن الشركاء :

الصمد  عبد  الزحأطي  السيد 
 71 مجمأعة املرجان رقم  عنأانه)ا) 

الكقدم - الر اط املغرب.
 SOFIGOODS الشرتة 
شارع   ,59 عنأانه)ا)   HOLDING
الدار   -  8 رقم   3 الزرقطأني الطابق 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
الصمد  عبد  الزحأطي  السيد 
 71 مجمأعة املرجان رقم  عنأانه)ا) 

الكقدم - الر اط املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   20 بكاريخ  بالر اط  الكجارية 

2021 تحت رقم 14)117.
9(5I

املرتز الجهأي لالستثمار لجهة العيأن الساقية 

الحمراء

FODM IMPORT EXPORT
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

املرتز الجهأي لالستثمار لجهة 
العيأن الساقية الحمراء

صندوق البريد ))22 ، 70000، 
العيأن املغرب

FODM IMPORT EXPORT شرتة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي شارع الأفا 
رقم )3 حي املسيرة العيأن - 70000 

العيأن املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
38175

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   30
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 FODM : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

. IMPORT EXPORT

الكصدير   : غرض الشرتة بإيجاز 

الكصدير   / العبأر   / واالسكيراد 

واالسكيراد / خدمة العبأر /

جميع  ونقل  ومعالجة  تجميد 

األسماك  بيع   / الصيد  منكجات 

جميع  وتصدير  اسكيراد   / بالجملة 

ونأاع األسماك

ونأاع  جميع  واسكيراد  تصدير 

الخضار وال أاته واملنكجات الغذائية

وتالء   / املينائي  الشحن  وتالء 
البحري  الشحن   / الجأي  الشحن 
 / الجأي  الشحن  الدولي  الشحن   /

النقل البحري /

النقل   / اللأجستية  الخدمات 

الأطني والدولي لحساب خاص و/ وو 

وسيط   / للبضائع  اآلخرين  لحساب 

للشراء وو البيع بين ... /

مكعدد  نقل   / دولي  نقل  وسيط 

إجراءات   / وتيل شحن   / الأسائط 

جمرتية / نقل مبرد / عمليات جمارك 

اسكيراد. .

شارع   : االجكماعي  املقر  عنأان 

 - العيأن  املسيرة  حي   3( الأفا رقم 

70000 العيأن املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

السيد اسامة فاتر : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  فاتر  اسامة  السيد 

املسيرة  حي   3( رقم  الأفا  شارع 

العيأن 70000 العيأن املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  فاتر  اسامة  السيد 

املسيرة  حي   3( رقم  الأفا  شارع 

العيأن 70000 العيأن املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   24 االبكدائية بالعيأن بكاريخ 

2021 تحت رقم 2021/)290.

9((I

EXCEL COMPTA SARL AU

PIZZA LEGERE
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تعيين مسير جديد للشرتة

EXCEL COMPTA SARL AU
اقامة وردة ب الشقة 9 زنقة 

االمام علي الحي الشكأي ، 40000، 
مراتش املغرب

PIZZA LEGERE شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي اقامة 

امليرادور ماجأريل مكجر 01ل جيليز - 
4000 مراتش املغرب.

تعيين مسير جديد للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.41437
الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
2021 تم تعيين  )0 شتنبر  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشرتة  جديد  مسير 

الشرقاوي سعيدة تمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   24 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 127887.
9(7I

املرتز الجهأي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة 

ورزازات

 STE LUX SOLAR ENERGY
SARL AU

شرتة ذات مسؤولية محدودة
 ذات الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

املرتز الجهأي لالستثمار لجهة درعة 
تافياللت ملحقة ورزازات

شارع مأالي رشيد عمارة دادس 
الطابق االول ورزازات، 45000، 

ورزازات املغرب
 STE LUX SOLAR ENERGY SARL
AU شرتة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي رقم 310 
حي املسيرة - 45000 ورزازات املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
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محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

11((1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   20

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

. LUX SOLAR ENERGY SARL AU

البناء   *  : بإيجاز  الشرتة  غرض 

واالشغال املخكل ة 

مكي ات  الترتيبات  مقاول   *
والعزل  والعزل  للكدفئة  الصحية 

والدخان الصناعي

* تاجر األلأاح الشمسية

* تاجر مأاد البناء بالكقسيط.
عنأان املقر االجكماعي : رقم 310 

حي املسيرة - 45000 ورزازات املغرب.

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:

 1.000  : هشام  امخأخ  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  هشام  امخأخ  السيد 

 122 رقم  س  بلأك  املقاومة  حي 

45000 ورزازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  هشام  امخأخ  السيد 

 122 رقم  س  بلأك  املقاومة  حي 

45000 ورزازات املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

االبكدائية بأرزازات بكاريخ 24 شتنبر 

2021 تحت رقم -.

9(8I

CABINET BEN MOKHTAR

 KWANGJIN MOROCCO
AUTOSYSTEMS

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

رفع روسمال الشرتة

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،
90020، TANGER MAROC
 KWANGJIN MOROCCO

AUTOSYSTEMS شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي املنطقة 
الحرة لطنجة ووتأمأتيف سيتي. 
جماعة الجأامعة عمالة ال حص 

ونجرة - 90000 طنجة املغرب.
رفع روسمال الشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.104203

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
تم   2021 شتنبر   23 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشرتة  روسمال  رفع 
من  وي  درهم«   10.400.000«
»100.000 درهم« إلى »10.500.000 
تقديم حصص   : عن طريق  درهم« 

نقدية وو عينية.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   24 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم )34)24.
9(9I

BCF CONSEIL

KACEMETAL
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

BCF CONSEIL
 AVENUE MOHAMED 204
 BOUZIANE SIDI OTHMAN

 CASABLANCA ، 20600،
CASABLANCA MAROC
KACEMETAL شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
 N° وعنأان مقرها اإلجكماعي
 180 LOT AL KHOUZAMA

 E4 LISSASFA CASABLANCA -
.20400 CASABLANCA MAROC

تحأيل املقر االجكماعي للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري -.

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
املؤرخ في 05 يأليأز 2021 تم تحأيل 
من  للشرتة  الحالي  االجكماعي  املقر 
 N° 180 LOT AL KHOUZAMA«
 E4 LISSASFA CASABLANCA -
 »20400 CASABLANCA MAROC
 LOTISSEMENT AL FATH 05« إلى 
 GH02 IMM 34( RDC OULED
 AHMED 1 DAR BOUAZZA
 CASABALNCA - 20100

.»CASABLANCA MAROC
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 22 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793441.
970I

ADVOLIS

 CENTRALE DE
 RESERVATION D›
HEBERGEMENT

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

ADVOLIS
 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME ETAGE OUJDA،
60000، oujda MAROC

 CENTRALE DE RESERVATION
 D’ HEBERGEMENT

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي )1زنقة 
عدي بن حاتم تجزئة الأحدة - 

0000) وجدة املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
38145

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 يأليأز   2(
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 
 CENTRALE DE RESERVATION D’

.HEBERGEMENT
مرتز   -  : بإيجاز  الشرتة  غرض 

اتصاالت.
)1زنقة   : املقر االجكماعي  عنأان 
 - الأحدة  تجزئة  حاتم  بن  عدي 

0000) وجدة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
الشرتة:  روسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : شقاق  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
عنأانه)ا)  شقاق  محمد  السيد 
زنقة  الأحدة  تجزئة  املحمدي  الحي 
عدي بن حاتم رقم )1 0000) وجدة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  شقاق  محمد  السيد 
زنقة  الأحدة  تجزئة  املحمدي  الحي 
عدي بن حاتم رقم )1 0000) وجدة 

املغرب.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   17 بكاريخ  بأجدة  الكجارية 

2021 تحت رقم 3280.

971I

FIDUCIA-MID

SAHTRAD SARL
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تحأيل املقر االجكماعي للشرتة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق االول طريق مكناس 
ميمالل ميدلت ، 54350، ميدلت 

ميدلت
SAHTRAD SARL شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنأان مقرها اإلجكماعي حي 

تمالحت زايدة - 54375 ميدلت 

املغرب.

تحأيل املقر االجكماعي للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.1945

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

املؤرخ في 10 شتنبر 2021 تم تحأيل 

من  للشرتة  الحالي  االجكماعي  املقر 

54375 ميدلت   - »حي تمالحت زايدة 

املغرب« إلى »طريق مكناس - خني رة 

ميدلت   54375  - املرتز  بزايدة 

املغرب«.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   21 االبكدائية بميدلت بكاريخ 

2021 تحت رقم 259.

972I

FIDUCIA-MID

ASFAR ANOUAR SARL AU
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيع نشاط الشرتة 

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق االول طريق مكناس 

ميمالل ميدلت ، 54350، ميدلت 

ميدلت

 ASFAR ANOUAR SARL AU

شرتة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها االجكماعي حي 

تمالحت - 54375 ميدلت املغرب.

تأسيع نشاط الشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.2411

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

تمت   2021 شتنبر   15 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  الكالية  األنشطة  إضافة 

الشرتة الحالي :

نقل البضائع لحساب الغير.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   

شتنبر   21 االبكدائية بميدلت بكاريخ 

2021 تحت رقم 258.

973I

ائكمانية ال ضيلة

JAS SERVICES
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

ائكمانية ال ضيلة
رقم 529 شقة رقم 4 الطابق 

2 الأحدة 5 شارع عالل ال ا�شي 
مراتش ، 40070، مراتش املغرب

JAS SERVICES شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي محل 
بالطابق األر�شي رقم 203 دوار 

مأالي عباس تسلطانت - 000)4 
مراتش املغرب

تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
1187(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   21
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 JAS  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.SERVICES
املقاول   : بإيجاز  الشرتة  غرض 
األسأاق   ، املرافق العمأمية  في تراء 
،املجازر البلدية ومأاقف السيارات 

وجميع املداخيل العامة األخرى.
محل   : االجكماعي  املقر  عنأان 
بالطابق األر�شي رقم 203 دوار مأالي 
مراتش   4(000  - عباس تسلطانت 

املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : شمشام  جأاد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  شمشام  جأاد  السيد 
املحاميد م كاح اطلس عمارة 41 رقم 

7 الطابق 1 40000 مراتش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  شمشام  جأاد  السيد 
املحاميد م كاح اطلس عمارة 41 رقم 

7 الطابق 1 40000 مراتش املغرب.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   23 بكاريخ  بمراتش  الكجارية 

2021 تحت رقم 127842.

974I

L2B CONSULTING

SWIRTATE.COM
شرتة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الأحيد
تعيين مسير جديد للشرتة

L2B CONSULTING

 Rue Ahmed El Majjati,

 Résidence les Alpes, Apt 3, 1er

 étage, Casablanca ، 20330،

Casablanca Maroc

SWIRTATE.COM

 شرتة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي 55، شارع 

سليمان ال ار�شي، الطابق 3، رقم 7 

- 20320 الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشرتة
رقم الكقييد في السجل الكجاري 

.314931

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 

2021 تم تعيين  01 شتنبر  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشرتة  جديد  مسير 

الشريف تريم تمسير وحيد

تبعا لقبأل اسكقالة املسير.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 23 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

793891- رقم  تحت   2021 شتنبر 

.33039

975I

مككب السيد الحسني يأسف

COMPLEXE AIT OUIRAN
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
خ ض روسمال الشرتة

مككب السيد الحسني يأسف
مككب رقم EB 407 الطابق 4 بلأك 

E تكنأ أل 2 وكادير باي فأنتي - 
اكادير ، 80010، اكادير املغرب

COMPLEXE AIT OUIRAN شرتة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي 

 DOUAR OULED TERNA SIDI
 BORGA – TAZMORT - 83026

.TAROUDANT MAROC
خ ض روسمال الشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.(581

الأحيد  الشريك  قرار  بمقك�شى 
تم   2021 شتنبر   10 في  املؤرخ 
خ ض روسمال الشرتة بمبلغ قدره 
»300.000 درهم« وي من »400.000 
عن  درهم«   100.000« إلى  درهم« 

طريق : تخ يض عدد األسهم.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 24 بكاريخ  بكارودانت  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 1904.

97(I

GESTION ALJANOUB

FOOD INDUSTRY FIELD
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطأان حي السعادة عمارة رقم 
2 الطابق الثالث العيأن ، 70000، 

العيأن املغرب
FOOD INDUSTRY FIELD شرتة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي زنقة زمأر 
رقم 72 حي الأحدة 01 عمارة 3 
العيأن 70000 العيأن املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 
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رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
38181

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   15
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 FOOD : اإلقكضاء بمخكصر تسميتها

.INDUSTRY FIELD
اسكيراد   : بإيجاز  الشرتة  غرض 
 , وشغال مكعددة   , تجارة  تصدير,   ,
النقل البري للحساب الخاص ,النقل 
البري لحساب الغير ونقل األشخاص.
زنقة   : االجكماعي  املقر  عنأان 
زمأر رقم 72 حي الأحدة 01 عمارة 3 

العيأن 70000 العيأن املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
السيد جناح عادل : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
عنأانه)ا)  عادل  جناح  السيد 
اشكأتة  بل اع  وعدي  علي  تن  دوار 
اشكأتة ايت باها   87252 ايت باها 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد جناح عادل عنأانه)ا) دوار 
ايت  اشكأتة  بل اع  وعدي  علي  تن 
باها 87252 اشكأتة ايت باها املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   24 االبكدائية بالعيأن بكاريخ 

2021 تحت رقم 2991/2021.
977I

unifiscom

GLORIA IMAGE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

unifiscom
 RES MIAMAR IMM C RDC N9
 CALIFORNIE CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA MAROC
GLORIA IMAGE شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنأان مقرها اإلجكماعي )2 محج 
مرس السلطان الطابق االول رقم 3 

ون ا )2000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

505337
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 ماي   2(
املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.GLORIA IMAGE
غرض الشرتة بإيجاز : منكج وفالم 

سينمائية.
)2 محج   : عنأان املقر االجكماعي 
 3 مرس السلطان الطابق االول رقم 

ون ا )2000 الدار البيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
السيد هشام بحطي : 900 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 100  : الجباري  خديجة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
السيد هشام بحطي عنأانه)ا) حي 
ال رح زنقة 9) رقم 10 20530 الدار 

البيضاء املغرب.
الجباري  خديجة  السيدة 
عنأانه)ا) حي ال رح زنقة 88 رقم 23 

20530 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
السيد هشام بحطي عنأانه)ا) حي 
ال رح زنقة 9) رقم 10 20530 الدار 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

 03 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

يأنيأ 2021 تحت رقم 505337.

978I

STE FICOGEMISS

STE JABHI POISSON

شرتة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل الكص ية

STE FICOGEMISS

12 الطابق الس لي حي بام، 33250، 

ميسأر املغرب

STE JABHI POISSON شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي : 12 

الطابق الس لي حي بام 33250 

ميسأر املغرب.

ق ل الكص ية

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

.987

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

2021 تقرر حل  21 شتنبر  املؤرخ في 

شرتة ذات   STE JABHI POISSON

روسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنأان  درهم   90.000,00

حي  الس لي  الطابق   12 اإلجكماعي 

نتيجة  املغرب  ميسأر   33250 بام 

اللكىقف الكام لنشاط الشرتة.

و عين:

الشلح  خر ا�شي  وحمد  السيد)ة) 

ونقة  قدور  الحاج  حي  وعنأانه)ا) 

100 رقم )3 بير الش ا 90000 طنجة 

املغرب تمص ي )ة) للشرتة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 

 12 وفي   2021 شتنبر   21 بكاريخ 

 33250 بام  حي  الس لي  الطابق 

ميسأر املغرب.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   24 بكاريخ  ببأملان  االبكدائية 

2021 تحت رقم 322.

979I

AB RED1 COMPTA

NOVILLAR IMMOBILIÈRE
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيس شرتة

AB RED1 COMPTA
 YAACOUB MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طنجة N° 4 ، 90000
 NOVILLAR IMMOBILIÈRE

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي يعقأب 
املنصأر رقم 2الطابق الثاني رقم 
4طنجة - 90070 طنجة املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
120219

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 شتنبر   09
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:
ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.NOVILLAR IMMOBILIÈRE
املطأر   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

العقاري *.
تنمية االستثمارات املكحرتة و
الثابت ، واقكناء وو بيع جميع

وجميع  واألرا�شي،  العقارات 
األنأاع

العقارات.
يعقأب   : االجكماعي  املقر  عنأان 
رقم  الثاني  2الطابق  رقم  املنصأر 

4طنجة - 90070 طنجة املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
عمر  اوالد  املنعم  عبد  السيد 
درهم   1.000 بقيمة  حصة   100  :

للحصة .



19913 الجريدة الرسميةعدد 84)5 - 28 ص ر 1443 )) وتكأ ر 2021) 

 : عمر  اوالد  املنعم  عبد  السيد 
100 بقيمة 1.000 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومأاطن الشركاء :

عمر  اوالد  املنعم  عبد  السيد 
زنقة   3 الجراري  حي  عنأانه)ا) 
 tanger  90070  7 رقم  الحاجب 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عمر  اوالد  املنعم  عبد  السيد 
زنقة   3 الجراري  حي  عنأانه)ا) 
 tanger  90070  7 رقم  الحاجب 

املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   21 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 215)24.
980I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

Sté GEO MAADINE
شرتة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الأحيد
ق ل الكص ية

STE FIDUCIAIRE WISLANE
 N°42 BIS, LOT CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،
MEKNES MAROC

Sté GEO MAADINE شرتة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد
وعنأان مقرها اإلجكماعي : شقة 8، 
عمارة 24، شارع عالل بن عبد هللا، 
املدينة الجديدة - 50000 مكناس 

املغرب.
ق ل الكص ية

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
.4(319

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 
تقرر حل   2021 ماي   27 في  املؤرخ 
ذات  شرتة   Sté GEO MAADINE
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 100.000 روسمالها  مبلغ  الأحيد 
اإلجكماعي  مقرها  وعنأان  درهم 
شارع عالل بن   ،24 عمارة   ،8 شقة 
 50000  - املدينة الجديدة  عبد هللا، 
مكناس املغرب نتيجة لقرار الشريك 

الأحيد.

و عين:

علأي امحمدي  وسماء  السيد)ة) 

 ،5 شقة   ،73 عمارة  وعنأانه)ا) 

الطابق 3، مرجان 2 50000 مكناس 

املغرب تمص ي )ة) للشرتة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخكامية 

 ،8 وفي شقة   2021 ماي   27 بكاريخ 

24، شارع عالل بن عبد هللا،  عمارة 

مكناس   50000  - الجديدة  املدينة 

املغرب.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

يأليأز   21 الكجارية بمكناس بكاريخ 

2021 تحت رقم 209.

981I

ايطال كأنساي

KATYBRABOOK
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

ايطال كأنساي

)28 حي النهضة سيدي عالل 

البحراوي ، 15252، سيدي عالل 

املغرب

KATYBRABOOK شرتة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي 24 شارع 

االمير سيدي محمد حي الرشاد 

القرية سال - 11130 سال املغرب

مسؤولية  ذات  شرتة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك الأحيد 
رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

34505

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
تم إعداد القانأن   2021 غشت   28

مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

.KATYBRABOOK
مؤلف   : بإيجاز  الشرتة  غرض 
األعمال األدبية والعلمية وغيرها من 

األعمال وو املقاالت.
24 شارع  عنأان املقر االجكماعي : 
االمير سيدي محمد حي الرشاد القرية 

سال - 11130 سال املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
 1.000  : سعيدة  ابغا  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
عنأانه)ا)  سعيدة  ابغا  السيدة 
سال  رقم8   12 اقامة  العرو ة  شارع 

الجديدة 11130 سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  سعيدة  ابغا  السيدة 
سال  رقم8   12 اقامة  العرو ة  شارع 

الجديدة 11130 سال املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   23 بكاريخ  بسال  االبكدائية 

2021 تحت رقم 952.
982I

ACS CONSEILS

SODIPIRE
شرتة ذات املسؤولية املحدودة 

تأسيع نشاط الشرتة 

ACS CONSEILS
اقامة مح اظ زنقة الجزائر الطابق 

2 ، 100)2، برشيد املغرب
SODIPIRE شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنأان مقرها االجكماعي 79 ليالي 
2 الطابق االول طريق بأسكأرة - 

000)2 برشيد املغرب.
تأسيع نشاط الشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري 
.8379

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2020 يأنيأ   17 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  الكالية  األنشطة  إضافة 

الشرتة الحالي :

بيع وشراء السيارات.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   

ماي   25 بكاريخ  ببرشيد  االبكدائية 

2021 تحت رقم 50).

983I

MAITRE ZOHRA KOSTIT

STE FTK COMPANY
SARL

D'associé unique 

إعالن مكعدد القرارات

MAITRE ZOHRA KOSTIT

14، شارع باسكأر، الطابق الثاني 

رقم 07 ، 90000، طنجة املغربي

 STE »FTK COMPANY«SARL

D’associé unique »شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الأحيد«

وعنأان مقرها االجكماعي: زاوية 

شارع القا�شي عياض وزنقة 

مانيألياس إقامة وبا س يان الطابق 

الثالث رقم 17 - - طنجة املغرب.

»إعالن مكعدد القرارات«

رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.112853

االسكثنائي  العام  الجمع  بمقك�شى 

2021 تم اتخاذ  02 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الكالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

من  اجكماعة  حصة   100 ت أيت 

 : طرف السيد محمد ازجط ل ائدة 

السيد تمال ال قيه تأزاني

على  ينص  الذي   :  :2 رقم  قرار 

اسكقالة السيد محمد ازجط  مايلي: 

تمسير للشرتة

على  ينص  الذي   :  :3 رقم  قرار 

ال قيه  تمال  السيد  تعيين  مايلي: 

الكأزاني مسيرا للشرتة.
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قرار رقم 4: : الذي ينص على مايلي: 
تحيين النظام األسا�شي للشرتة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 
النظام األسا�شي الكالية: 

بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 
السيد  للشركاء:  النقدية  املساهمة 
 100.000  ( الكأزاني  ال قيه  تمال 

درهم) 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
تقسيم الحصص االجكماعية كاآلتي: 
 100  ( السيد تمال ال قيه الكأزاني 

حصة اجكماعية).
على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 
ال قيه  تمال  السيد  تعيين  مايلي: 
للشرتة ملدة  الكأزاني تمسير وحيد 

غير محدودة.
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
شتنبر   20 بكاريخ  بطنجة  الكجارية 

2021 تحت رقم 8215.
984I

Tigos

 MESSARY ARCHITECTURE
& DESIGN

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الأحيد

تأسيس شرتة

Tigos
 rue felix max guedeg ، 70
20000، الدار البيضاء املغرب

 MESSARY ARCHITECTURE &
DESIGN شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد

وعنأان مقرها اإلجكماعي )2 شارع 
مرس السلطان الطابق 1 الرقم 3 - 

)2000 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شرتة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الأحيد 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 
517113

 24 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�شى 
القانأن  إعداد  تم   2021 غشت 
مسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 
الأحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الأحيد.
عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
 : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 
 MESSARY ARCHITECTURE &
 : بإيجاز  الشرتة  DESIGN.غرض 

هندسة معمارية.
)2 شارع  عنأان املقر االجكماعي : 
 -  3 الرقم   1 مرس السلطان الطابق 

)2000 الدارالبيضاء املغرب.
وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ روسمال الشرتة: 

درهم، مقسم كالكالي:
املسري  الزهراء  فاطمة  السيدة 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومأاطن الشركاء :
املسري  الزهراء  فاطمة  السيدة 
ادريس  مأالي  شارع   42 عنأانه)ا) 
 20000  3 الشقة   1 الطابق 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
املسري  الزهراء  فاطمة  السيدة 
ادريس  مأالي  شارع   42 عنأانه)ا) 
 20000  3 الشقة   1 الطابق 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 24 بكاريخ  البيضاء  بالدار  الكجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793925.
985I

STE PARA BAT SARL

STE PARA BAT sarl
إعالن مكعدد القرارات

STE PARA BAT SARL
اجذير ص.ب 19 ، 32000، 

الحسيمة املغرب
STE PARA BAT sarl »شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنأان مقرها االجكماعي: مرتز 

اجدير ص.ب 19 - 32000 الحسيمة 
املغرب.

»إعالن مكعدد القرارات«

رقم الكقييد في السجل الكجاري: 

.889

بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 

تم اتخاذ   2021 )1 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الكالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

االعالم بأفاة الشريك املسيربلحسن 

ال اضل وتأزيع حصصه املحددة في 

8.500 حصة علي الأرثة حسب رسم 

االراثة املؤرخ في 18 غشت 2021 علي 

امين  محمد  -بلحسن  الكالي  الشكل 

 2.007 -بلحسن ايأب  2.007 حصة 

حصة   2.007 ريان  -بلحسن  حصة 

-السيدة البضمأ�شي ارحيمأ 1.417 

 1.0(2 السيدة اوخيار مريم   - حصة 

)و7 من  حصة وغير بذلك ال صلين 

القانأن االسا�شي للشرتة 

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

عبد  بلحسن  السيد  تعيين  مايلي: 

الرشيد الحامل للبطاقة الأطني رقم 

غير  ملدة  تمسيرللشرتة   R2451(2

من   42 محدودة وغير بذلك ال صل 

القانأن االسا�شي للشرتة

وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 

على  ينص  الذي   :( رقم  بند 

الشركاء  يقدم  املساهمات.  مايلي: 

بلحسن  -السيد  الكلية  املساهمات 

درهم   175.000,00 الرشيد  عبد 

 175.000,00 منير  بلحسن  -السيد 

امين  محمد  بلحسن   - درهم 

بلحسن ايأب   - درهم   200.700,00

بلحسن   - درهم   200.700,00

السيدة   - درهم   200.700,00 ريان 

 141.700,00 ارحيمأ  البضمأ�شي 

 10(.200,00 مريم  اوخيار   - درهم 

درهم .

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
مليأن  في  حدد  الشرتة  راسمال 
درهم)1.200.000,00  الف  ومائكين 
حصة   12.000 مقسمة على  درهم) 
100 درهم مسجلة ومحررة  من فئة 
كالكالي  الشركاء  على  ومأزعة  كاملة 
 1.750 -السيد بلحسن عبد الرشيد 
 1.750 السيد بلحسن منير   - حصة 
 2.007 بلحسن محمد امين   - حصة 
حصة - بلحسن ايأب 2.007 حصة - 
بلحسن ريان 2.007 حصة - السيدة 
حصة   1.417 ارحيمأ  البضمأ�شي 
- السيدة اوخيار مريم 2)1.0 حصة.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   
 21 بكاريخ  بالحسيمة  االبكدائية 

شتنبر 2021 تحت رقم 55).
98(I

SAGASUD

TULIPE TRADIVERS
إعالن مكعدد القرارات

SAGASUD
شارع االمير مأالي عبد هللا رقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، العيأن

LAAYOUNE املغرب
TULIPE TRADIVERS »شرتة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنأان مقرها االجكماعي: زنقة 

القلعة رقم 177 حي خط الرملة 1 
العيأن - - العيأن املغرب.
»إعالن مكعدد القرارات«

رقم الكقييد في السجل الكجاري: -.
بمقك�شى الجمع العام االسكثنائي 
تم اتخاذ   2021 15 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الكالية: 
على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
واضافة  جديد  مسير  تعيين  مايلي: 

ونشطة جديدة
وتبعا لذلك تم تعديل مقكضيات 

النظام األسا�شي الكالية: 
ينص  الذي   :01 بند  رقم  بند 
محمد  السيد  تعيين  مايلي:  على 
للشرتة  جديدا  مسيرا  املنصأر 
واضافة االنشطة املكعلقة بالنظافة 

والصيانة .
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باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 

شتنبر   22 االبكدائية بالعيأن بكاريخ 

2021 تحت رقم ))29.

987I

LATERVERTE

 LA TERVERTE

الطيرقيرت

شرتة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شرتة

LATERVERTE

تجزئة جنان زمأر 2 البقعة رقم 

2237، طريق سأق الثالثاء 

الخميسات، 15000، الخميسات 

املغرب

LA TERVERTE الطيرقيرت شرتة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي بقعة رقم 

2237 تجزئة جنان زمأر 2 طريق 

سأق الثالثاء - 15000 الخميسات 

املغرب

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

29323

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 

تم إعداد القانأن   2021 غشت   25

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 

 LA  : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

TERVERTE الطيرقيرت.

األشغال   : غرض الشرتة بإيجاز 

 ، الككأين  االستشارة،   ، املخكل ة 

الدعم واألسكغالل ال الحي،.

عنأان املقر االجكماعي : بقعة رقم 

طريق   2 زمأر  جنان  تجزئة   2237

الخميسات   15000  - الثالثاء  سأق 

املغرب..

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشرتة : 99 سنة .

 10.000 الشرتة:  روسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالكالي:

السيد وولد بأيا عزيز : 100 حصة 
بقيمة 25 درهم للحصة .

100 حصة   : السيدة مريم عدي 
بقيمة 25 درهم للحصة .

100 حصة   : السيد وحمد الهايج 
بقيمة 25 درهم للحصة .

 100  : الكبير  امليلأدي  السيد 
حصة بقيمة 25 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  عزيز  بأيا  وولد  السيد 
رقم 27 زنقة حب امللأك تجزئة الهناء 

15000 الخميسات املغرب.
 2 عنأانه)ا)  عدي  مريم  السيدة 
 27 رقم   2 زنقة ابن املعتز عمارة ب 
البيضاء  الدار   20000 بيل يدير 

املغرب.
السيد وحمد الهايج عنأانه)ا) رقم 
زنقة محمد بن وحمد حي السالم   (

15000 الخميسات املغرب.
عنأانه)ا)  الكبير  امليلأدي  السيد 
 2 تجزئة ر يعة حي الأحدة   37 رقم 

15000 الخميسات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومأاطن مسيري الشرتة:
عنأانه)ا)  الكبير  امليلأدي  السيد 
 2 تجزئة ر يعة حي الأحدة   37 رقم 

15000 الخميسات املغرب
باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم 
 2( بكاريخ  بالخميسات  االبكدائية 

غشت 2021 تحت رقم 91).
988I

SAGASUD

SOUHO GROUPE PECHE
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد
تأسيع نشاط الشرتة 

SAGASUD
شارع االمير مأالي عبد هللا رقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، العيأن

LAAYOUNE املغرب

 SOUHO GROUPE PECHE

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الأحيد

وعنأان مقرها االجكماعي زنقة 

املرابطين حي الجديد بدون رقم 

طرفاية - 70050 طرفاية املغرب.

تأسيع نشاط الشرتة

رقم الكقييد في السجل الكجاري -.

بمقك�شى الجمع العام اإلسكثنائي 

تمت   2021 شتنبر   20 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  الكالية  األنشطة  إضافة 

الشرتة الحالي :

البضائح  نقل  السياح  نقل 

الشخ�شي  وللحساب  الغير  لحساب 

نقل االرساليات كل ما يكعلق بالنقل 

داخل املغرب او  بص ة عامة سأاء 

خارجه.

باملحكمة  القانأني  اإليداع  تم   

شتنبر   22 االبكدائية بالعيأن بكاريخ 

2021 تحت رقم 4)29.

989I

مأن باك

مون باك
شرتة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شرتة

مأن باك

)1زنقة شامبينيي الدار البيضاء ، 

20310، الدار البيضاء املغرب

مأن باك شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنأان مقرها اإلجكماعي )1 زنقة 

شامبينيي رقم  4 الدار البيضاء  - 

20310 الدار البيضاء  املغرب 

تأسيس شرتة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الكقييد في السجل الكجاري : 

505877

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقك�شى  

القانأن  إعداد  تم   2021 ماي   05

املسؤولية  ذات  لشرتة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات الكالية:

ذات  شرتة   : الشرتة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مكبأعة  الشرتة  تسمية 
مأن   : تسميتها  بمخكصر  اإلقكضاء 

باك.

صناعة   : بإيجاز  الشرتة  غرض 

جميع منكأجات الكل يف من الأرق 

والكرتأن .

زنقة   1(  : عنأان املقر االجكماعي 

 - البيضاء   الدار   4 رقم   شامبينيي 

20310 الدار البيضاء  املغرب .

وجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشرتة : 99 سنة .

الشرتة:   روسمال  مبلغ 

10.000.000 درهم، مقسم كالكالي:

 40.000   : السيد بألنأار محمد  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

  : الهادي  عبد  بألنأار  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   35.000

للحصة .

  : املالك   عبد  بألنأار  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   25.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وص ات ومأاطن الشركاء :

عنأانه)ا)  بألنأار محمد   السيد 

 50000  1 شطر  مرجان1   10(

مكناس املغرب .

الهادي   عبد  بألنأار  السيد 

عنأانه)ا) فيال رقم 53 تجزئة مرجان  

50000 مكناس  املغرب .

املالك   عبد  بألنأار  السيد 

 1 شطر  مرجان1   10( عنأانه)ا) 
50000 مكناس  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومأاطن مسيري الشرتة:

عنأانه)ا)  بألنأار محمد   السيد 
 50000  1 شطر  مرجان1   10(

مكناس  املغرب 
الهادي   عبد  بألنأار  السيد 
عنأانه)ا) فيال رقم 53 تجزئة مرجان 

50000 مكناس  املغرب.
990I
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املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 2)/2021

حساب رقم : 4085

الطرف األول :

الكعريف  رقم بطاقة  ليلى،  فايق 

الأطنية : I 3973(5 مغربي الجنسية.

الطرف الثاني :

القانأني  مسيرها  ال ايق  شرتة 

مقرها  الجنسية  مغربي  ليلى،  فايق 

االجكماعي طارق بن زياد عمارة 10.

األصل الكجاري : صيدلية.

عمارة  زياد  بن  :طارق  العنأان 

 : الكجاري  السجل  رقم  الر اط   10

.84218

بمصلحة  الكعرضات  وسكقبل 

الكجارية  باملحكمة  الكجاري  السجل 

 (15( بالر اط إلى غاية خمسة عشر 

يأما من صدور اإلعالن الثاني.

اإلعالن األول
رئيس مصلحة السجل الكجاري

8 مكرر

املحكمة الكجارية بالر اط

ملف رقم : 41/2021

حساب رقم : 752

الطرف األول :

البطاقة  رقم  امسقر،  عائشة 

الكعريف الأطنية : A(02290 مغربي 

الجنسية.

البطاقة  رقم  بأطالب،  زينة 

.LF9(72 : الكعريف الأطنية

البطاقة  رقم  بأطالب،  مينة 

.A322450 : الكعريف الأطنية

البطاقة  رقم  بأطالب،  فاطمة 

.A(03410 : الكعريف الأطنية

البطاقة  رقم  بأطالب،  عائشة 

.A(03411 : الكعريف الأطنية

البطاقة  رقم  بأطالب،  فاطمة 

.A(07738 : الكعريف الأطنية

الطرف الثاني :
بطاقة  رقم  بأطالب،  الحسين 
الكعريف الأطنية : A(04579 مغربي 

الجنسية.
: زنقة عمر السالوي رقم  العنأان 

92 الر اط.
بمصلحة  الكعرضات  وسكقبل 
الكجارية  باملحكمة  الكجاري  السجل 
 (15( بالر اط إلى غاية خمسة عشر 

يأما من صدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

رئيس مصلحة السجل الكجاري

93 مكرر

املحكمة الكجارية بالر اط
ملف رقم : 1/2021)
حساب رقم : 3)40

الطرف األول :
البطاقة  رقم  الجأهري،  محمد 
الكعريف الأطنية : A(57184 مغربي 

الجنسية.
الطرف الثاني :

رقم  الجأهري،  الرحيم  عبد 
 A77759  : بطاقة الكعريف الأطنية 

مغربي الجنسية.
زنقة مارسيل املدينة   1  : العنأان 
القديمة الر اط رقم السجل الكجاري 

.30214 :
بمصلحة  الكعرضات  وسكقبل 
الكجارية  باملحكمة  الكجاري  السجل 
 (15( بالر اط إلى غاية خمسة عشر 

يأما من صدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

رئيس مصلحة السجل الكجاري

94 مكرر

املحكمة  الكجارية بالر اط 
ملف  رقم : 2021/54 

حساب رقم : 3985

بيع وصل تجاري
الطرف األول : فاطمة البقالي رقم 
 A212024 بطاقة الكعريف الأطنية 

مغر ية الجنسية.

مزارعي  حنان   : الثاني  الطرف 
الأطنية  الكعريف  بطاقة  رقم 

الجنسية. مغر ية   Q235773 

األصل الكجاري : حالقة السيدات.

رقم  االوداية  الكيش   : العنأان 

)12 مكرر تمارة.
 رقم السجل الكجاري 45044.

بمصلحة  الكعرضات  وسكقبل 

الكجارية  باملحكمة  الكجاري  السجل 

 15 عشر  خمسة  غاية  إلى  بالر اط 

يأما من صدور اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
رئيس مصلحة السجل الكجاري

9 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
بيع وصل تجاري

ملف رقم : 42/2021

حساب : 1971

تلقاه  تأثيقي،  عقد  بمقك�شى 

مأثق  كاوكاو،  مصط ى  األسكاذ 

وغسطس  31 بكاريخ   بمكناس، 

2021، مسجل بمكناس  و8 سبكمبر 

تحت   ،2021 سبكمبر   9 بكاريخ 

سجل   : الكالية  التسجيل  مراجع 

 .202100338(3(028  : املداخيل 

والذي   2021/31844  : األمر باألداء 

بمقكضاه باعت السيدة غادة خاوة 

الأطنية  الكعريف  لبطاقة  الحاملة 
بإقامة  سكناها   ،D424792 رقم 

شقة   23 فاء  حدائق حمرية عمارة 

مكناس،  م.ج  اسماعيل  مأالي   11

الأاتي  خالد  السيد  ل ائدة  وذلك 

الأطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 
تجزئة   22 سكناه   ،S44574( رقم 

والذي قبل منها  الكأاصل الناضأر، 

الكائن  جميع األصل الكجاري،  شراء 
برقم ) زنقة 12 حي النصر برج مأالي 

تمدرسة  املسكغل  مكناس،  عمر 

اسم  تحت  الخصأ�شي  للكعليم 

واملقيد  ،LE PETIT CANADIEN

 بالسجل الكجاري باملحكمة الكجارية 
من   7728( رقم  تحت  بمكناس 
 144 وتحت رقم  السجل اإليضاحي، 
بجميع  وذلك  الترتيبي  السجل  من 
بثمن  واملعنأية  املادية  عناصره 

إجمالي قدره نهايكه 0.000)7 درهم.
وعاله  املذكأر  البائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بكعرضاتهم  يكقدمأا  ون 
الكجارية  باملحكمة  الكجاري  السجل 
بمكناس داخل وجل يبكدئ من تاريخ 
اليأم  في  وينكهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن األول
1 مكرر

املحكمة الكجارية بمكناس
إقالة بيع نصف وصل تجاري

ملف رقم 38/2021
حساب : 1948

من  محرر  عرفي  عقد  بمقك�شى 
العلأي  هللا  عبد  العدالن  طرف 
وتكأ ر   19 بكايخ  ترابيلة  ومحمد 

.2020
تردودي  حسان  السيد  تقايال 
 G1110(9 رقم  ب.ت.و  الحامل 
قيادة  الرواجح  ازهير  بدوار  الساتن 

مأالي عبد القادر جرف امللحة.
الحاملة  ورطان  زهرة  والسيدة 
الساتنة   D5(0953 رقم  ب.ت.و 
 4 الشقة  رقم  الف  الريحان  إقامة 

ويسالن مكناس.
البيع  بعقد  يكعلق  ما  جميع 
بكاريخ بينهما  تم  الذي   الكأثيقي 

 2017 وغسطس  و11  يأليأ   14
 25 بكاريخ  بمكناس  واملسجل 
له  فكح  والذي   2017 وغسطس 
ملف إشهار عقد بيع نصف األصل 
الكجاري باملحكمة الكجارية بمكناس 
سبكمبر   11 بكاريخ   2017-491 رقم 
وتم الكعرض عليه من طرف   2017
الصندوق الأطني للضمان االجكماعي 
بمكناس بكاريخ 24 وتكأ ر 2017 وتم 
وذلك   2021 وبريل   5 بكاريخ  رفعه 
وقدرها  حصتها  جميع  يخص  فيما 
من األصل الكجاري املكمثل في  %50

 II.  -  إعالنات قضائية
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33 االسماعيلية   مقهى الكائنة قطع 
بالسجل  واملسجل  مكناس  ج  1 م 
بأن رجع   8391( الكجاري تحت رقم 
لها واجبها في الحق الكجاري املذكأر 
البيع الذي قيمكه  ورجعت له مبلغ 

0.000)2 درهم.

لذلك فإن جميع الكعرضات يجب 

باملحكمة  الضبط  بككابة  ون تأضع 

الكجارية بمكناس داخل وجل خمسة 

صدور  تاريخ  من  يأما   (15( عشر 

النشرة الثانية.

اإلعالن الثاني
عن رئيس تكابة الضبط املحكمة الكجارية 

بمكناس

13 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
مقاولة الكراكي الحسين

نشر القرار القا�شي باإلبقاء على 

مسطرة التسأية القضائية

يعلن السيد رئيس مصلحة تكابة 

ب اس الكجارية  باملحكمة   الضبط 

ونه :

2021 صدر قرار  19 وبريل  بكاريخ 

الكجارية  االسكئناف  محكمة  عن 

رقم  امللف  في   33 رقم  تحت  ب اس 

بإلغاء  ق�شى   2019/8301/54

من  والحكم  املسكأنف  الحكم 

جديد باإلبقاء على مسطرة التسأية 
املقاول  حق  في  امل كأحة  القضائية 

بالسجل  واملسجل  الحسين  الكراكي 

الكجاري باملحكمة االبكدائية بص رو 

تحت رقم 25.
عن رئيس تكابة الضبط

إمضاء : ص اء واحي

2

املحكمة الكجارية ب اس

شرتة الغأاطي عبد السالم

نشر القرار القا�شي باإلبقاء على 

مسطرة التسأية القضائية

يعلن السيد رئيس مصلحة تكابة 

ب اس الكجارية  باملحكمة   الضبط 

ونه :

قرار  صدر   2021 ماي   3 بكاريخ 
الكجارية  االسكئناف  محكمة  عن 
رقم  امللف  في   38 رقم  تحت  ب اس 
بإلغاء  ق�شى   2019/8301/(9
من  والحكم  املسكأنف  الحكم 
جديد باإلبقاء على مسطرة التسأية 
الغأاطي شرتة  حق  في   القضائية 
بالسجل  واملسجلة  السالم،  عبد 

الكجاري ب اس تحت رقم 205)3.
عن رئيس تكابة الضبط

إمضاء : بشرى العرجي

3

املحكمة  الكجارية ب اس 
مصلحة السجل الكجاري

14/V/2020 : ملف  بيع عدد
حساب خاص : )270

إشهار عقد بيع وصل تجاري
سناء  )ذة.  بمقك�شى عقد تأثيقي 
مؤرخ ب اس  مرابطي مأثقة ب اس) 
ومسجل   2020 نأفمبر   3 بكاريخ 

ب اس بكاريخ 4 نأفمبر 2020.
البقال،  السعأدي  السيد  باع 
 C13329( الأطنية  بطاقكه  رقم 
بلأك س   202 والساتن ب اس رقم 

زواغة العليا.
للسيد خالد القبلي، رقم بطاقكه 
والساتن ب اس   C191490 الأطنية 
سعيد  بني  زنقة   1 الحضري  شارع 

الزهأر 2.
ب اس  املسكغل  الكجاري  األصل 
25 شارع عبد الرحمان بلقر�شي باب 
الخأخة واملسجل بالسجل الكجاري 
ب اس تحت عدد )3358 بثمن قدره 

200.000 درهم.
حسب الشروط املنصأص عليها 

بعقد البيع.
وتقبل الكعرضات بككابة الضبط 
باملحكمة الكجارية ب اس داخل وجل 
ال يكعدى خمسة عشر يأما ابكداء من 

النشرة الثانية.
اإلعالن الثاني

عن رئيس تكابة الضبط

سعيد ابن سليمان

37 مكرر

املحكمة الكجارية ب اس
مصلحة السجل الكجاري

إشهار عقد ت أيت وصل تجاري

ملف بيع رقم : 2021/28

حساب خاص : 3520

بمقك�شى عقد تأثيقي ذة. خأدار 

مؤرخ ب اس  مأثقة ب اس،  ابتسام، 

ومسجل   2021 وغسطس   23 بكاريخ 

 2021 وغسطس   25 بكاريخ  ب اس 

ذات  شرتة   KAJO شرتة  فأتت 

مسؤولية محدودة ممثلة من طرف :

بطاقتها  مصباحي،  وفاء  السيدة 

القاطنة   C2(0(78 رقم  الأطنية 

ب اس 25 تجزئة بريستيجيا شقة 11 

ملعب الخيل م.ج وصالة عن ن سها 

حدي،  كأثر  لال  السيدة  عن  ونيابة 

 C517382 رقم  الأطنية  بطاقتها 
مليكة  لال  زنقة   ،2 ب اس  القاطنة 

الشقة رقم 2 م.ج ؛

DEFFORGE JEAN- السيد 

لجأاز  الحامل   PIERRE MARCEL

والقاطن   13AB18(15 رقم  الس ر 

ب رنسا.

بمقك�شى الصالحيات املخألة لهم 

شرتة   KOFFEE INVEST لشرتة 

من  ممثلة  محدودة  مسؤولية  ذات 

شقرون،  ابن  هشام  السيد  طرف 

 AB111389 رقم  الأطنية  بطاقكه 

املهدي،  تجزئة   78 ب اس  القاطن 

الشقة 1 طريق ايمأزار.

مجمأع األصل الكجاري املسكغل 

رقم  القطعة  نزهة،  تجزئة  ب اس، 

واملشكمل على مقهى واملسجل   401

بالسجل الكجاري باملحكمة الكجارية 

بثمن قدره   34337 ب اس تحت رقم 

الشروط  حسب  درهم   (00.000

املنصأص عليها بعقد البيع.

الضبط  بككابة  الكعرضات  تقبل 

باملحكمة الكجارية ب اس داخل وجل 

يأما   (15( عشر  خمسة  يكعدى  ال 

ابكداء من النشرة الثانية.

اإلعالن الثاني
عن رئيس تكابة الضبط

38 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

مككب صعأ ات املقاولة

فسخ مخطط االسكمرارية وفكح 
مسطرة الكص ية القضائيةفي 

مأاجهة شرتة سأماتريكأ
ملف عدد : 8308/2019/)182

اشعار

عدد  الحكم  بمقك�شى 

بكاريخ  الصادر   2019/1240

صعأ ات  ملف  في   2021/07/07

 2019/8308/182( عدد  املقاولة 

قضت املحكمة الكجارية بمراتش :

ب سخ مخطط االسكمرارية وفكح 

في  القضائية  الكص ية  مسطرة 

املسجلة  سأماتريكأ  شرتة  مأاجهة 

املحكمة  لدى  الكجاري  بالسجل 

االبكدائية بأرزازات تحت عدد 2011.

وتحديد تاريخ الكأقف عن الدفع 

بمأجب  سابقا  املحددة  املدة  في 

مسطرة  ب كح  القا�شي  الحكم 

 : وعينت السيد  التسأية القضائية. 

عبد الرحيم اسميح قاضيا منكدبا،

دينار سنديكا  الحسين   : والسيد 

مص يا والكائن : شارع الحسن الثاني 

طريق اكادير عمارة ظهير الحي الحسني 

الطابق 2 الشقة رقم ) و 7 - مراتش.

الدائنين  من  فاملطلأب  وعليه 

املعين  للسنديك  بديأنهم  الكصريح 

املبالغ  ضمن قائمة مأقعة تكضمن 

وذلك  بالأثائق  مرفقة  املطلأ ة 

نشر  تاريخ  من  شهرين  اجل  داخل 

هذا االشعار بالجريدة الرسمية طبقا 

 720 719 و  584 و  ملقكضيات املأاد 

من مدونة الكجارة.

يمدد هذا األجل شهرين بالنسبة 

اململكة  خارج  القاطنين  للدائنين 

املغر ية.

حرر بكاريخ 2021/09/03
رئيس مصلحة تكابة الضبط
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املحكمة الكجارية بمراتش

عقد بيع نصف وصل تجاري

ملف رقم 2021/140

حساب رقم : 02)3

في  مؤرخ  تأثيقي  عقد   بمقك�شى 

5 ماي و7 يأليأ 2021، تلقاه األسكاذ 

عبد الرحمان سكرود مأثق بمراتش، 

يأليأ   20 بكاريخ  بمراتش  ومسجل 

الدرقاوي،  باع السيد محمد   2021

الأطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 

بمراتش،  الساتن   ،E893 رقم 

ل ائدة السيد   ،1000 رقم   1 بلبكار 

لبطاقة  الحامل  الكرش،  مصط ى 

 ،E405858 رقم  الأطنية  الكعريف 

حي تارتة سيدي  الساتن بمراتش، 

مبارك، رقم 327، والسيد عبد الحق 

الكعريف  لبطاقة  الحامل  الكرش، 

الساتن   EE215324 رقم  الأطنية 

رقم  مبارك  سيدي  تارتة  بمراتش، 

نصف األصل الكجاري الكائن   ،327

زنقة السمارين، سأق   73 بمراتش، 

وبلأح، واملخصص :

 MD DE BAS ET BONNETRIE,(

 MD DE CHAUSSURES EN

DETAIL) واملسجل بالسجل الكجاري 

من   954(4 رقم  تحت  بمراتش 

من   55 وعدد  الكحليلي  السجل 

عناصره  بجميع  الترتيبي  السجل 

 500.000 بمبلغ  واملعنأية  املادية 

درهم.

وعاله  املذكأر  البائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بكعرضاتهم  يكقدمأا  ون 

الكجارية  باملحكمة  الكجاري  السجل 

بمراتش داخل وجل يبكدئ من تاريخ 

اليأم  في  وينكهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر )15) من نشر اإلعالن 

الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس تكابة الضبط

49 مكرر

املحكمة الكجارية بمراتش
تقديم وصل تجاري حصة في شرتة

ملف رقم 2021/141
حساب رقم 13)3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقك�شى 
بمراتش  ومسجل   2021 ماي   31
قدمت   2021 يأليأ   12 بكاريخ 
السيدة الكأمي وفاء الحاملة لبطاقة 

.E140084 الكعريف الأطنية رقم
تجزئة الأداية حي املسيرة 1 رقم 8 

مراتش.
 PHARMACIE WAFA لشرتة 

.MARRAKECH SARL AU
شرتة فرم�شي وفاء مراتش شرتة 
ملسؤول  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد.
الكائن مقرها االجكماعي في تجزئة 
8 مراتش  رقم   1 الأداية حي املسيرة 

في طأر الكأسيس.
في  الكائن  الكجاري  جميع األصل 
 8 رقم   1 الأداية حي املسيرة  تجزئة 
واملسجل  تصيدلية  واملعد  مراتش 
بجميع   45824 الكجاري  بالسجل 
تحصة  واملعنأية  املادية  عناصره 
 1.2(5.000 بمبلغ  قأم  الشرتة  في 

درهما.
فعلى دائني مقدم الحصة املذكأرة 
إلى  بكصريحاتهم  يكقدمأا  ون  وعاله 
باملحكمة  الكجاري  السجل  قسم 
الكجارية داخل وجل يبكدئ من تاريخ 
اليأم  في  وينكهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن األول
عن رئيس تكابة الضبط

50 مكرر

املحكمة الكجارية بمراتش
بيع وصل تجاري

ملف رقم 2021/142
ملف رقم 12)3

بمقك�شى عقد عرفي مؤرخ في فاتح 
بمراتش  ومسجل   2021 سبكمبر 
السيد  باع   2021 سبكمبر   8 بكاريخ 
لبطاقة  الحامل  بكري  الكريم  عبد 
 E31283 رقم  الأطنية  الكعريف 
رقم   1 بلبكار  تجزئة  م  ح  الساتن 
كأثر  السيدة  ل ائدة  مراتش   984
رقم  الس ر  لجأاز  الحاملة  بكري 

.GF(050385

الكائن  الكجاري  األصل  جميع 

طريق  دكالة  باب  الكائن  باملحل 

)11 مراتش  سيدي عبد العزيز رقم 

بالسجل  واملسجل  للخياطة  واملعد 

بجميع   40110 رقم  تحت  الكجاري 

بمبلغ  واملعنأية  املادية  عناصره 

80.000 درهما.

وعاله  املذكأر  البائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بكعرضاتهم  يكقدمأا  ون 

الكجارية  باملحكمة  الكجاري  السجل 

بمراتش داخل وجل يبكدئ من تاريخ 

اليأم  في  وينكهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس تكابة الضبط

51 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
قسم السجل الكجاري

إعالن عن تقديم وصل تجاري

حصة في شرتة

ملف رقم : 2021/38

حساب رقم : 2939

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقك�شى 

بمراتش  ومسجل   2021 فبراير   8  

فإن السيد   2021 فبراير   1( بكاريخ 

الحامل  فيه،  الخير  ومين  محمد 

رقم  الأطنية  الكعريف  لبطاقة 

في إطار تحأيل مقاولة   ،EE111051

شرتة  إلى  طبيعي  لشخص  فردية 

طبقا  املحدودة  املسؤولية  ذات 

السابعة  ال قرة   247 ملقكضيات 

للضرائب. العامة  املدونة  من  عشر 

جميع األصل الكجاري الكائن ب : 

 ،277 حي الجديد رقم   2 تاسلطانت 

واملسجل  صيدالني  واملعد  مراتش 

بالسجل الكجاري تحت رقم ))1133 

بجميع عناصره املادية واملعنأية.

ل ائدة  عينية  تحصة  قدم 

الخير«  »صيدلية  املسماة  الشرتة 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شرتة 

بمبلغ  روسمالها  وحيد،  شريك  من 

1.000.000 درهم.

وعاله  املذكأر  البائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بكعرضاتهم  يكقدمأا  ون 

الكجارية  باملحكمة  الكجاري  السجل 

بمراتش داخل وجل يبكدئ من تاريخ 

اليأم  في  وينكهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر )15) من نشر اإلعالن 

الثاني.
اإلعالن الثاني

عن رئيس تكابة الضبط

39 مكرر

املحكمة الكجارية بمراتش

بيع وصل تجاري

ملف رقم : )2021/12

حساب رقم : 3570

مؤرخ  تأثيقي  عقد  بمقك�شى 

في  مسجل   2021 يأليأ   8  بكاريخ 

 19 يأليأ 2021 تحت املراجع الكالية : 

ومر   00(2095 املداخيل  تناش 

تأصيل   2021/543(( باسكخالص 

األداء 20211905211049.

املسماة  الشرتة  باعت 

ذات  شرتة   BEATSBURGER

املسؤولية املحدودة ذات شريك وحيد 

روسمالها 10.000 درهم والكائن مقرها 

الجلد،  سأق  بمراتش،  االجكماعي 

بالسجل  املقيدة   ،35 رقم  القماقين 

الكجاري رقم 51)58 الحاملة للكعريف 

 .0014589890000(4 املأحد 
شرتة   BRKECH املسماة  للشرتة 
روسمالها  ذات املسؤولية املحدودة، 
مقرها  الكائن  درهم،   100.000
باب  وزول،  عرصة   138 بمراتش، 
الكجاري  بالسجل  املقيدة   دكالة، 
للكعريف  الحاملة   ،1028(9 رقم 

املأحد 000021)9)002428.
املسكغل  الكجاري  مجمأع األصل 
تدار للضيافة الكائن بمراتش، سأق 
واملقيدة   35 رقم  القماقين  الجلد، 
من   58(51 رقم  الكجاري  بالسجل 
 400( رقم  وتحت  الكحليلي  السجل 
إجمالي  بثمن  الترتيبي،  السجل  من 
قدره 850.000 درهم تم اإلبراء منه في 

العقد.
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على دائني الشرتة البائعة املذكأرة 

وعاله ون يكقدمأا بكعرضاتهم إلى قسم 

الكجارية  باملحكمة  الكجاري  السجل 

بمراتش داخل وجل يبكدئ من تاريخ 

اليأم  في  وينكهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر )15) من نشر اإلعالن 

الثاني.
اإلعالن الثاني

عن رئيس مصلحة تكابة الضبط

40 مكرر

املحكمة الكجارية بمراتش
بيع وصل تجاري

ملف رقم : 2021/127

حساب رقم : 9)35

مؤرخ  تأثيقي  عقد  بمقك�شى 

في  مسجل   2021 يأنيأ   28  بكاريخ 

12 يأليأ 2021 تحت املراجع الكالية : 

تأصيل األداء 20211830211049.

 RYAD املسماة  الشرتة  باعت 

شرتة ذات املسؤولية   SUKKHAM
درهم   20.000 روسمالها  املحدودة، 

بمراتش،  االجكماعي  مقرها  الكائن 
101 درب الصهريج، باب ويالن،  رقم 

املقيدة بالسجل الكجاري رقم 28235.

 READ املسماة  للشرتة 

ذات  شرتة   MANAGEMENT

املسؤولية املحدودة في طأر الكأسيس، 
الكائن  درهم،   100.000 روسمالها 

على   2 رقم  مككب  بمراتش،  مقرها 
اليمين، شقة رقم )، زاوية زنقة طارق 

إقامة إتسيل  ابن زياد وابن عائشة، 

سيأر، عمارة 18.

مجمأع األصل الكجاري املسكغل 

بمراتش،  الكائن  للضيافة  تدار 
باب ويالن  درب الصهريج،   101 رقم 

رقم  الكجاري  بالسجل  واملقيدة 

من السجل الكحليلي وتحت   28235
رقم 7)19 من السجل الترتيبي، بثمن 

تم  درهم   10(.000 قدره  إجمالي 

اإلبراء منه في العقد.

على دائني الشرتة البائعة املذكأرة 

وعاله ون يكقدمأا بكعرضاتهم إلى قسم 

الكجارية  باملحكمة  الكجاري  السجل 

بمراتش داخل وجل يبكدئ من تاريخ 
اليأم  في  وينكهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر )15) من نشر اإلعالن 

الثاني.
اإلعالن الثاني

عن رئيس مصلحة تكابة الضبط

41 مكرر

املحكمة الكجارية بمراتش
بيع وصل تجاري

ملف رقم : 2021/128
حساب رقم : 3571

بكاريخ  تأثيقي  عقد   بمقك�شى 
بمراتش  ومسجل   2021 ماي   31
باع السيد   ،2021 يأنيأ   30 بكاريخ 
عبد الرحيم سمير، الحامل للبطاقة 
 ،I184297 رقم  للكعريف  الأطنية 
بأزيان  فاطمة  السيدة  ل ائدة 
والحاملة للبطاقة الأطنية للكعريف 

.EE45((1( رقم
الذي  الكجاري  األصل  جميع 
الكائن  الخياطة،  نشاط  في  يسكغل 
 ،II الحي املحمدي الأحدة  بمراتش، 
واملقيد بالسجل   ،18 ساحة ب رقم 
 51198 الكجاري بمراتش تحت رقم 
من السجل الكحليلي بجميع عناصره 
املادية واملعنأية بمبلغ 80.000 درهم.

وعاله  املذكأر  البائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بكعرضاتهم  يكقدمأا  ون 
الكجارية  باملحكمة  الكجاري  السجل 
بمراتش داخل وجل يبكدئ من تاريخ 
اليأم  في  وينكهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر )15) من نشر اإلعالن 

الثاني.
اإلعالن الثاني

عن رئيس تكابة الضبط

42 مكرر

املحكمة الكجارية بمراتش
 تقديم وصل تجاري 

حصة في شرتة
ملف رقم : 2021/129

حساب رقم : 3573
بكاريخ عرفي  عقد   بمقك�شى 
واملسجل بمراتش   2021 يأليأ   29  
بكاريخ 3 وغسطس 2021 قدم السيد

 املذكأر وس له جميع األصل الكجاري 
 53 الكائن بباب اتناو القصبة رقم 
بمراتش واملعد على شكل   57 ورقم 
محل لبيع البهارات والنباتات الطبية 
بمراتش  الكجاري  بالسجل  واملقيد 
السجل  من   48270 رقم  تحت 
املادية  عناصره  بجميع  اإليضاحي 
 AUX شرتة  في  حصة  واملعنأية، 
على   100000 EPICES SARL AU

الشكل الكالي :
الحامل  حسن  مرشد  فياللي 
تم   C148237 للبطاقة الأطنية رقم 
تقأيم الحصة ب 2.000.000 درهم.

وعاله  املذكأر  البائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بكعرضاتهم  يكقدمأا  ون 
الكجارية  باملحكمة  الكجاري  السجل 
بمراتش داخل وجل يبكدئ من تاريخ 
اليأم  في  وينكهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني

عن رئيس تكابة الضبط

43 مكرر

املحكمة الكجارية بمراتش
 بيع وصل تجاري 

ملف رقم : 2021/130
حساب رقم : 3578

بكاريخ  تأثيقي  عقد  بمقك�شى 
بقلعة  واملسجل   2021 يأليأ   7
 2021 يأليأ   12 بكاريخ  السراغنة 
الرشيد،  عبد  طاها  السيد  باع 
الأطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 
بمراتش،  الساتن   E78(7(8 رقم 
النخيل   5(3 رقم  البأن  بيأت  حي 
ش، ل ائدة السيد السيساوي مأالي 
الكعريف  لبطاقة  الحامل  تريم، 
الساتن    E2(1119 رقم  الأطنية 
تجزئة علي ووحماد الرقم  بمراتش، 
57 شارع األمير مأالي عبد هللا. جميع 
بمراتش  الكائن  الكجاري  األصل 
واملعد  زنقة االبناك القنارية،   9 رقم 
واملسجل  السريعة،  للمأكأالت 
تحت  بمراتش  الكجاري  بالسجل 
رقم 130594 بجميع عناصره املادية 
درهم.  1.(00.000 بمبلغ  واملعنأية، 

وعاله  املذكأر  البائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بكعرضاتهم  يكقدمأا  ون 
الكجارية  باملحكمة  الكجاري  السجل 
بمراتش داخل وجل يبكدئ من تاريخ 
اليأم  في  وينكهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
عن رئيس تكابة الضبط

44 مكرر

املحكمة الكجارية بمراتش
 بيع وصل تجاري 

ملف رقم : 2021/131
حساب رقم : 3580

 12 بمقك�شى عقد عرفي مؤرخ في 
وبريل 2021 ومسجل بمراتش بكاريخ 
باع السيد آيت �شي   2021 يأليأ   15
الكعريف  لبطاقة  الحامل  عمر، 
والساتن   E349781 رقم  الأطنية 
بكجزئة سأكأما 1 رقم 818 مراتش، 
امبارك  �شي  ايت  السيد  ل ائدة 
الأطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 
حرف  باملحاميد  الساتن   E4(321
227 مراتش، نصف األصل  س رقم 
باملحاميد  بكجزئة  الكائن  الكجاري 
لبيع  واملعد  مراتش،   227 رقم  س 
املأاد الغذائية بالكقسيط، واملسجل 
تحت  بمراتش  الكجاري  بالسجل 
بجميع عناصره املادية   5(420 رقم 

واملعنأية، بمبلغ 100.000 درهم.
وعاله  املذكأر  البائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بكعرضاتهم  يكقدمأا  ون 
الكجارية  باملحكمة  الكجاري  السجل 
بمراتش داخل وجل يبكدئ من تاريخ 
اليأم  في  وينكهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
عن رئيس تكابة الضبط

45 مكرر

املحكمة الكجارية بمراتش
 بيع وصل تجاري 

ملف رقم : 2021/132
حساب رقم : 3582

بمقك�شى عقد مأثق تلقاه األسكاذ 
بكاريخ بمراتش  مأثق  بأملان   ر�شى 
واملسجل  2021 يأليأ   14  
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سجل   ،2021 يأليأ   19 بكاريخ 
2021-00(2492- املداخيل 
 ،54709 باسكخالص  ومر   ،11071
 ،2021190(711049 تأصيل 
جيرمان  بأل،  آالن،  السيد  باع 
لجأاز  الحامل  سايان،   - غارنيي 
واملسجل   12AI57722 رقم  الس ر 
تحت  بمراتش  الكجاري  بالسجل 
نادين،  والسيدة   ،113842 رقم 
لجأاز  الحاملة  بافي  فلأرانس 
واملسجلة   12AL(5403 رقم  الس ر 
تحت  بمراتش  الكجاري  بالسجل 
ل ائدة السيد دراغأ   ،113840 رقم 
لجأاز  الحامل  مازيك،  باليسترينا 
بص كه   ،223759(45 رقم  الس ر 
»لأ  شرتة  في  الأحيد  الشريك 
مسؤولية  ذات  شرتة  فندق«  بأتي 
وحيد،  شريك  ذات  محدودة 
واملسجلة بالسجل الكجاري بمراتش 
األصل  جميع   ،11(937 رقم  تحت 
املدينة،  بمراتش  الكائن  الكجاري 
درب الحمام رقم 3، واملقيد بالسجل 
 113840 الكجاري ملراتش تحت رقم 
السجل  من   113842 رقم  وتحت 
تحت  و   ((1 رقم  وتحت  الكحليلي، 
رقم 2)) من السجل الترتيبي، بجميع 
وذلك  واملعنأية،  املادية  عناصره 

بثمن قدره 980.)31 درهم.
وعاله  املذكأر  البائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بكعرضاتهم  يكقدمأا  ون 
الكجارية  باملحكمة  الكجاري  السجل 
بمراتش داخل وجل يبكدئ من تاريخ 
اليأم  في  وينكهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني

عن رئيس تكابة الضبط

46 مكرر

املحكمة الكجارية بمراتش
 بيع وصل تجاري 

ملف رقم : 2021/133
حساب رقم : 3583

في مؤرخ  رسمي  عقد   بمقك�شى 
ومسجل بمراتش   2021 يأنيأ   28  
بكاريخ 12 يأليأ 2021 باعت السيدة

لبطاقة  الحاملة  جلأن،  بن  كامليا   

 BE553501 رقم  الأطنية  الكعريف 

 494 املصمأدي  بكجزئة  والساتنة 

ل ائدة السيدة  مكرر تارتة مراتش، 

لبطاقة  الحاملة  العاصمي  احسان 

 EE(22(73 الأطنية  الكعريف 

الكائن  الكجاري  األصل  جميع 

امرشيش،   2 تلأجت   2( بمراتش 

واملسجل بالسجل  واملعد لصيدلية، 

بجميع   58048 رقم  تحت  الكجاري 

بمبلغ  واملعنأية،  املادية  عناصره 

850.000 درهم.

وعاله  املذكأر  البائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بكعرضاتهم  يكقدمأا  ون 

الكجارية  باملحكمة  الكجاري  السجل 

بمراتش داخل وجل يبكدئ من تاريخ 

اليأم  في  وينكهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

عن رئيس تكابة الضبط

47 مكرر

املحكمة الكجارية بمراتش
بيع وصل تجاري

ملف رقم 2021/134

حساب رقم : 3584

مؤرخ  تأثيقي  عقد  بمقك�شى 

في مسجل   2021 يأنيأ   29  بكاريخ 

27 يأليأ 2021 تحت املراجع الكالية :

2021-  : املداخيل  تناش 

باسكخالص  ومر   00(20(9-11071

54332

باعت :

 MAINE املسماة  الشرتة 

محدودة  شرتة   ATLAS PROJECT
املسؤولية، روسمالها 400.000 درهم 

دوار  مراتش،  هأ  الرئي�شي  ومقرها 

تراوة درب لال شاشة رقم 42.

شرتة   YLIM املسماة  للشرتة 

شريك  ذات  املسؤولية  محدودة 
درهم   10.000 روسمالها  وحيد، 

شارع  مراتش،  هأ  الرئي�شي  ومقرها 

ومحمد  الحسن  مأالي  زاوية  الحرية 

الخامس إقامة البردعي عمارة ب رقم 2.

الكائن  الكجاري  األصل  مجمأع 

بمراتش، دوار تراوة درب لال شاشة 

رقم 42.

واملقيد  لضيافة،  لدار  واملعد 

بالسجل الكجاري باملحكمة الكجارية 

من   28243 رقم  تحت  بمراتش، 

من  و1977  اإليضاحي  السجل 

عناصره  بجميع  الترتيبي  السجل 

املادية واملعنأية.

تم   .23(.720 بثمن إجمالي قدره 

اإلبراء منه في العقد.

وعاله  املذكأر  البائع  دائني  على 

قسم  إلى  بكعرضاتهم  يكقدمأا  ون 

الكجارية  باملحكمة  الكجاري  السجل 

بمراتش، داخل وجل يبكدئ من تاريخ 

اليأم  في  وينكهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر )15) من نشر اإلعالن 

الثاني.
اإلعالن الثاني

عن رئيس مصلحة تكابة الضبط 

48 مكرر

املحكمة الكجارية بمراتش
بيع وصل تجاري

ملف رقم 2021/135

حساب رقم : 3587

تلقاه  مأثق  عقد  بمقك�شى 

األسكاذ ر�شى بأملان مأثق بمراتش، 

املسجل   ،2021 وغسطس   2 بكاريخ 

سجل   ،2021 وغسطس   13 بكاريخ 

2021-00((955- املداخيل 

 ،58((2 باسكخالص  ومر   ،11071

 ،20212103011049 تأصيل 

باعت السيدة شانكال ووجيني ورماند 

التسجيل  لبطاقة  الحاملة  فيكينز، 

الشريكة  بص تها   ،E02(007A رقم 

الأحيدة في شرتة »زنأ يا كأنسلت« 

شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات  

بالسجل  واملسجلة  وحيد،  شريك 

الكجاري بمراتش تحت رقم 3)511، 

باتريك،  ستي ان،  السيد  ل ائدة 

جان - لأيس وومأان، الحامل لجأاز 

بص كه   ،20EA03778 رقم  الس ر 

شرتة  »مانأ وزوملا«  مسير في شرتة 

واملسجلة  محدودة،  مسؤولية  ذات 

بالسجل الكجاري بمراتش تحت رقم 

الكجاري  األصل  جميع   ،11(((7

بن  سيدي   ،18 بمراتش،  الكائن 

سليمان، درب سيدي الكأري، واملقيد 

بالسجل الكجاري ملراتش تحت رقم 

من السجل الكحليلي وتحت   511(3

الترتيبي،  السجل  من   1(00 رقم 

واملعنأية،  املادية  عناصره  بجميع 

درهم.  213.400 قدره  بثمن  وذلك 

وعاله  املذكأر  البائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بكعرضاتهم  يكقدمأا  ون 

الكجارية  باملحكمة  الكجاري  السجل 

بمراتش، داخل وجل يبكدئ من تاريخ 

اليأم  في  وينكهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر )15) من نشر اإلعالن 

الثاني.
اإلعالن الثاني

رئيس مصلحة تكابة الضبط 

49 مكرر

املحكمة الكجارية بمراتش

بيع وصل تجاري

ملف رقم )2021/13

حساب رقم : 3589

في مؤرخ  مأثق  عقد   بمقك�شى 

بمراتش  ومسجل   2021 يأليأ   (

بكاريخ 8 يأليأ 2021 باع السيد رشيد 

 RACHID BENCHAIRA بنشعيرة 

الأطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 

بمراتش  والساتن   Y148(10 رقم 

فضيل  بن  قسارية   3 دار   7(

مراد  شهيبي  للسيد  املعاش  عرضة 

الأطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 

اهل  درب  سكناه   E532(77 رقم 

جميع   مراتش،   130 رقم  سأس 

درب   3 األصل الكجاري الكائن برقم 

مراتش  املأخى  رياض  املستش ى 

واملعد للحالقة واملسجل سابقا تحت 

رقم 102974 بجميع عناصره املادية 

درهم.  180.000 بمبلغ  واملعنأية 
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وعاله  املذكأر  البائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بكعرضاتهم  يكقدمأا  ون 
الكجارية  باملحكمة  الكجاري  السجل 
بمراتش، داخل وجل يبكدئ من تاريخ 
اليأم  في  وينكهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر )15) من نشر اإلعالن 

الثاني.
اإلعالن الثاني

عن رئيس تكابة الضبط 

50 مكرر

املحكمة الكجارية بمراتش
تقديم وصل تجاري حصة في شرتة

ملف رقم 2021/137
حساب رقم : 3588

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقك�شى 
بمراتش  مسجل   2021 يأنيأ   29
رقم  تحت   2021 يأليأ   8 بكاريخ 
 ،4987( باسكخالص  ومر   5(935
تناش )1802 قدمت السيدة فاطمة 
الكعريف  لبطاقة  الحاملة  التسافي، 
الساتنة   ،E1020(5 رقم  الأطنية 
سيدي  القديم  الزيكأن  رياض 

بألأقات مراتش.
الكائن  الكجاري  األصل  مجمأع 
سيدي  القديم  الزيكأن  برياض 

بألأقات رقم 43 مراتش.
وهأ عبارة عن فندق غير مصنف.

املقيد بالسجل الكجاري بمراتش 
السجل  من   72(24 رقم  تحت 
املادية  عناصره  بجميع  اإليضاحي 
واملعنأية بثمن قدره ونهايكه 10.000 

درهم.
 MIFTAH EL KHIER للشرتة 
HOTEL روسمال قدره 10.000 درهم 
نعيمة  السيدة  طرف  من  املمثلة 

الز داري.
املذكأرة  املكنازلة  دائني  فعلى 
إلى  بكعرضاتهم  يكقدمأا  ون  وعاله 
باملحكمة  الكجاري  السجل  قسم 
الكجارية بمراتش، داخل وجل يبكدئ 
من تاريخ نشر اإلعالن األول وينكهي في 
من نشر   (15( اليأم الخامس عشر 

اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

عن رئيس مصلحة تكابة الضبط 

51 مكرر

املحكمة الكجارية بمراتش
بيع وصل تجاري

ملف رقم 2021/138
حساب رقم  : 3590

بمقك�شى عقد مأثق امام األسكاذ 
يأم بمراتش  مأثق  محدا   جمال 
ومسجل بكاريخ   2021 وغسطس   14
بمراتش،   2021 وغسطس   18
 LA TERASSE DE شرتة  باعت 
ذات  شرتة   ،MARRAKECH
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
الكجاري  بالسجل  مسجلة  الأحيد، 
مقرها   ،43(77 بمراتش تحت رقم 
االجكماعي مراتش إقامة باب دكالة 
األمير  شارع   3 رقم  مكجر  و  بلأك 
طرف  من  ممثلة  هللا،  عبد  مأالي 
 Mohamed محمد  شكيب  السيد 
الكعريف  لبطاقة  الحامل   CHAKIB
والساتن   AB(8705 الأطنية 
فيال   2 السعادة  دار  إقامة  مراتش 
ان يست«  »دوك  لشرتة   95 رقم 
شرتة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مقرها  الكائن  الأحيد،  الشريك 
عمارة  مأالي،  األمير  شارع  بمراتش 
رقم   ،1 باب دكالة بلأك و شقة رقم 
التي ينأب   92393 السجل الكجاري 
 Jamal عليها السيد جمال ايت يدير 
الحامل لبطاقة الكعريف   AIT YDIR
PA159898 كل األصل  الأطنية رقم 
 LA TERASSE DE املسمى  الكجاري 
عناصره  بجميع   MARRAKECH
بمراتش  الكائن  واملعنأية  املادية 
و مكجر رقم  إقامة باب دكالة بلأك 
املعد  شارع األمير مأالي عبد هللا،   3
السكغالل ملقهى ومطعم، وهأ مسجل 
تحت  بمراتش  الكجاري  بالسجل 
الكحليلي،  بالسجل   43(77 رقم 
درهم.  500.000 قدره  ثمن  وذلك 
وعاله  املذكأر  البائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بكعرضاتهم  يكقدمأا  ون 
الكجارية  باملحكمة  الكجاري  السجل 
بمراتش، داخل وجل يبكدئ من تاريخ 
اليأم  في  وينكهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر )15) من نشر اإلعالن 

الثاني.
اإلعالن الثاني

عن رئيس مصلحة تكابة الضبط 

52 مكرر

املحكمة الكجارية بمراتش
ملف رقم : 2021/139

حساب رقم : 3591
بيع وصل تجاري

مؤرخ  تأثيقي  عقد  بمقك�شى 
واملسجل   2021 فبراير   1( بكاريخ 
باع السيد   ،2021 مارس   15 بكاريخ 
لبطاقة  الحامل  العزيز  عبد  جأاد 
 E317933 رقم  الأطنية  الكعريف 
والنائب عن ورثة محمد جأاد جميع 
األصل الكجاري الكائن بمراتش، باب 
املعد  الكرماعي،  عمارة   3 الدكالة 
 BOISSON ملزاولة النشاط الكجاري 
بالسجل  واملسجل   EN DETAIL
135488 بجميع  الكجاري تحت عدد 
بمبلغ  واملعنأية،  املادية  عناصره 
خمس مائة الف درهم 500.000,00  

درهم.
الجبار  عبد  السيد  دائني  فعلى 
يكقدمأا  ون  وعاله  املذكأر  الجراءي 
بكعرضاتهم إلى قسم السجل الكجاري 
داخل  بمراتش  الكجارية  باملحكمة 
اإلعالن األول  وجل يبكدئ من تاريخ  
من  عشر  الخامس  اليأم  في  وينكهي 

نشر االعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

عن رئيس تكابة الضبط

53 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
ملف عدد : 85/2021

حساب رقم : )215
مسكخرج عقد ت أيت الحق

 في الكراء
مصحح  عرفي  عقد  بمقك�شى 
يأليأ   ( بكاريخ  بأجدة  اإلمضاء 
بكاريخ بأجدة  مسجل   ،2021 
السيدة  باعت   2021 وغسطس   2  
 10 بأجدة،  الساتنة  إيمان  لكحل 

زنقة غانا.
 AL FAJR GESTION  : للشرتة 
الكجاري  بالسجل  املقيدة   SARL
بأاسطة   3(901 رقم  تحت  بأجدة 
عزيزي  محمد  القانأنين  ممثليها 

وسميرة عزيزي.

املكعلق  الكراء  في  الحق  مجمأع 
 12 رقم  بأجدة،  الكائن  باملحل 
شارع محمد الدرفأفي وجمال الدين 
الكجاري  بالسجل  املقيد  األفغاني، 
عدد 50)2) بثمن إجمالي قدره 100 

درهم رمزي.
املحكمة  ومام  الكعرضات  تقبل 
الكجارية بأجدة داخل وجل وقصاه 
للنشرة  املأالية  يأما  عشر  خمسة 
من  الرابعة  لل قرة  تطبيقا  الثانية 
 49.1( رقم  القانأن  من   25 املادة 
املحالت  وو  العقارات  بكراء  املكعلق 
الكجاري لالسكعمال   املخصصة 

 وو الصناعي وو الحرفي.
اإلعالن الثاني

عن رئيس تكابة الضبط

54 مكرر

املحكمة الكجارية بأجدة
ملف البيع عدد : 2021/87

حساب عدد : 2158
مسكخرج عقد هبة نصف

 حق تجاري
العدالن  حرره  عقد  بمقك�شى 
محكمة  بدائرة  لإلشهاد  املنكصبان 
ديسمبر   4 االسكئناف بأجدة بكاريخ 
بكاريخ  بأجدة  مسجل   ،2018 
25 ديسمبر 2018، وهب السيد علي 
املبرع : الساتن بزنقة جكارطا رقم 18 

وجدة.
 : املبرع  الأهاب  عبد  للسيد 
الساتن بزنقة راس عص أر رقم 90 

وجدة.
كافة النصف )2/1) في الشياع في 
الكائن  للدكان  الكجاري  الحق  كافة 
بطريق الشرشارة رقم 14 وجدة، الغير 
الكجاري وقد قأمت  بالسجل  مقيد 
بمائكين  التسجيل  وجل  من  الهبة 
 250.000.00 درهم  ولف  وخمسين 

درهم.
املحكمة  ومام  الكعرضات  تقبل 
الكجارية بأجدة داخل وجل وقصاه 
للنشرة  املأالية  يأما  عشر  خمسة 
84 من مدونة  الثانية تطبيقا للمادة 

الكجارة.
اإلعالن الثاني

عن رئيس مصلحة تكابة الضبط

55 مكرر
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املحكمة التجارية بأكادير
ملف معالجة صعأ ات املقاولة
ملف صعأ ة املقاولة عدد 

.42/8309/2021
شرتة جيستيكما

 91  : عدد  الحكم  بمقك�شى 

في   2021/09/14 بكاريخ  الصادر 

 : عدد  املقاولة  صعأ ات  ملف 

املحكمة  قضت   2021/8309/42

الكجارية بأكادير :

مخطط  ب سخ  بالحكم 

االسكمرارية املحصأر ل ائدة شرتة 

 09 جيستيكما بمأجب الحكم عدد 

بامللف   2017/10/10 الصادر بكاريخ 

وتحأيل   201(/830(/87 عدد 

إلى  القضائية  التسأية  مسطرة 

تص ية قضائية.

باإلبقاء على السيد جالل األدوزي 

را�شي  عمر  والسيد  منكدبا   قاضيا 

ادحلي  الحسين  والسيد  له  نائبا 

سنديكا.

باعكبار تاريخ الكأقف عن الدفع 

هأ الكاريخ املحدد في الحكم القا�شي 

ب كح مسطرة التسأية القضائية.

بشمأل الحكم بالن اذ املعجل   -

بقأة القانأن؛

مصاريف  إلى  الصائر  ويضم   -

في  امكيازية  واعكبارها  املسطرة 

االسكخالص.

الدائنين  من  فاملطلأب  وعليه 

الكصريح بديأنهم للسنديك بعنأانه 

الحسين ادحلي بشارع مأالي   : اآلتي 

اسماعيل عمارة ايليغ الطابق الثالث 
قائمة  ضمن  اكادير؛   314 رقم 

مرفقة  املطلأ ة  املبالغ  تكضمن 

شهرين  وجل  داخل  وذلك  بالأثائق 

من تاريخ نشر هذا اإلشعار بالجريدة 

584-719- للمأاد  طبقا  الرسمية 

من مدونة الكجارة ويمدد   720-721

هذا األجل شهرين بالنسبة للدائنين 

القاطنين خارج اململكة املغر ية.

حرر بأكادير بكاريخ 14/09/2021
عن رئيس مصلحة تكابة الضبط

47

املحكمة الكجارية بأكادير
مككب السجل الكجاري
ملف رقم : 2021/43

حساب خصأ�شي : 2528
تقديم وصل تجاري تحصة في شرتة
املصحح  الكقديم  بمقك�شى عقد 
 2021 يأنيأ   15 بكاريخ  اإلمضاء 
والقانأن األسا�شي املصحح اإلمضاء 
بكاريخ 28 يأنيأ 2021 وتقرير مراقب 
 TELESCA السيد  قدم  الحصص، 
PIETRO الحامل للجنسية اإليطالية 
 YB430(337 رقم  الس ر  وجأاز 
الكائن  الكجاري  األصل   جميع 
مأالي  زنقة   M2 عمارة   32 برقم 
بالسجل  املسجل  وكادير،  عبد هللا، 
تحصة   71(22 الكجاري تحت رقم 
.STE GRAUPES SARL AU في شرتة
و ذلك فإن رئيسة مصلحة تكابة 
ون  ذي مصلحة  لكل  تعلن  الضبط 
ضبط  بمككب  تسجل  الكعرضات 
املحكمة الكجارية بأكادير داخل وجل 
املأالية  يأما   (15( عشر  الخمسة 
 84  ،83 للنشرة الثانية طبقا للمأاد 

و104 من مدونة الكجارة.
اإلعالن الثاني

تحت جميع الكح ظات
رئيسة مصلحة تكابة الضبط

15 مكرر

املحكمة التجارية
بالدار البيضاء

مككب التسأية والكص ية القضائية
فكح مسطرة التسأية القضائية في 

حق شرتة سينطرام
عدد 20
اشعار

 104 رقم  الحكم  بمقك�شى 
 2021 يأليأ   15 بكاريخ  الصادر 
لدى  رقم 2021/8302/107  بامللف 
البيضاء  بالدار  الكجارية  املحكمة 
التسأية  مسطرة  ب كح  ق�شى  الذي 
سينطرام  شرتة  حق  في  القضائية 
 121(39 ذات السجل الكجاري رقم 
 31 رقم  االجكماعي  مقرها  والكائن 
معروف،  سيدي  الكألين،  تجزئة 

الدار البيضاء.

جالبي  ومين  محمد  السيد  وعين 

قاضيا منكدبا والسيد املهدي سالم 

قاضيا منكدبا نائبا عنه.

والسيد سمير تابث سنديكا مككبه 

الدار  زنقة زرهأن،   27 الكائن برقم 

البيضاء..

الدائنين  من  فاملطلأب  وعليه 

املعين  للسنديك  بديأنهم  الكصريح 

املبالغ  ضمن قائمة مأقعة تكضمن 

املطلأ ة مرفقة بالأثائق وذلك داخل 

نشر  تاريخ  من  ابكداء  شهرين  وجل 

مع  الرسمية  بالجريدة  اإلشعار  هذا 

بالنسبة  بشهرين  األجل  هذا  تمديد 

إلى الدائنين القاطنين خارج اململكة 

  719 و   584 للمأاد  طبقا  املغر ية 

و    720 من مدونة الكجارة.
عن رئيس تكابة الضبط

98

املحكمة الكجارية بالدار البيضاء

مككب التسأية والكص ية القضائية

فكح مسطرة التسأية في حق شرتة 
سما لأجستيك

عدد )2

اشعار
بمقك�شى قرار عدد 3910 الصادر 

عدد  بامللف   2021/07/19 بكاريخ 

محكمة  لدى   2020/8301/8((

بالبيضاء  الكجارية  االسكئناف 

التسأية  مسطرة  ب كح  ق�شى  الذي 

سما  شرتة  حق  في  القضائية 

الكجاري  السجل  ذات  لأجيستيك 

مقرها  والكائن   391403  : عدد 

اسياب  بادي  زنقة   29 االجكماعي 

كأتيي الدار البيضاء.

وعين السيد عبد الرفيع بأحمرية 

قاضيا منكدبا والسيد املهدي سالم 

قاضيا منكدبا نائبا عنه.

والسيد محمد الزرهأني سنديكا 

40 زنقة ترات�شي مدار  الكائن مككبه 

شال - الدار البيضاء.

الدائنين  من  فاملطلأب  وعليه 

املعين  للسنديك  بديأنهم  الكصريح 

املبالغ  ضمن قائمة مأقعة تكضمن 

املطلأ ة مرفقة بالأثائق وذلك داخل 

نشر  تاريخ  من  ابكداء  شهرين  وجل 

مع  الرسمية  بالجريدة  اإلشعار  هذا 

بالنسبة  بشهرين  الجل  هذا  تمديد 

إلى الدائنين القاطنين خارج اململكة 

 719 و   584 للمأاد  طبقا   املغر ية 

و 720 من مدونة الكجارة.

حرر بكاريخ 09/09/2021
عن رئيس تكابة الضبط

99

املحكمة الكجارية

بالدار البيضاء

مككب التسأية والكص ية القضائية

فكح مسطرة االنقاذ في حق شرتة 
ابأعيشةكأنسترتسيأن

عدد 21

اشعار
 114 عدد  الحكم  بمقك�شى 

بامللف   2021/07/29 الصادر بكاريخ 

لدى   2021/8315/119 عدد 

الذي  بالبيضاء  الكجارية  املحكمة 

في حق  االنقاذ  ب كح مسطرة  ق�شى 

شرتة ابأعيشةكأنسبرتسيأن ذات 

 12(423  : عدد  الكجاري  السجل 

طريق  االجكماعي  مقرها  والكائن 

املطار سيدي معروف تجزئة الكألين 

2 رقم 31 الدار البيضاء.

وعين السيد عبد الرفيع بأحمرية 

قاضيا منكدبا والسيد املهدي سالم 

قاضيا منكدبا نائبا عنه.

سنديكا  بنزاكأر  عادل  والسيد 
جأن  زنقة   49 مككبه  الكائن 

 جأريسحي كأتيي الطابق على اليمين -

الدار البيضاء.

الدائنين  من  فاملطلأب  وعليه 

املعين  للسنديك  بديأنهم  الكصريح 

املبالغ  ضمن قائمة مأقعة تكضمن 

املطلأ ة مرفقة بالأثائق وذلك داخل 

نشر تاريخ  من  ابكداء  شهرين  وجل 
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هذا اإلشعار بالجريدة الرسمية مع   

بالنسبة  بشهرين  الجل  هذا  تمديد 

إلى الدائنين القاطنين خارج اململكة 

719 و   584 للمأاد  طبقا   املغر ية 

و 720 من مدونة الكجارة.

حرر بكاريخ 03/09/2021
عن رئيس تكابة الضبط

100

املحكمة الكجارية بالدار البيضاء

مككب التسأية والكص ية القضائية

فكح مسطرة الكص يةالقضائية في 
حق شرتة سأ ري

عدد 25

اشعار
بمقك�شى الحكم عدد )10 الصادر 

عدد  بامللف   2021/07/15 بكاريخ 

املحكمة  لدى   2021/8303/100

ق�شى  الذي  بالبيضاء  الكجارية 

القضائية  الكص ية  مسطرة  ب كح 

في حق شرتة سأ ري ذات السجل 

والكائن   3(749  : عدد  الكجاري 

املسيرة  شارع   28 االجكماعي  مقرها 

  -  ( الشقة  الثاني  الطابق  الخضراء 

الدار البيضاء.

وعين السيد املهدي سالم قاضيا 

منكدبا والسيد عبد الرفيع بأحمرية 

قاضيا منكدبا نائبا عنه.

والسيد محمد العمراوي سنديكا 

- الكجارية  املحكمة  مككبه   الكائن 

الدار البيضاء.

الدائنين  من  فاملطلأب  وعليه 

املعين  للسنديك  بديأنهم  الكصريح 

املبالغ  ضمن قائمة مأقعة تكضمن 

املطلأ ة مرفقة بالأثائق وذلك داخل 

نشر  تاريخ  من  ابكداء  شهرين  وجل 

مع  الرسمية  بالجريدة  اإلشعار  هذا 

بالنسبة  بشهرين  الجل  هذا  تمديد 

إلى الدائنين القاطنين خارج اململكة 

719 و   584 للمأاد  طبقا   املغر ية 

و 720 من مدونة الكجارة.

حرر بكاريخ 07/09/2021
عن رئيس تكابة الضبط

101

املحكمة الكجارية بالدار البيضاء
مككب التسأية والكص ية القضائية
فكح مسطرة التسأية القضائية في 

SMPP حق شرتة
عدد 24
اشعار

 105 عدد  الحكم  بمقك�شى 
بامللف   2021/07/15 الصادر بكاريخ 
عدد 2021/8302/97 لدى املحكمة 
الذي ق�شى ب كح  الكجارية بالبيضاء 
حق  في  القضائية  التسأية  مسطرة 
ذات السجل الكجاري   smpp شرتة 
مقرها  والكائن   448497  : عدد 
الطابق   13 الرقم  بهنكار  االجكماعي 
سابقا  ب   / ممر  رحال  شارع  األول 

عين السبع -  الدار البيضاء.
امين  محمد  السيد  وعين 
انس  والسيد  منكدبا  قاضيا  جالبي 

ابأخصيب قاضيا منكدبا نائبا عنه.
االمالي  الرحمان  عبد  والسيد 
شارع   (25 مككبه  الكائن  سنديكا 

محمد الخامس - الدار البيضاء.
الدائنين  من  فاملطلأب  وعليه 
املعين  للسنديك  بديأنهم  الكصريح 
املبالغ  ضمن قائمة مأقعة تكضمن 
املطلأ ة مرفقة بالأثائق وذلك داخل 
نشر  تاريخ  من  ابكداء  شهرين  وجل 
مع  الرسمية  بالجريدة  اإلشعار  هذا 
بالنسبة  بشهرين  الجل  هذا  تمديد 
إلى الدائنين القاطنين خارج اململكة 
719 و   584 للمأاد  طبقا   املغر ية 

و 720 من مدونة الكجارة.
حرر بكاريخ 07/09/2021

عن رئيس تكابة الضبط

102

املحكمة الكجارية بالدار البيضاء
مككب التسأية والكص ية القضائية

فكح مسطرة االنقاذ  في حق
 شرتة انطيم

عدد 23
اشعار

الصادر   8( رقم  الحكم  بمقك�شى 
بامللف   2021 يأليأ  فاتح  بكاريخ 
املحكمة  لدى  رقم 2021/8315/85 
الذي البيضاء  بالدار  الكجارية 

ق�شى ب كح مسطرة اإلنقاذ في حق   
شرتة انطيم ذات السجل الكجاري 
مقرها  والكائن  رقم   340813 
وهب  بنت  ومينة  زنقة   1 االجكماعي 

الدار البيضاء.
وعين السيد عبد الرفيع بأحمرية 
قاضيا منكدبا والسيد املهدي سالم 

قاضيا منكدبا نائبا عنه.
االمالي  الرحمان  عبد  والسيد 
شارع   (25 مككبه  الكائن  سنديكا 

محمد الخامس، الدار البيضاء.
الدائنين  من  فاملطلأب  وعليه 
املعين  للسنديك  بديأنهم  الكصريح 
املبالغ  ضمن قائمة مأقعة تكضمن 
املطلأ ة مرفقة بالأثائق وذلك داخل 
نشر  تاريخ  من  ابكداء  شهرين  وجل 
مع  الرسمية  بالجريدة  اإلشعار  هذا 
بالنسبة  بشهرين  األجل  هذا  تمديد 
إلى الدائنين القاطنين خارج اململكة 
  719 و   584 للمأاد  طبقا  املغر ية 

و    720 من مدونة الكجارة.
عن رئيس تكابة الضبط

103

املحكمة الكجارية بالدار البيضاء
مككب التسأية والكص ية القضائية
فكح مسطرة التسأية القضائية  في 

حق شرتة فيتراب
رقم 22
اشعار

87 الصادر  بمقك�شى الحكم رقم 
بامللف رقم   2021 بكاريخ فاتح يأليأ 
املحكمة  لدى   2021/830(/(7
الذي ق�شى  الكجارية بالدار البيضاء 
القضائية  التسأية  مسطرة  ب كح 
السجل  ذات  فيتراب  في حق شرتة 
مقرها  والكائن   2923 رقم  الكجاري 
االجكماعي زنقة عبد الكبير الخطيب 
السيد  وعين  الجديدة  الغر ة  حي 
املهدي سالم قاضيا منكدبا والسيد 
الرفيع بأحمرية قاضيا منكدبا  عبد 

نائبا عنه.
سنديكا  السبتي  رشيد  والسيد 
مصط ى  زنقة   291 مككبه  الكائن 

املعاني الدار البيضاء.

الدائنين  من  فاملطلأب  وعليه 
املعين  للسنديك  بديأنهم  الكصريح 
املبالغ  ضمن قائمة مأقعة تكضمن 
املطلأ ة مرفقة بالأثائق وذلك داخل 
نشر  تاريخ  من  ابكداء  شهرين  وجل 
مع  الرسمية  بالجريدة  اإلشعار  هذا 
بالنسبة  بشهرين  األجل  هذا  تمديد 
إلى الدائنين القاطنين خارج اململكة 
  719 و   584 للمأاد  طبقا  املغر ية 

و    720 من مدونة الكجارة.
عن رئيس تكابة الضبط

104

املحكمة  اإلبتدائية بخريبكة 
مككب السجل الكجاري

ملف  البيع عدد : 2021/5 ب.و.ت

الرقم  الكحليلي: )1351

بيع وصل تجاري
نحن رئيس مصلحة تكابة الضبط 
بخريبكة،  اإلبكدائية  باملحكمة 
من    83 ال صل  ملقكضيات  تطبيقا 
 15-95 القانأن رقم  مدونة الكجارة، 

نعلن ما يلي :
بمككب  مأثق  عقد  بمقك�شى 
مأثقة  حأزي  رشيدة  األسكاذة 
وغسطس   25 بكاريخ  بخريبكة، 
السماللي  عماد  السيد  باع   ،2021
الساتن برقم 12 بلأك ب شارع عالل 
للسيد  خر يكة،  النهضة  ال ا�شي 
 30 برقم  الساتن  رشدي  يأسف 
زنقة الرشدحي الرشاد خريبكة جميع 
رقم  تحت  املسجل  الكجاري  األصل 
بالسجل الكحليلي باملحكمة   1351(
عن  عبارة  وهأ  بخريبكة  اإلبكدائية 
الكجاري  الشعار  تحمل  صيدلية، 
صيدلية املغرب العربي والكائنة برقم 
 1 شارع املغرب العربي القدس   814

خر يكة.
تسجل  الكعرضات  فإن  وعليه 
املحكمة  بهذه  الضبط  بمككب 
بخريبكة  الكجاري)  السجل  )مككب 
داخل وجل وقصاه خمسة عشر يأما 

بعد النشر الثاني.
اإلعالن الثاني

عن رئيس مصلحة تكابة الضبط

8 مكرر
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املحكمة االبكدائية بخريبكة
مككب السجل الكجاري
الرقم الكحليلي : )1518

ملف صدقة عدد )2021/0
صدقة وصل تجاري

نحن رئيس مصلحة تكابة الضبط 
بخريبكة،  االبكدائية  باملحكمة 
من   83 ال صل  ملقكضيات  تطبيقا 
 15.95 القانأن رقم  مدونة الكجارة، 

نعلن ما يلي :
بمككب  مأثق  عقد  بمقك�شى 
األسكاذ مريم بنيس مأثقة بخريبكة 
تصدق   ،2021 سبكمبر   2 بكاريخ 
برقم  الساتن  بأراية  عزيز  السيد 
للسيد   - خريبكة   - تجزئة الخطى   8
بن س  الساتن  بأراية  الحسين 
األصل  نصيبه من  بجميع  العنأان، 
 1518( الكجاري املسجل تحت رقم 
باملحكمة  الكحليلي  بالسجل 
عن  عبارة  وهأ  بخريبكة  االبكدائية 
تحمل الشعار الكجاري مقهى   مقهى، 
ال جر األخضر والكائنة برقم 7 تجزئة 

النأر III - خريبكة.
تسجل  الكعرضات  فإن  وعليه   
املحكمة  بهذه  الضبط  بمككب 
بخريبكة  الكجاري)  السجل  )مككب 
داخل وجل وقصاه خمسة عشر يأما 

بعد النشر الثاني.
اإلعالن الثاني

عن رئيس مصلحة تكابة الضبط

77 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بسال 
ملف  رقم : 2021/19 

حساب رقم : 38170

زينب  السيدة   : األول  الطرف 
الكعريف  اليحياوي الحاملة لبطاقة 
مغر ية   A5494(3 عدد  الأطنية 

الجنسية.
الحسن السيد   : الثاني   الطرف 
الكعريف  لبطاقة  الحاملة  الرايس 
AB(17(44 عدد   الأطنية 
جمعة  والسيدة  الجنسية.  مغربي 
الكعريف  لبطاقة  الحاملة  العرفاوي 
مغر ية   AB20((3( عدد  الأطنية 

الجنسية.

األصل الكجاري : محل لكراء لأازم 

االفراح.

حي  القرية،  بسال،   : العنأان 

قسارية  برتة،  عين  زنقة  النهضة، 
الصي ي رقم 8 رقم السجل الكجاري 

.35192

بمصلحة  الكعرضات  وسكقبل   

السجل الكجاري باملحكمة اإلبكدائية 

يأما   15 بسال إلى غاية خمسة عشر 

من صدور اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
رئيس مصلحة السجل الكجاري

12 مكرر

املحكمة االبتدائية بالصويرة
إشهار عقد هبة وصل تجاري

ملف االشهار عدد : 51/2021

حساب عدد : 5192

السجل الكجاري : 8)139

إن رئيس تكابة الضبط باملحكمة 

وس له  املأقع  بالصأيرة  االبكدائية 

يصرح :

ونه بمقك�شى عقد تأثيقي املحرر 

مأثق  صابري  ذ/هشام  طرف  من 

بالدار البيضاء واملؤرخ في 23 نأفمبر 

2021، واملؤدى عنه رسأم التسجيل 

بالدار   2020 ديسمبر   4 بكاريخ 

 41923/2020 رقم  تحت  البيضاء 

 RE  20200005415(13(0 و   OR:

وملحق العقد املحرر بكاريخ 29 وبريل 

 .2021

مكألي،  محسن  السيد  قام 

بكاريخ مزداد  الجنسية،   مغربي 

الأطنية  بطاقكه   ،198( مارس   3  

بشارع  الساتن   BL738(8 عدد 

 ،50 رقم  البيضاء  الدار  ال داء، 

 50% في  املكمثل  حقه  جميع  بهبة 

من األصل الكجاري بجميع عناصره  

بسيدي  الكائن  واملعنأية،  املادية 

ملمارسة  ويسكغل  الصأيرة،  كاوكي 

تحت  )دار الضيافة ورياض)  نشاط 

 HOTEL LA PERGOLA شعار 

واملسجل بالسجل الكجاري باملحكمة 

رقم  تحت  بالصأيرة  االبكدائية 

ياسمينة  السيدة  ل ائدة   ،139(8

املزدادة  الجنسية،  مغر ية  تدعان، 

بكاريخ 2 يأنيأ )198 الحامل لبطاقة 

 BE829498 رقم  الأطنية  الكعريف 

جالل  زنقة   11 بالرقم  الساتنة 

البيضاء. الدار  السيأطي  الدين 

وعليه فعلى دائني البائع املذكأر 

مككب  إلى  بكعرضاتهم  يكقدمأا  ون 

السجل الكجاري بهذه املحكمة داخل 

وجل يبكدئ من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

األول وينكهي في اليأم الخامس عشر 

من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
عن رئيس مصلحة تكابة الضبط

56 مكرر

املحكمة االبتدائية بقلعة 

السراغنة
مصلحة تكابة الضبط

إعالن عن بيع وصل تجاري

2021/08

حساب عدد 180)

يعلن رئيس مصلحة تكابة الضبط 

باملحكمة االبكدائية بقلعة السراغنة 

 ونه بمقك�شى عقد تأثيقي مؤرخ في

بكاريخ ومسجل   2021 يأليأ   2 

السراغنة،  بقلعة   2021 يأليأ   8

 CAFE RESTAURANT باعت شرتة 

في ش م ق السيد   SUVA SARL AU

محمد عاللي الحامل لبطاقة الكعريف 

الأطنية عدد Y99090 ل ائدة شرتة  

 CAFE RESTAURANT EL MORSLI

شرتة في طأر الكأسيس   SARL AU

في ش م ق السيد عبد العزيز املرسلي 

الأطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم Y38981 األصل الكجاري الكائن 

قلعة   54 رقم   2 النخلة  بأاجهة 

املادية  عناصره  بجميع  السراغنة 

واملعنأية واملسجل بالسجل الكجاري   

بهذه املحكمة تحت عدد 3)24 بثمن 

إجمالي قدره 400.000 درهم.

تسجل  الكعرضات  فإن  و ذلك 

بمككب الضبط باملحكمة االبكدائية 

بقلعة السراغنة داخل وجل 15 يأما 

املأالية للنشرة األولى والثانية.

اإلعالن الثاني

80 مكرر

املحكمة االبتدائية بأزيالل
إعالن ت أيت وصل تجاري

ملف رقم 2021/7

حساب رقم : 3578

بمراتش  مسجل  عقد  بمقك�شى 

 2021 يأليأ  فاتح  بكاريخ  ومؤرخ 

الغادي،  عزيزة  السيدة  فأتت 

الأطنية  الكعريف  لبطاقة  الحاملة 
بحي  الساتنة   BH27802( رقم 

 143 عمارة   83 ج  ال رح  السالم 

البيضاء،  بالدار  األل ة   ،1( شقة 

 PHARMACIE IMLIL ل ائدة شرتة 

DEMNAT في طأر اإلنشاء.

جميع األصل الكجاري الكائن برقم 

8 بالحي اإلداري امليل دمنات، والذي 

واملسجل  صيدلية  عن  عبارة  هأ 

 10498 بالسجل الكجاري تحت رقم 

بجميع  بأزيالل  االبكدائية  باملحكمة 

واملقدر  واملعنأية  املادية  عناصره 

قيمكه في 784.000 درهم.

يكقدمأا  ون  الدائنين  فعلى 
بكعرضاتهم  إلى قسم السجل الكجاري 

داخل  بأزيالل  االبكدائية  باملحكمة 

اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يبكدئ  وجل 

األول وينكهي في اليأم الخامس عشر 

)15) من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

4 مكرر

املحكمة االبتدائية بورزازات
إعالن عن بيع وصل تجاري

يعلن رئيس مصلحة تكابة الضبط 

ونه  بأرزازات  االبكدائية  باملحكمة 

بكاريخ  محرر  مأثق  عقد  بمقك�شى 

شرتة  فأتت   ،2021 يأليأ   29

ل ائدة   HOTELIERE DE TICHKA

األصل جميع   MADAEF SA شرتة 
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فندق  السكغالل  املعد  الكجاري   
ومطعم والكائن ب ندق السالم، شارع 
واملسجل  بأرزازات  الخامس  محمد 
بالسجل الكجاري بهذه املحكمة تحت 
عناصره  بجميع  وذلك   11(07 رقم 

املادية واملعنأية.
و ناء عليه فإن جميع الكعرضات 
تقدم لككابة الضبط بهذه املحكمة  
يأما   (15( داخل وجل خمسة عشر 

املأالية للنشرة الثانية.
النشرة األولى

5 مكرر

املحكمة االبكدائية بأرزازات
تقديم وصل تجاري حصة في شرتة

يعلن رئيس مصلحة تكابة الضبط 
ونه  بأرزازات،  االبكدائية  باملحكمة 
بكاريخ  محرر  عرفي  عقد  بمقك�شى 
بأرزازات  ومسجل   ،2021 يأليأ   7
قدم السيد   ،2021 يأليأ   12 بكاريخ 

.SADAK FARID
برقم  الكائن  الكجاري،  األصل 
واملسجل  حي الأحدة ورزازات،   333
املحكمة  بهذه  الكجاري  بالسجل 
حصة في شرتة   ،20484 تحت رقم 
 OUARZAZATE DREAMS«

.»SARL
و ناء عليه فإن جميع الكعرضات 
تقدم بككابة الضبط )مككب السجل 
الكجاري) داخل وجل 15 يأما املأالية 

للنشرة الثانية.
النشرة األولى

رئيس مصلحة تكابة الضبط

6 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
إعالن عن بيع وصل تجاري

ملف رقم )2021/1
حساب رقم : ))218

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقك�شى 
بكاريخ  ومسجل   2020 ديسمبر   24 
اسام  السيد  باع   2021 ماي   20
الكعريف  لبطاقة  الحامل  سالكي، 
إلى السيد   MA308(1 الأطنية رقم 
لبطاقة الحامل  سكار،  مروان 

 M354022 رقم  الأطنية  الكعريف 
املسجل  الكجاري  األصل  مجمأع 
 33580 بالسجل الكجاري تحت رقم 
 N°2 BIS AVENUE ب  الكائن 
 ALAOUYINE HAY MATAR,
نشاط  فيه  املزاول   EL JADIDA
 MARCHAND D’EPICERIE EN
حسب  وذلك  اسم  تحت   DETAIL
الشروط والكي ية املذكأرة في العقد.

تقبل  الكعرضات  فإن  وعليه 
االبكدائية  باملحكمة  الضبط  بككابة 
بالجديدة داخل وجل خمسة عشر 

)15) يأما من تاريخ النشرة الثانية.
النشرة األولى

45 مكرر

املحكمة االبتدائية ببنسليمان
إشهار بيع وصل تجاري
ملف البيع 03/2021
حساب رقم : 98)4م

املكلف  القضائي  املنكدب  يشهد 
بالسجل الكجاري بابكدائية بنسليمان 

واملأقع وس له.
على عقد عرفي تلقاه ذ/  ونه بناء 
املحامين  بهيئة  محام  املانتي  محمد 
بالدار البيضاء بكاريخ 15 يأنيأ 2021 
باع   2021 سبكمبر   3 املسجل بكاريخ 
الطالبي  ابراهيم  السيد  بمأجبه 
والساتن   C49((25 رقم  بطاقكه 
 237 رقم  »س«  بلأك  لالمريم  بحي 
املصط ى  للسيد  ببنسليمان. 
 TA98548 رقم  بطاقكه  محسين 
تيزغة  عين  العيأن  بدوار  والساتن 
الكجاري  األصل  جميع  ببنسليمان، 
ولأازمه  الكجميل  مأاد  لبيع  املعد 
بزنقة  الكائن  بالكقسيط،  واملالبس 
بنسليمان،   7 رقم  يأسف  مأالي 
بابكدائية  الكجاري  بالسجل  واملقيد 
رقم  تحليلي  رقم  تحت  بنسليمان 
 10.000 بثمن اجمالي قدره   11124

درهم.
وعليه تقبل الكعرضات بابكدائية 
الكجاري  السجل  شعبة  بنسليمان، 
داخل وجل )15) يأما املأالية للنشرة 

الثانية.
النشرة األولى

46 مكرر

 املحكمة االبتدائية بالفقية
بن صالح

تقديم وصل تجاري تحصة في شرتة
ملف رقم 2021/04

مصحح  عرفي  عقد  بمقك�شى 
 2021 يأنيأ   2( بكاريخ  اإلمضاء 
 2021 يأليأ   19 بكاريخ  واملسجل 
بإدارة التسجيل بال قيه بن صالح، 
قدمت السيدة تنزة خالخي الحاملة 
 ،V247180 رقم   الأطنية  للبطاقة 
الطابق   ،4 النخيل  بإقامة  الساتنة 
لشرتة  ال قيه بن صالح،   8 رقم   2
 Pharmacie Atlas proximité sarl
au، شرتة ذات املسؤولية املحدودة 
طأر  في  الأحيد  الشريك  ذات 
دوار  االجكماعي  مقرها  الكأسيس، 
شكدال،  بني  خميس  امبارك  ووالد 
األصل  جميع  صالح،  بن  ال قيه 
الكجاري  بالسجل  املقيد  الكجاري 
بن  بال قية  االبكدائية  باملحكمة 
بجميع   13(08 رقم  تحت  صالح 
عناصره املادية واملعنأية والتي قأمت 

بثمن قدره 1341000.00 درهم.
فعلى دائني مقدم األصل الكجاري 
املذكأر وعاله ون يكقدمأا بكعرضاتهم 
إلى قسم السجل الكجاري باملحكمة 
داخل  بن صالح  بال قيه  االبكدائية 
اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يبكدئ  وجل 
األول وينكهي في اليأم الخامس عشر 

من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

52 مكرر

 املحكمة االبكدائية بال قية
بن صالح

بيع وصل تجاري
ملف بيع رقم  2021/05

مصحح  عرفي  عقد  بمقك�شى 
 2021 يأنيأ  فاتح  بكاريخ  اإلمضاء 
 2021 يأليأ   29 بكاريخ  واملسجل 
السيدة  باعت  التسجيل،  بإدارة 
للبطاقة  الحامل  حشاد  خدوج 
الساتنة   I223115 رقم   الأطنية 
بن  ال قيه   55 الرقم  دامية  تجزئة 
 Pharmacie Old لشرتة   صالح، 
ذات شرتة   ،Sidi Chennane sarl

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية   

للسيدة  القانأني  ممثليها  الأحيد 

للبطاقة  الحامل  حشاد  خدوج 

الساتنة   I223115 رقم   الأطنية 

ال قية   ،55 الرقم  دامية  تجزئة 

الكائن  الكجاري  األصل  صالح،  بن 

191 شارع عالل بن عبد هللا  بشارع 

ووالد سيدي شنان، ال قيه بن صالح 

باملحكمة  الكجاري  بالسجل  واملقيد 

تحت  صالح  بن  بال قيه  االبكدائية 
رقم 2280.

وعاله  املذكأر  البائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بكعرضاتهم  يكقدمأا  ون 

السجل الكجاري باملحكمة االبكدائية 

بال قيه بن صالح داخل وجل يبكدئ 

من تاريخ نشر اإلعالن األول وينكهي في 

اليأم الخامس عشر من نشر اإلعالن 

الثاني.
اإلعالن األول

53 مكرر

 املحكمة االبكدائية بال قية

بن صالح

تقديم وصل تجاري تحصة في شرتة

ملف رقم )2021/0

مصحح  عرفي  عقد  بمقك�شى 

 2021 يأليأ   7 بكاريخ  اإلمضاء 

 2021 وغسطس   5 بكاريخ  واملسجل 

بإدارة التسجيل بال قيه بن صالح، 

الحامل  الأاحدي فريد  السيد  قدم 

  ،IB(5298 رقم   الأطنية  للبطاقة 

الدار  تجزئة   (( بالرقم  الساتن 

نيابة عن  االزدهار مراتش،  البيضاء 

ورثة الهالك الأاحدي محمد، لشرتة 

 Auto Ecole Mohamed El Wahidi

sarl، شرتة ذات املسؤولية املحدودة 

مقرها االجكماعي  في طأر الكأسيس، 

ال قية  زياد  ابن  ساحة   18 الرقم 
الكجاري  األصل  جميع  صالح،  بن 

باملحكمة  الكجاري  بالسجل  املقيد 

تحت  صالح  بن  بال قية  االبكدائية 
بجميع عناصره املادية   17998 رقم 

قدره  بثمن  قأمت  والتي  واملعنأية 

988.800.00 درهم.
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فعلى دائني مقدم األصل الكجاري 

املذكأر وعاله ون يكقدمأا بكعرضاتهم 

إلى قسم السجل الكجاري باملحكمة 

داخل  بن صالح  بال قيه  االبكدائية 

اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يبكدئ  وجل 

األول وينكهي في اليأم الخامس عشر 

من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن األول

54 مكرر

 املحكمة االبكدائية بال قية

بن صالح

تقديم وصل تجاري تحصة في شرتة

ملف رقم 2021/07

مصحح  عرفي  عقد  بمقك�شى 

 2021 يأنيأ   21 بكاريخ  اإلمضاء 

 2021 يأليأ   19 بكاريخ  واملسجل 

بن  بال قيه  التسجيل  بإدارة 

صغيري  محمد  السيد  قدم  صالح، 

رقم  الأطنية  للبطاقة  الحامل 

 02 خالد  تجزئة  الساتن   ،IB31(0

لشرتة  صالح،  بن  ال قيه   80 رقم 

 ،Pharmacie Old Hdidou sarl au

شرتة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الأحيد في طأر الكأسيس، 

R28 ووالد حديدو  مقرها االجكماعي  

جميع  صالح،  بن  ال قيه   170 رقم 

بالسجل  املقيد  الكجاري  األصل 

الكجاري باملحكمة االبكدائية بال قيه 

بجميع   2548 رقم  تحت  صالح  بن 

عناصره املادية واملعنأية.

فعلى دائني مقدم األصل الكجاري 

املذكأر وعاله ون يكقدمأا بكعرضاتهم 

إلى قسم السجل الكجاري باملحكمة 

داخل  بن صالح  بال قيه  االبكدائية 

اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يبكدئ  وجل 

األول وينكهي في اليأم الخامس عشر 

من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن األول

55 مكرر

 املحكمة االبكدائية بال قية
بن صالح

تقديم وصل تجاري تحصة في شرتة
ملف رقم 2021/08

مصحح  عرفي  عقد  بمقك�شى 
 2021 يأنيأ   30 بكاريخ  اإلمضاء 
 2021 يأليأ   29 بكاريخ  واملسجل 
بإدارة التسجيل بال قيه بن صالح، 
قدم السيد  فريد بن لأتيلية الحامل 
 ،  I 285902 رقم  الأطنية  للبطاقة 
ال قيه  رتيعة  ووالد  بدوار  الساتن 
 Pharmacie Old بن صالح لشرتة ؛
rguiaa arl au، شرتة ذات املسؤولية 
في  الأحيد  الشريك  ذات  املحدودة 
االجكماعي   مقرها  الكأسيس،  طأر 
بدوار ووالد رتيعة وهل مربع ال قيه 
الكجاري  األصل  جميع  صالح  بن 
باملحكمة  الكجاري  بالسجل  املقيد 
تحت  صالح  بن  بال قيه  االبكدائية 
املادية  عناصره  بجميع   35(4 رقم 

واملعنأية.
فعلى دائني مقدم األصل الكجاري 
املذكأر وعاله ون يكقدمأا بكعرضاتهم 
إلى قسم السجل الكجاري  باملحكمة 
داخل  بن صالح  بال قيه  االبكدائية 
اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يبكدئ  وجل 
األول وينكهي في اليأم الخامس عشر 

من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

56 مكرر

املحكمة االبكدائية بال قية بن صالح

تقديم وصل تجاري تحصة في شرتة
ملف رقم 2021/09

مصحح  عرفي  عقد  بمقك�شى 
 2021 يأنيأ   29 بكاريخ  اإلمضاء 
 2021 يأليأ   29 بكاريخ  واملسجل 
بإدارة التسجيل بال قيه بن صالح، 
دعلأش  الناجي  عبد  السيد  قدم 
رقم  الأطنية  للبطاقة  الحامل 
IB2((13، الساتن بحي ابتسام بلأك 
ال قيه بن صالح، لشرتة   19 2 رقم 
 Pharmacie populaire Daalouch
املسؤولية  ذات  شرتة   ،sarl au
في  الأحيد  الشريك  ذات  املحدودة 
االجكماعي  مقرها  الكأسيس،  طأر 

ال قيه  الثاني،  الحسن  شارع   ،34
الكجاري  األصل  جميع  صالح،  بن 
باملحكمة  الكجاري  بالسجل  املقيد 
تحت  صالح  بن  بال قيه  االبكدائية 
بجميع عناصره املادية   1209( رقم 

واملعنأية.
فعلى دائني مقدم األصل الكجاري 
املذكأر وعاله ون يكقدمأا بكعرضاتهم 
إلى قسم السجل الكجاري باملحكمة 
داخل  بن صالح  بال قيه  االبكدائية 
اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يبكدئ  وجل 
األول وينكهي في اليأم الخامس عشر 

من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

57 مكرر

املحكمة االبكدائية بال قية بن 
صالح

تقديم وصل تجاري تحصة في شرتة
ملف رقم 2021/10

مصحح  عرفي  عقد  بمقك�شى 
 2021 يأليأ   29 بكاريخ  اإلمضاء 
 2021 يأليأ   29 بكاريخ  واملسجل 
بإدارة التسجيل بال قيه بن صالح، 
الحامل  ن يدي  ياسين  السيد  قدم 
 ،IB94573 رقم  الأطنية  للبطاقة 
 17 رقم   1 الساتن حي الباهية زنقة 
 Pharmacie ال قيه بن صالح لشرتة
ذات  شرتة   ،Larmoud sarl au
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  الكأسيس،  طأر  في  الأحيد 
اغنيم  شارع   228 رقم  االجكماعي 
ح ير ال قيه بن صالح، جميع األصل 
الكجاري  بالسجل  املقيد  الكجاري 
باملحكمة الكجارية بال قيه بن صالح 
عناصره  بجميع   1013( رقم  تحت 

املادية واملعنأية.
فعلى دائني مقدم األصل الكجاري 
املذكأر وعاله ون يكقدمأا بكعرضاتهم 
إلى قسم السجل الكجاري باملحكمة 
داخل  االبكدائية بال قيه بن صالح  
اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يبكدئ  وجل 
األول وينكهي في اليأم الخامس عشر 

من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

58 مكرر

 املحكمة االبكدائية بال قية

 بن صالح

تقديم وصل تجاري تحصة في شرتة

ملف رقم 2021/11

مصحح  عرفي  عقد  بمقك�شى 

 2021 يأنيأ   28 بكاريخ  اإلمضاء 

 2021 يأليأ   29 بكاريخ  واملسجل 

بإدارة التسجيل بال قيه بن صالح، 

الحاملة  قدمت السيدة إلهام نجيد، 

 ،IB31997 رقم   الأطنية  للبطاقة 

 9 شارع  الرميلة،  بحي  الساتنة 

ديسمبر الرقم 339 بني مالل، لشرتة  

 Pharmacie Annahda Najid

املسؤولية  ذات  شرتة   ،  sarl au

في  الأحيد  الشريك  ذات  املحدودة 

االجكماعي  مقرها  الكأسيس،  طأر 

شارع إمام مالك ايت بن سعيد رقم 

األصل  جميع  بن صالح  ال قيه   98
الكجاري  بالسجل  املقيد  الكجاري 

بن  بال قيه  االبكدائية  باملحكمة 

بجميع   ،3108 رقم  تحت  صالح 

عناصره املادية واملعنأية.
فعلى دائني مقدم األصل الكجاري 

املذكأر وعاله ون يكقدمأا بكعرضاتهم 

إلى قسم السجل الكجاري باملحكمة 

داخل  بن صالح  بال قيه  االبكدائية 

اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يبكدئ  وجل 

األول وينكهي في اليأم الخامس عشر 

من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

59 مكرر

املحكمة االبكدائية بال قية بن 

صالح

تقديم وصل تجاري تحصة في شرتة

ملف رقم 2021/12

مصحح  عرفي  عقد  بمقك�شى 

 2021 يأليأ   2 بكاريخ  اإلمضاء 

 2021 يأليأ   29 بكاريخ  واملسجل 

بن  بال قيه  التسجيل  بإدارة 

طيب  وحمد  السيد  قدم  صالح، 

 IB رقم  الأطنية  للبطاقة  الحامل 

الخنساء  بكجزئة  الساتن   ،2(933
لشرتة صالح،  بن  ال قيه   ( رقم 
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 Pharmacie proximité de bir  

ذات  شرتة   anzarane sarl au

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  الكأسيس،  طأر  في  الأحيد 

العلأيين،  شارع   ،48 االجكماعي 

صالح،  بن  ال قيه  الهدى  تجزئة 

جميع األصل الكجاري املقيد بالسجل 

الكجاري باملحكمة االبكدائية بال قية 

بجميع   4888 رقم  تحت  صالح  بن 

عناصره املادية واملعنأية.
فعلى دائني مقدم األصل الكجاري 

املذكأر وعاله ون يكقدمأا بكعرضاتهم 

إلى قسم السجل الكجاري باملحكمة 

داخل  بن صالح  بال قيه  االبكدائية 

اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يبكدئ  وجل 

األول وينكهي في اليأم الخامس عشر 

من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

60 مكرر

 املحكمة االبكدائية بال قيه

 بن صالح
إعالن عن بيع وصل تجاري

ملف البيع رقم 2021/13

إن رئيس مصلحة تكابة الضبط 

باملحكمة االبكدائية بال قيه بن صالح 

من   83 ال صل  ملقكضيات  تطبيقا 

 ،19.95 مدونة الكجارة القانأن رقم 

تأثيقي  عقد  بمقك�شى  ونه  يعلن 

منجز من طرف األسكاذة ومل وتيلي،

 مأثقة ببني مالل بكاريخ 31 وغسطس 
ايت  نجاح  السيدة  باعت   ،2021
الكعريف  لبطاقة  الحاملة  زر ان، 
للسيد   ،I47(073 رقم  الأطنية 
لبطاقة  الحامل  هيشامي،  يأسف 
 ،I707129 رقم  الأطنية  الكعريف 
بن  بال قيه  الكائن  الكجاري  األصل 
صالح، برادية، شارع الحسن الثاني، 
تجزئة السنابل، الرقم 4، واملخصص 
اسم  تحت  »صيدلية«  السكغالل 
بهذه  واملسجل  النصر«  »صيدلية 
املحكمة تحت رقم )987 وذلك بثمن 

قدره 0.000)4 درهم.
بمصلحة  الكعرضات  سكقبل 
السجل الكجاري باملحكمة االبكدائية 
غاية  إلى  وذلك  صالح  بن  بال قيه 
يأما من صدور   (15( خمسة عشر 

اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

رئيس مصلحة تكابة الضبط

61 مكرر

 املحكمة االبتدائية بسيدي 
قاسم

إشهار بيع وصل تجاري
ملف رقم : 2021/01

حساب خصأ�شي رقم : 751)
يعلن رئيس مصلحة تكابة الضبط 
بسيدي  االبكدائية  املحكمة  لدى 

قاسم.
ونه بمقك�شى العقد الرسمي املحرر 
طرف من   2021 سبكمبر   8 بكاريخ 

مأثق  حدو،  ايت  رضأان  األسكاذ   
بسيدي قاسم، باع السيد عبد املنعم 
الكلمساني، الحامل لبطاقة الكعريف 
الأطنية رقم GK1577 ل ائدة السيدة 
مريم بنعمر، الحاملة لبطاقة الكعريف 

.GK47(05 الأطنية رقم
الكائن  الكجاري  األصل  جميع 
طنجة،  طريق  قاسم،  بسيدي 
صيدلية  عن  عبارة  وهأ   37( رقم 
لدى  الكجاري  بالسجل  واملسجل 
قاسم  بسيدي  االبكدائية  املحكمة 

تحت رقم 29020.
وعليه فعلى دائني البائع املذكأر 
وعاله ون يكقدمأا بكعرضاتهم داخل 
)15) يأما  وجل وقصاه خمسة عشر 
بعد النشرة الثانية طبقا للقانأن إلى 
تكابة الضبط - مككب السجل الكجاري 

- باملحكمة االبكدائية بسيدي قاسم.
النشرة األولى

عن رئيس مصلحة تكابة الضبط

62 مكرر

املحكمة االبتدائية بالرباط
مصلحة تكابة الضبط
ملف تن يذي عقاري

عدد : 104/2021
حساب : 10924

بيع عقار باملزاد العلني
العزيز عبد  وسامة   :  ل ائدة 
بن عبد هللا املبارك املقدم عن وخيه 
هللا  عبد  بن  العزيز  عبد  بن  ماجد 

املبارك.

حسن  األسكاذان   : عنه  ينأب 

الأازن وومينة الشلح املحاميان بهيئة 

الر اط ضد : الحق العام.

تكابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

الضبط باملحكمة االبكدائية بالر اط، 

بكاريخ سكقع  عمأمية  سمسرة   ون 

الساعة  على   2021 وتكأ ر   12

بقاعة  صباحا  عشرة  الحادية 

البيأعات رقم 5 بهذه املحكمة قصد 

بيع نصيب محجأر املكمثل في نسبة 

)100/25) من العقار املح ظ الحامل 

وهأ   R/71573 للرسم العقاري رقم 

ور�شي،  تحت  طابق  من  فيال  عبارة 

طابق ور�شي به حديقة ومسبح، طابق 

علأي، مساحتها 2035 متر مربع، تقع 

زعير  الساحل طريق  زنقة   53 برقم 

السأي�شي الر اط.

البيع  انطالق  ثمن  حدد  وقد 

 2.550.000 مبلغ  في  العلني  باملزاد 

يؤدى الثمن حاال مع إضافة  درهم، 

واجب خزينة الدولة ومصاريف   %3

الكن يذ.

تقديم  وو  املعلأمات  وللمزيد من 

بمككب  االتصال  يمكن  عروض 

الكن يذ املدني شعبة الحجز العقاري 

بهذه املحكمة املككب رقم 70.
عن رئيس مصلحة تكابة الضبط

حاتم حيلمي
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 III.  -  إعالنات إدارية

وكالة الحأض املائي لسبأ

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بمأجب 

ح.ج  رقم  لسبأ  املائي  الحأض 

سبكمبر   10 بكاريخ   2021/54(3

العقار  على  سيجري  الذي   2021

الرسم  ذي  الحمراء  الضاية  املسمى 

املكأاجد   81/13152 رقم  العقاري 

الجأهرة،  عين  الترابية  بالجماعة 

الخميسات،  إقليم  تي لت،  دائرة 

إلى   2021 وتكأ ر   7 من تاريخ  ابكداء 

علني  بحث   2021 وتكأ ر   18 غاية 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء منه، من وجل سقي 

هككارا ل ائدة السيد   0,82 مساحة 

لبطاقة  الحامل  محمد  ازناسني 

.AB244708 الكعريف الأطنية

9

وكالة الحأض املائي لسبأ

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بمأجب 

ح.ج  رقم  لسبأ  املائي  الحأض 

سبكمبر   10 بكاريخ   2021/5477

العقار  على  سيجري  الذي   2021
العقاري  الرسم  ذي  التهامي  املسمى 

بالجماعة  املكأاجد   5/551(5 رقم 

عين  دائرة  الجمعة،  عين  الترابية 

من  ابكداء  مكناس،  إقليم  عرمة، 

غاية إلى   2021 وتكأ ر   7  تاريخ 

18 وتكأ ر 2021 بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  وجل  من  منه،  املاء 

انس  السيدين  ل ائدة  هككارا   4,84

عبابأ ويأنس بأازار الحاملين لبطاقة 

BK509043 الأطنية   الكعريف 

.JB42580(و

10

وكالة الحأض املائي لسبأ

ملخص قرار
افككاح البحث العلني

مديرة  وصدرته  قرار  بمأجب 
وكالة الحأض املائي لسبأ رقم ح.ج 
سبكمبر   10 بكاريخ   2021/5479
العقار  على  سيجري  الذي   2021
الرسم  ذي   73( عمر  ايت  املسمى 
املكأاجد   (7/11933 رقم  العقاري 
بالجماعة الترابية بطيط، دائرة عين 
ابكداء  الحاجب،  إقليم  تاوجدات، 
إلى غاية  2021 وتكأ ر   7 تاريخ   من 
في  علني  بحث   2021 وتكأ ر   18
شأن مشروع الترخيص بإنجاز ثقب 
سقي  وجل  من  منه،  املاء  وجلب 
ل ائدة  هككارا   1,0383 مساحة 
والسيدة  بأشتى  ال ريجي  السيد 
لبطاقة  الحاملين  مهياوي  سعيدة 
C448738 الأطنية   الكعريف 

.C(44878و
11

وكالة الحأض املائي لسبأ

ملخص قرار
افككاح البحث العلني

وكالة  مدير  وصدره  قرار  بمأجب 
ح.ج  رقم  لسبأ  املائي  الحأض 
سبكمبر   10 بكاريخ   2021/5485
العقار  على  سيجري  الذي   2021
ذي  مكرر   1402 عقة  ايت  املسمى 
 (7/4380 رقم  العقاري  الرسم 
بطيط،  الترابية  بالجماعة  املكأاجد 
دائرة عين تاوجدات، إقليم الحاجب، 
إلى   2021 وتكأ ر   7 من تاريخ  ابكداء 
غاية 18 وتكأ ر 2021 بحث علني في 
شأن مشروع الترخيص بإنجاز ثقب 
وجلب املاء منه، من وجل االسكعمال 
هككارا   0,0( مساحة  وسقي  املنزلي 
الحسين  املركأم  السيد  ل ائدة 
الأطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 

.C19(38
12

وكالة الحأض املائي لسبأ

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بمأجب 

ح.ج  رقم  لسبأ  املائي  الحأض 

سبكمبر   10 بكاريخ   2021/5483

العقار  على  سيجري  الذي   2021

العقاري  الرسم  ذي  ابردي  املسمى 

املكأاجد بالجماعة   (7/22949 رقم 

وكأراي،  دائرة  جيري،  راس  الترابية 

تاريخ من  ابكداء  الحاجب،   إقليم 

وتكأ ر   18 إلى غاية   2021 وتكأ ر   7

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء منه، 

وسقي  املنزلي  االسكعمال  وجل  من 

السيد  ل ائدة  هككارا   2 مساحة 

لبطاقة  الحامل  املحجأب  املحب 

.R122414 الكعريف الأطنية

13

وكالة الحأض املائي لسبأ

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بمأجب 

ح.ج  رقم  لسبأ  املائي  الحأض 

سبكمبر   13 بكاريخ   2021/5519

العقار  على  سيجري  الذي   2021

ضمن  شراء  ذي  ميلأد  غار  املسمى 

بعدد 115 املكأاجد بالجماعة الترابية 

ايت بأيحيى الحجامة، دائرة تي لت، 

تاريخ  من  ابكداء  الخميسات،  إقليم 

وتكأ ر   18 إلى غاية   2021 وتكأ ر   7

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه، من وجل سقي مساحة 0,8422 

هككارا ل ائدة السيد السهناني عادل 

الأطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 

.A323210

14

وكالة الحأض املائي لسبأ

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بمأجب 

ح.ج  رقم  لسبأ  املائي  الحأض 

سبكمبر   13 بكاريخ   2021/5524

العقار  على  سيجري  الذي   2021

املسمى وحكم ذي عقد شراء ضمن 

بعدد 193 املكأاجد بالجماعة الترابية 

الخميسات،  دائرة  ميمأن،  ايت 

تاريخ  من  ابكداء  الخميسات،  إقليم 

وتكأ ر   18 إلى غاية   2021 وتكأ ر   7

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 0,50 مساحة  سقي  وجل  من  منه، 

بأيسأفار  السيد  ل ائدة  هككارا 

الكعريف  لبطاقة  الحامل  اسماعيل 

.X59571 الأطنية

15

وكالة الحأض املائي لسبأ

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بمأجب 

ح.ج  رقم  لسبأ  املائي  الحأض 

سبكمبر   13 بكاريخ   2021/5527

العقار  على  سيجري  الذي   2021

الكريم  عبد  سيدي  راس  املسمى 

وملكية   514 ذي ملكية ضمن بعدد 

109 املكأاجد بالجماعة  ضمن بعدد 

دائرة  الرزاق،  عبد  سيدي  الترابية 

ابكداء  الخميسات،  إقليم  تي لت، 

إلى غاية   2021 وتكأ ر   7 تاريخ  من 

18 وتكأ ر 2021 بحث علني في شأن 

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة  سقي  وجل  من  منه،  املاء 

السيد  ل ائدة  هككارا   1,(880

لبطاقة  الحامل  ادريس  او راهيم 

.G233488 الكعريف الأطنية

16
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وكالة الحأض املائي لسبأ

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بمأجب 

ح.ج  رقم  لسبأ  املائي  الحأض 

سبكمبر   13 بكاريخ   2021/5529

العقار  على  سيجري  الذي   2021

ذي  تيجأة  بأست  تيرست  املسمى 

 1(/8085 رقم  الكح يظ  مطلب 

ايت  الترابية  بالجماعة  املكأاجد 

إقليم  الخميسات،  دائرة  ميمأن، 

 7 تاريخ  من  ابكداء  الخميسات، 

وتكأ ر   18 غاية  إلى   2021 وتكأ ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

املاء  وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص 

 4,7( مساحة  سقي  وجل  من  منه، 

هككارا ل ائدة السيد الدودي محمد 

الأطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 

.X8000((

17

وكالة الحأض املائي لسبأ

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بمأجب 

ح.ج  رقم  لسبأ  املائي  الحأض 

سبكمبر   13 بكاريخ   2021/5534

العقار  على  سيجري  الذي   2021

شراء  ذي  لقريقيرة  فدان  املسمى 

417 املكأاجد بالجماعة  ضمن بعدد 

دائرة  الرزاق،  عبد  سيدي  الترابية 

ابكداء  الخميسات،  إقليم  تي لت، 

إلى غاية   2021 وتكأ ر   7 تاريخ  من 

18 وتكأ ر 2021 بحث علني في شأن 

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة  سقي  وجل  من  منه،  املاء 

ايت  السيدة  ل ائدة  هككارا   0,97

رقية سعاد الحاملة لبطاقة الكعريف 

.NR80958( الأطنية

18

وكالة الحأض املائي لسبأ

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بمأجب 

ح.ج  رقم  لسبأ  املائي  الحأض 

سبكمبر   13 بكاريخ   2021/5537

العقار  على  سيجري  الذي   2021

عقد  ذي  بأيج  راس  فدان  املسمى 

املكأاجد   357 بعدد  ضمن  شراء 

دائرة  الكنزرة،  الترابية  بالجماعة 

الخميسات،  إقليم  الخميسات، 

إلى   2021 وتكأ ر   7 من تاريخ  ابكداء 

علني  بحث   2021 وتكأ ر   18 غاية 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

من وجل سقي  منه،  بئر وجلب املاء 

ل ائدة  هككارا   1,7529 مساحة 

لبطاقة  الحامل  عصام  يزن  السيد 

.A(99880 الكعريف الأطنية

19

وكالة الحأض املائي لسبأ

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بمأجب 

ح.ج  رقم  لسبأ  املائي  الحأض 

سبكمبر   10 بكاريخ   2021/5488

العقار  على  سيجري  الذي   2021

العقاري  الرسم  ذي  الحمد  املسمى 

بالجماعة  املكأاجد   81/388( رقم 

الترابية عين الجأهرة، دائرة تي لت، 

تاريخ  من  ابكداء  الخميسات،  إقليم 

وتكأ ر   18 إلى غاية   2021 وتكأ ر   7

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

املاء  وجلب  ثقبين  بإنجاز  الترخيص 

 1,75 من وجل سقي مساحة  منهما، 

الحمدي عبد  السيد  ل ائدة  هككارا 

الكعريف  لبطاقة  الحامل  االاله 

.D120587 الأطنية

20

وكالة الحأض املائي لسبأ

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
وكالة  بمأجب قرار وصدره مدير  

ح.ج  رقم  لسبأ  املائي   الحأض 

2021/5497 بكاريخ 10 سبكمبر 2021 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

الكح يظ  مطلب  ذي  بنحسين  دار 

املكأاجد بالجماعة   1(/11473 رقم 

دائرة  الرزاق،  عبد  سيدي  الترابية 

ابكداء  الخميسات،  إقليم  تي لت، 

إلى غاية   2021 وتكأ ر   7 تاريخ   من 

18 وتكأ ر 2021 بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

 2 وجل سقي مساحة  منه من  املاء 

حمزاوي  السيدة  ل ائدة  هككارات 

الكعريف  لبطاقة  الحاملة  سعاد، 

.G33(922 الأطنية

21

وكالة الحأض املائي لسبأ

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
وكالة  بمأجب قرار وصدره مدير  

ح.ج  رقم  لسبأ  املائي   الحأض 

 2021/5512 بكاريخ 10 سبكمبر 2021 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

الرسم  ذي  قلسم  عائشة  ح رة 

املكأاجد    81/1500( رقم  العقاري 

الجأهرة،  عين  الترابية  بالجماعة 

الخميسات،  إقليم  تي لت،  دائرة 

إلى   2021 وتكأ ر   7 من تاريخ  ابكداء 

علني  بحث   2021 وتكأ ر   18 غاية 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

منه من وجل سقي  بئر وجلب املاء  

هككار ل ائدة السيدة   2,45 مساحة 

فاطمة  والحريكي  ثريا  الحجأي 

الأطنية  الكعريف  لبطاقة  الحاملة 

.A88105و A58153

22 

وكالة الحأض املائي لسبأ

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
وكالة  بمأجب قرار وصدره مدير  

ح.ج  رقم  لسبأ  املائي   الحأض 

سبكمبر   10 بكاريخ   2021/5510

العقار  على  سيجرى  الذي   2021

املسمى فدان زايلي ذي شهادة مطلب 

املكأاجد   81/3332 رقم  الكح يظ 

بالجماعة الترابية عين الجأهرة، دائرة 

ابكداء  الخميسات،  إقليم  تي لت، 

إلى غاية   2021 وتكأ ر   7 تاريخ   من 

18 وتكأ ر 2021 بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  وجل  من  منه  املاء  

السيدة  ل ائدة  هككارا   0,920(

لبطاقة  الحاملة  نزهة،  املنزهي 

.A321953 الكعريف الأطنية

23 

وكالة الحأض املائي لسبأ

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
وكالة  بمأجب قرار وصدره مدير  

ح.ج  رقم  لسبأ  املائي   الحأض 

 2021/5509 بكاريخ 10 سبكمبر 2021 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

فدان لهميل ذي شهادة امللكية ض 

 137 إدارية عدد  وشهادة   23  بعدد 

سيدي  الترابية  بالجماعة  املكأاجد 

إقليم  تي لت،  دائرة  الرزاق،  عبد 

تاريخ  من  ابكداء   الخميسات، 

وتكأ ر   18 إلى غاية   2021 وتكأ ر   7

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

من  الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء 

 0,(873 منه من وجل سقي مساحة 

هككارا ل ائدة السيد مشعر لحسن، 

الأطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 

.BE40(749

24
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وكالة الحأض املائي لسبأ

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
وكالة  بمأجب قرار وصدره مدير  

ح.ج  رقم  لسبأ  املائي   الحأض 

 2021/5523 بكاريخ 13 سبكمبر 2021 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

رقم  الكح يظ  مطلب  ذي  العلأة 

بالجماعة  املكأاجد   1(/3179

الترابية عين الجأهرة، دائرة تي لت، 

تاريخ  من  ابكداء  الخميسات،  إقليم 

وتكأ ر   18 إلى غاية   2021 وتكأ ر   7

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

الترخيص بإنجاز ثقب وجلب املاء منه 

هككارا   2,72 من وجل سقي مساحة 

امحمد،  االدري�شي  السيد  ل ائدة 

الأطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 

.U(0831

25 

وكالة الحأض املائي لسبأ

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
وكالة  بمأجب قرار وصدره مدير  

ح.ج  رقم  لسبأ  املائي   الحأض 

 2021 سبكمبر   8 بكاريخ   2021/5431 

الجماعي  العقار  على  سيجرى  الذي 

املدعأ اوالد منصأر باملكان املسمى 

للجماعة  الكابع  منصأر  اوالد 

شهادة  ذي  منصأر  اوالد  الساللية 

بكاريخ   247 رقم   االسكغالل 

املكأاجد بالجماعة   2021 يأليأ   13

دار  قيادة  العسلأجي،  دار  الترابية 

العسلأجي، دائرة بهت، إقليم سيدي 

سبكمبر   30 من تاريخ  ابكداء  قاسم، 

 2021 وتكأ ر   11 غاية  إلى   2021

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه من وجل 

ل ائدة  هككار   1,89 مساحة  سقي 

السيد احمد بريمي، الحامل لبطاقة 

.GN35137 الكعريف الأطنية

26

وكالة الحأض املائي لسبأ

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
وكالة  بمأجب قرار وصدره مدير  

ح.ج  رقم  لسبأ  املائي   الحأض 

2021/5522 بكاريخ 13 سبكمبر 2021 

الذي سيجرى على العقار املسمى روزا 

 13/1(41( ذي الرسم العقاري رقم 

املكأاجد بالجماعة الترابية القنيطرة، 

اإلدارية  امللحقة  اوجيه،  ووالد  دائرة 

ابكداء من تاريخ   4، إقليم القنيطرة، 

وتكأ ر   14 إلى غاية   2021 وتكأ ر   4

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

الترخيص بإنجاز ثقب وجلب املاء  منه 

من وجل سقي حديقةاملنزل مساحتها 

السيد  ل ائدة  هككارا   0,0090 

لبطاقة  الحامل  جأال،  الحق  عبد 

.G290393 الكعريف الأطنية

27  

وكالة الحأض املائي لسبأ

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
وكالة  بمأجب قرار وصدره مدير  

ح.ج  رقم  لسبأ  املائي   الحأض 

2021/5480 بكاريخ 13 سبكمبر 2021 

الجماعي  العقار  على  سيجرى  الذي 

املسمى  باملكان  الكبابعة  املدعأ 

الساللية  للجماعة  الكابع  الكبابعة 

 18 رقم  إدارية  ذي شهادة  الكبابعة 

املكأاجد   2021 يأنيأ   1( بكاريخ 

قيادة  ارميالت،  الترابية  بالجماعة 

سيدي  إقليم  بهت،  دائرة  مخكار، 

وتكأ ر   4 تاريخ  من  ابكداء  قاسم، 

 2021 وتكأ ر   14 غاية  إلى   2021

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

من  منه  املاء   وجلب  ثقب  بإنجاز 

هككارا   0,80 مساحة  سقي  وجل 

ل ائدة السيد الحارتي املالكي الحامل 

.GN4304 لبطاقة الكعريف الأطنية

28

وكالة الحأض املائي لسبأ

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
وكالة  بمأجب قرار وصدره مدير  

ح.ج  رقم  لسبأ  املائي   الحأض 

 )2021/547 بكاريخ 13 سبكمبر 2021 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

حدادة بقعة 2473 ذي الرسم العقاري 

املكأاجد بالجماعة   13/109877 رقم 

الترابية القنيطرة، دائرة اوالد اوجيه، 

إقليم القنيطرة،   ،5 امللحقة اإلدارية 

إلى   2021 وتكأ ر   4 من تاريخ  ابكداء 

غاية 14 وتكأ ر 2021 بحث علني في 

شأن مشروع الترخيص بإنجاز ثقب 

وجلب املاء  منه من وجل سقي حديقة 

هككارا   0,0180 مساحتها  املنزل 

ل ائدة السادة الحسن نجاري ونبيلة 

الكعريف  لبطاقتي  الحامالن  نجار 

.Z(8944و Z(9(91 الأطنية

29

وكالة الحأض املائي لسبأ

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
وكالة  بمأجب قرار وصدره مدير  

ح.ج  رقم  لسبأ  املائي   الحأض 

 )2021/552 بكاريخ 13 سبكمبر 2021 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

إيدار بتراب مدشر اوالد �شي عمر ذات 

بكاريخ   7(( ضمن بعدد  عقد شراء 

الترابية  بالجماعة  املكأاجد   1978

دائرة  قيادة مقريصات،  مقريصات، 

ابكداء  وزان،  إقليم  مقريصات، 

إلى غاية   2021 وتكأ ر   4 تاريخ   من 

14 وتكأ ر 2021 بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

منه من وجل االسكعمال املنزلي  املاء 

السيد احمد  ل ائدة  املاشية  وإرواء 

الكعريف  لبطاقة  الحامل  الرملي، 

.L10(587 الأطنية

30

وكالة الحأض املائي لسبأ

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
وكالة  بمأجب قرار وصدره مدير  

ح.ج  رقم  لسبأ  املائي   الحأض 

2021/5528 بكاريخ 13 سبكمبر 2021 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

الرسم  ذي   2(85 بقعة  حدادة 

الكائن   13/110078 رقم  العقاري 

بكجزئة حدادة طريق مهدية املكأاجد 

دائرة  القنيطرة،  الترابية  بالجماعة 

 ،5 اإلدارية  امللحقة  اوجيه،  ووالد 

تاريخ  من  ابكداء  القنيطرة،   إقليم 

وتكأ ر   14 إلى غاية   2021 وتكأ ر   4

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

املاء   وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه من وجل سقي الحديقة مساحتها 

السيد  ل ائدة  هككارا   0,0320 

ياسين مناد، الحامل لبطاقة الكعريف 

.C947570 الأطنية

31  

وكالة الحأض املائي لسبأ

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
وكالة  بمأجب قرار وصدره مدير  

ح.ج  رقم  لسبأ  املائي   الحأض 

2021/5531 بكاريخ 13 سبكمبر 2021 

الجماعي  العقار  على  سيجرى  الذي 

املسمى  باملكان  الصدادنة  املدعأ 

الصدادنة الكابع للجماعة الساللية 

الصدادنة ذي شهادة االسكغالل رقم 

252 بكاريخ 19 يأليأ 2021 املكأاجد 

العسلأجي،  دار  الترابية  بالجماعة 

بهت،   دائرة  العسلأجي،  دار  قيادة 

 إقليم سيدي قاسم، ابكداء من تاريخ 

وتكأ ر   14 إلى غاية   2021 وتكأ ر   4 

شأن  في  علني  بحث   2021

ثقب  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

سقي  وجل  من  منه  املاء   وجلب 

السيد  ل ائدة  هككارا   0,90  مساحة 
رشيد مدين، الحامل لبطاقة الكعريف 

.GN58444 الأطنية

32 
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 وكالة الحأض املائي لسبأ

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مدير  وصدره  قرار  بمأجب 

رقم  لسبأ  املائي  الحأض  وكالة 

ح.ج/2021/5525 بكاريخ 13 سبكمبر 

العقار  على  سيجرى  الذي   2021

املسمى اوالد اسبيطة باملكان املسمى 

اوالد اسبيطة ذي شهادة االسكغالل 

 2021 وغسطس   13 بكاريخ   23 رقم 

عامر،  الترابية  بالجماعة  املكأاجد 

ابكداء  سال،  إقليم  عامر،  باشأية 

إلى غاية  2021 وتكأ ر   4 تاريخ   من 

14 وتكأ ر 2021 بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  وجل  من  منه،  املاء 

0,8550 هككارات ل ائدة السيداملكي 

الكعريف  لبطاقة  الحامل  سالمة  

.A585784 الأطنية رقم

33

وكالة الحأض املائي لسبأ

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مدير  وصدره  قرار  بمأجب 

رقم  لسبأ  املائي  الحأض  وكالة 

ح.ج/2021/5481 بكاريخ 13 سبكمبر 

القطعة  على  سيجرى  الذي   2021

األرضية الكابعة للرسم العقاري رقم 

)R/33(1 باملكان املسمى مزارع دوار 

 117 الشبلية ذي شهادة إدارية رقم 

املكأاجد   2021 وغسطس   11 بكاريخ 

بالجماعة الترابية بير الطالب، قيادة 

الشراردة،  دائرة  الطالب،  بير  تكنة 

من  ابكداء  قاسم،  سيدي  إقليم 

غاية إلى   2021 وتكأ ر   4  تاريخ 

14 وتكأ ر 2021 بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  وجل  من  منه،  املاء 

3,50 هككارا ل ائدة السيدة ح يظة 

الكعريف  لبطاقة  الحاملة  جرمأني 

.GK38223 الأطنية رقم

34

وكالة الحأض املائي لسبأ

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مدير  وصدره  قرار  بمأجب 

رقم  لسبأ  املائي  الحأض  وكالة 

فاتح  بكاريخ  ح.ج/2021/5390 

على  سيجرى  الذي   2021 سبكمبر 

ذي الرسم   V العقار املسمى بأعربي 

العقاري رقم R/22124 الكائن بقبيلة 

اوالد يحيى بالجماعة الترابية ازغار، 

دائرة سيدي سليمان،  قيادة ازغار، 

من  ابكداء  سليمان،  سيدي  إقليم 

غاية إلى   2021 سبكمبر   21  تاريخ 

فاتح وتكأ ر 2021 بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  وجل  من  منه،  املاء 

علي  السيد  ل ائدة  هككارا   1,(917

الكعريف  لبطاقة  الحامل  الغأتي 

.G21970 الأطنية رقم

35

وكالة الحأض املائي لسبأ

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مدير  وصدره  قرار  بمأجب 

رقم  لسبأ  املائي  الحأض  وكالة 

فاتح  بكاريخ  ح.ج/2021/5389 

على  سيجرى  الذي   2021 سبكمبر 

العقار املسمى حاج عمر ذي الرسم 

العقاري رقم 70/9592 الكائن باوالد 

الترابية  بالجماعة  املكأاجد  بأثابت 

بن  ووالد  قيادة  حمادي،  بن  ووالد 

سليمان،  سيدي  دائرة  حمادي، 

من  ابكداء  سليمان،  سيدي  إقليم 

غاية إلى   2021 سبكمبر   21  تاريخ 

فاتح وتكأ ر 2021 بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

املاء منه، من وجل سقي مساحة 10 

هككارا ل ائدة السيد العدناني محمد 

الأطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 

.A24(487 رقم

36

وكالة الحأض املائي لسبأ

ملخص قرار
افككاح البحث العلني

مدير  وصدره  قرار  بمأجب 
رقم  لسبأ  املائي  الحأض  وكالة 
فاتح  بكاريخ  ح.ج/2021/5392 
على  سيجرى  الذي   2021 سبكمبر 
الرسم  ذي  بأشتي  املسمى  العقار 
الكائن   13/11(83 رقم  العقاري 
املكأاجد  طنجة  طريق  بالعصام 
القنيطرة،  الترابية  بالجماعة 
اإلدارية   امللحقة  العصام،  دائرة 
من  ابكداء  القنيطرة،  إقليم   ،12
غاية إلى   2021 سبكمبر   21  تاريخ 
فاتح وتكأ ر 2021 بحث علني في شأن 
مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 
من وجل سقي املساحات  منه،  املاء 
0,15 هككارا ل ائدة شرتة  الخضراء 
 »NEW SIM BUILDING SARL AU«
القانأني  ممثلها  شخص  في  ممثلة 
الحامل  سيمأ  ايت  سعيد  السيد 
رقم  الأطنية  الكعريف  لبطاقة 

.AB33474(
37

وكالة الحأض املائي لسبأ

ملخص قرار
افككاح البحث العلني

مدير  وصدره  قرار  بمأجب 
رقم  لسبأ  املائي  الحأض  وكالة 
 2( بكاريخ  ح.ج/3)2021/53 
سيجرى  الذي   2021 وغسطس 
ذي  فكيحة  املسمى  العقار  على 
 H/4(5 رقم  العقاري  الرسم 
سيدي  الترابية  بالجماعة  املكأاجد 
الثالثاء  سأق  دائرة  الكازي،  عالل 
من  ابكداء  إقليم القنيطرة،  الغرب، 
غاية إلى   2021 سبكمبر   13  تاريخ 
23 سبكمبر 2021 بحث علني في شأن 
مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 
محضر  تزويد  وجل  من  منه،  املاء 
 ERRATI« ل ائدة شرتة  باملاء  وقأد 
في  ممثلة   »SERVICES SARL AU
السيد   القانأني  ممثلها  شخص 
لبطاقة  الحامل  الراتي  الرحيم  عبد 

.XA1814( الكعريف الأطنية رقم
38

وكالة الحأض املائي لسبأ

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مدير  وصدره  قرار  بمأجب 

رقم  لسبأ  املائي  الحأض  وكالة 

 13 بكاريخ  ح.ج/2021/5482 

على  سيجرى  الذي   2021 سبكمبر 

باملكان  ازدغ  املدعأ  الجماعي  العقار 

للجماعة  الكابع  انصر  اوالد  املسمى 

شهادة  ذي  انصر  اوالد  الساللية 

وغسطس   18 بكاريخ   31 إدارية رقم 

الترابية  بالجماعة  املكأاجد   2021

سيدي  باشأية  الطيبي،  سيدي 

ابكداء  القنيطرة،  إقليم  الطيبي، 

إلى غاية  2021 وتكأ ر   4 تاريخ   من 

14 وتكأ ر 2021 بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  وجل  من  منه،  املاء 

0,3454 هككارا ل ائدة السيد بأعزة 

الكعريف  لبطاقة  الحامل  بصأرة 

.G247548 الأطنية رقم
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وكالة الحأض املائي لسبأ

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مدير  وصدره  قرار  بمأجب 

رقم  لسبأ  املائي  الحأض  وكالة 

 13 بكاريخ  ح.ج/)2021/551 

على  سيجرى  الذي   2021 سبكمبر 

الرسم  املسمى شنكأرية ذي  العقار 

املكأاجد   R/1(754 رقم  العقاري 

بالجماعة الترابية دار بلعامري، قيادة 

دائرة سيدي سليمان،  دار بلعامري، 

من  ابكداء  سليمان،  سيدي  إقليم 

غاية إلى   2021 وتكأ ر   4  تاريخ 

14 وتكأ ر 2021 بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  وجل  من  منه،  املاء 

عبد  السيد  ل ائدة  هككارا   0,8(35

لبطاقة  الحامل  بأت رزيزت  هللا 

.JE7(338 الكعريف الأطنية رقم

40
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وكالة الحأض املائي لسبأ

ملخص قرار
افككاح البحث العلني

مدير  وصدره  قرار  بمأجب 
لسبأ  املائي  الحأض  وكالة 
بكاريخ  ح.ج/2021/5521  رقم 
سيجرى  الذي   2021 13 سبكمبر 
على العقار املدعأ بالد اوالد شكأان 
الكابع  البحيرة  املسمى  باملكان 
شكأان  اوالد  الساللية  للجماعة 
بكاريخ   4 ذي شهادة االسكغالل رقم 
املكأاجد بالجماعة   2021 وبريل   21
الحاج،  بأ كر  سيدي  الترابية 
دائرة  الحاج،  بأ كر  سيدي  قيادة 
ابكداء  القنيطرة،  إقليم  لالميمأنة، 
إلى غاية  2021 وتكأ ر   4 تاريخ   من 
14 وتكأ ر 2021 بحث علني في شأن 
مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 
مساحة  سقي  وجل  من  منه،  املاء 
858),1 هككارا ل ائدة السيد احمد 
الكعريف  لبطاقة  الحامل  ترنأن 

.GB28217 الأطنية رقم
41

وكالة الحأض املائي لسبأ

ملخص قرار
افككاح البحث العلني

مدير  وصدره  قرار  بمأجب 
رقم  لسبأ  املائي  الحأض  وكالة 
 13 بكاريخ  ح.ج/2021/5518 
على  سيجرى  الذي   2021 سبكمبر 
اشأان  بالد  املدعأ  الجماعي  العقار 
شكأان باملكان املسمى البحيرة الكابع 
شكأان  ووالد  الساللية  للجماعة 
بكاريخ   3 ذي شهادة االسكغالل رقم 
املكأاجد بالجماعة   2021 وبريل   21
الحاج،  بأ كر  سيدي  الترابية 
دائرة  الحاج،  بأ كر  سيدي  قيادة 
ابكداء  القنيطرة،  إقليم  لالميمأنة، 
إلى غاية  2021 وتكأ ر   4 تاريخ   من 
14 وتكأ ر 2021 بحث علني في شأن 
مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 
مساحة  سقي  وجل  من  منه،  املاء 
582),0 هككارا ل ائدة السيد الغربي 
الكعريف  لبطاقة  الحامل  محمد 

.GB51385 الأطنية رقم
42

وكالة الحأض املائي لسبأ

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مدير  وصدره  قرار  بمأجب 

رقم  لسبأ  املائي  الحأض  وكالة 

ح.ج/2021/5532 بكاريخ 13 سبكمبر 

العقار  على  سيجرى  الذي   2021

شهادة  ذي  مساعد  ملك  املسمى 

املكأاجد   59/43234 رقم  امللكية 

بالجماعة الترابية عين الجمعة، دائرة 

ابكداء  مكناس،  إقليم  عرمة،  عين 

إلى غاية  2021 وتكأ ر   7 تاريخ   من 

في  علني  بحث   2021 وتكأ ر   18

شأن مشروع الترخيص بإنجاز ثقب 

سقي  وجل  من  منه،  املاء  وجلب 

السيد  ل ائدة  هككارات   5 مساحة 

بدر بالي وعثمان بالي الحاملين لبطاقة 

الكعريف الأطنية رقم TL810949 و 

.TL80393(
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وكالة الحأض املائي لسبأ

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بمأجب 

ح.ج  رقم  لسبأ  املائي  الحأض 

سبكمبر   15 بكاريخ   2021/5539

العقار  على  سيجري  الذي   2021

الرسم  ذي  الجمل  عنق  املسمى 

املكأاجد   (7/20822 العقاري 

اوخل ن،  ايت  الترابية  بالجماعة 

دائرة وكأراي، إقليم الحاجب، ابكداء 

إلى غاية  2021 وتكأ ر   11  من تاريخ 

20 وتكأ ر 2021 بحث علني في شأن 

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة  سقي  وجل  من  منه،  املاء 

ايت  السيد  ل ائدة  هككارا   2,347(

لبطاقة  الحامل  لحسن  وساهلة 

.D35772( الكعريف الأطنية

63

وكالة الحأض املائي لسبأ

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بمأجب 

ح.ج  رقم  لسبأ  املائي  الحأض 

سبكمبر   15 بكاريخ   2021/55(8

العقار  على  سيجري  الذي   2021

املسمى دير العز ذي الرسم العقاري 

املكأاجد بالجماعة   41/545(5 رقم 

الترابية اغبالأ اقأرار، دائرة ص رو، 

تاريخ من  ابكداء  ص رو،   إقليم 

وتكأ ر   14 إلى غاية   2021 وتكأ ر   5

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه، من وجل سقي مساحة 5)0,30 

هككارا ل ائدة السيدة ال الح الحياة 

الأطنية  الكعريف  لبطاقة  الحاملة 

.C1254((

64

وكالة الحأض املائي لسبأ

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بمأجب 

ح.ج  رقم  لسبأ  املائي  الحأض 

سبكمبر   15 بكاريخ   2021/5554

العقار  على  سيجري  الذي   2021

عقد  ذي  اعصيرن  تاقة  املسمى 

بالجماعة  املكأاجد   97 رقم  الشراء 

املنزل،  دائرة  اغزران،  الترابية 

تاريخ من  ابكداء  ص رو،   إقليم 

وتكأ ر   14 إلى غاية   2021 وتكأ ر   5

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

املنزلي  االسكعمال  وجل  من  منه، 

هككارات   1,4(35 مساحة  وسقي 

الحامل  العاشق علي  السيد  ل ائدة 

.E958( لبطاقة الكعريف الأطنية
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وكالة الحأض املائي لسبأ

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بمأجب 

ح.ج  رقم  لسبأ  املائي  الحأض 

سبكمبر   15 بكاريخ   2021/55(5

العقار  على  سيجري  الذي   2021

املسمى عيأن اسمار ذي عقد شراء 

ملكية  ومأجب   43 بعدد  ضمن 

118 املكأاجد بالجماعة  ضمن بعدد 

الترابية اغبالأ اقأرار، دائرة ص رو، 

تاريخ من  ابكداء  ص رو،   إقليم 

وتكأ ر   14 إلى غاية   2021 وتكأ ر   5

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه، من وجل سقي مساحة 0,4215 

هككارات ل ائدة السيد شايط جياللي 

الأطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 

.ZG54(
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وكالة الحأض املائي لسبأ

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
وكالة  مدير  وصدره  قرار  بمأجب 

ح.ج  رقم  لسبأ  املائي  الحأض 

سبكمبر   13 بكاريخ   2021/5514

العقار  على  سيجري  الذي   2021

عقد  ذي   2 ديبا  فدان  املسمى 

 1(3 ص   159 بعدد  ض  شراء 

ايت  الترابية  بالجماعة  املكأاجد 

تي لت،  دائرة  الحجامة،  بأيحيى 

تاريخ من  ابكداء  الخميسات،   إقليم 

وتكأ ر   18 إلى غاية   2021 وتكأ ر   7

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء منه، 

هككارا   1,33 من وجل سقي مساحة 

الرحيم  عبد  اجكام  السيد  ل ائدة 

الكعريف  لبطاقة  الحامل  معه  ومن 

.AB327473 الأطنية
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وكالة الحأض املائي لسبأ

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
وكالة  بمأجب قرار وصدره مدير  

ح.ج  رقم  لسبأ  املائي   الحأض 

2021/5515 بكاريخ 13 وتكأ ر 2021 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

فدان واد ترمة السباسب ذي الرسم 

املكأاجد   1(/341(1 رقم  العقاري 

بالجماعة الترابية مقام الطلبة، دائرة 

ابكداء  الخميسات،  إقليم  تي لت، 

إلى غاية   2021 وتكأ ر   7 تاريخ   من 

18 وتكأ ر 2021 بحث علني في شأن 

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة  سقي  وجل  من  منه  املاء 

السيد  ل ائدة  هككارا   2,5343

حمام  والسيدة  سعيد  املأجأد 

الكعريف  لبطاقة  الحاملين  خدوج، 

.WB80825و X117810 الأطنية
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وكالة الحأض املائي لسبأ

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
وكالة  بمأجب قرار وصدره مدير  

ح.ج  رقم  لسبأ  املائي   الحأض 

 2021/5517 بكاريخ 13 سبكمبر 2021 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

رقم  الكح يظ  مطلب  ذي  الشلحة 

بالجماعة  املكأاجد   81/2383

الترابية عين الجأهرة، دائرة تي لت، 

تاريخ  من  ابكداء  الخميسات،  إقليم 

وتكأ ر   18 إلى غاية   2021 وتكأ ر   7

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

املاء   وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 1,2195 منه من وجل سقي مساحة 

هككارا ل ائدة السيد اليأس ي طه، 

الأطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 

.FA102079
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وكالة الحأض املائي لسبأ

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
وكالة  بمأجب قرار وصدره مدير  

ح.ج  رقم  لسبأ  املائي   الحأض 

 2021/5492 بكاريخ 13 سبكمبر 2021 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

فدان الكماز ذي ملكية ض بعدد 141 

املكأاجد بالجماعة الترابية   184 ص 

الخميسات،  دائرة  الطلبة،  مجمع 

تاريخ  من  ابكداء  الخميسات،  إقليم 

وتكأ ر   18 إلى غاية   2021 وتكأ ر   7

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء  منه 

 1,0(80 مساحة  سقي  وجل  من 

هككارا ل ائدة السيدة بلعمري زهرة، 

الأطنية  الكعريف  لبطاقة  الحاملة 

.X54810
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وكالة الحأض املائي لسبأ

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
وكالة  بمأجب قرار وصدره مدير  

ح.ج  رقم  لسبأ  املائي   الحأض 

 2021/5520 بكاريخ 13 سبكمبر 2021 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

 239 عدد  شراء  عقد  ذي  تيرست 

املكأاجد بالجماعة الترابية   208 ص 

الخميسات،  دائرة  الطلبة،  مجمع 

تاريخ  من  ابكداء  الخميسات،  إقليم 

وتكأ ر   18 إلى غاية   2021 وتكأ ر   7

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 4 مساحة  سقي  وجل  من  منه 

هككارا ل ائدة السيدة بأامر سميرة، 

الأطنية  الكعريف  لبطاقة  الحاملة 

.BE435507
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وكالة الحأض املائي لسبأ

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
وكالة  بمأجب قرار وصدره مدير  

ح.ج  رقم  لسبأ  املائي   الحأض 

 2021/5533 بكاريخ 13 سبكمبر 2021 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

شهادة  ذي   (04 هللا  عبد  سيدي 

املكأاجد   59/85984 رقم  امللكية 

دائرة  والل،  ايت  الترابية  بالجماعة 

ابكداء  مكناس،  إقليم  عرمة،  عين 

إلى غاية   2021 وتكأ ر   7 تاريخ  من 

18 وتكأ ر 2021 بحث علني في شأن 

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

منه من وجل االسكعمال املنزلي  املاء 

ل ائدة  هككارا   0,11 وسقي مساحة 

الحامل لبطاقة  السيد شيخ رشيد، 

.D520790 الكعريف الأطنية
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وكالة الحأض املائي لسبأ

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مدير  وصدره  قرار  بمأجب 

رقم  لسبأ  املائي  الحأض  وكالة 

ح.ج/2021/5540 بكاريخ 14 سبكمبر 

العقار  على  سيجرى  الذي   2021

شراء  نظير  مأضأع  تزدايت  املسمى 

رقم 457 ص 328 ذي عقد صدقة في 

عقار ض برقم ))3 ص 385 املكأاجد 

بالجماعة الترابية لقصير، دائرة عين 

ابكداء  الحاجب،  إقليم  تاوجدات، 

إلى غاية  2021 وتكأ ر   8 تاريخ   من 

18 وتكأ ر 2021 بحث علني في شأن 

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة  سقي  وجل  من  منه،  املاء 

مالكي  السيدة  ل ائدة  هككارا   0,50

الكعريف  لبطاقة  الحاملة  الزهراء 

.D(15519 الأطنية رقم
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وكالة الحأض املائي لسبأ

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مدير  وصدره  قرار  بمأجب 

رقم  لسبأ  املائي  الحأض  وكالة 

 13 بكاريخ  ح.ج/2021/5511 

على  سيجرى  الذي   2021 سبكمبر 

ذي شهادة   1 العقار املسمى خديجة 

املكأاجد   59/11908 عدد  امللكية 

دائرة  يعزم،  ايت  الترابية  بالجماعة 

ابكداء  الحاجب،  إقليم  اكأراي، 

إلى غاية  2021 وتكأ ر   7 تاريخ   من 

في  علني  بحث   2021 وتكأ ر   18

بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن 

وجلب املاء منه، من وجل االسكعمال 

املاشية وسقي مساحة  املنزلي وإرواء 

هككارا ل ائدة السيد ازمار   1,8832

الكعريف  لبطاقة  الحامل  حميد 

.D(52912 الأطنية رقم
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وكالة الحأض املائي لسبأ

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مدير  وصدره  قرار  بمأجب 

رقم  لسبأ  املائي  الحأض  وكالة 

 13 بكاريخ  ح.ج/2021/5513 

على  سيجرى  الذي   2021 سبكمبر 

17-2(- ملسافر  املسمى  العقار 

عدد  امللكية  شهادة  ذي   35-49

بالجماعة  املكأاجد   K/220(7

عين  دائرة  يعزم،  ايت  الترابية 

ابكداء  الحاجب،  إقليم  تاوجدات، 

إلى غاية  2021 وتكأ ر   7 تاريخ   من 

18 وتكأ ر 2021 بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  وجل  من  منه،  املاء 

العزوزي  السيد  ل ائدة  هككارات   5

عبد االله الحامل لبطاقة الكعريف 

.D(00(8( الأطنية رقم
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وكالة الحأض املائي لسبأ

ملخص قرار

افككاح البحث العلني

مدير  وصدره  قرار  بمأجب 

رقم  لسبأ  املائي  الحأض  وكالة 

ح.ج/2021/5530 بكاريخ 13 سبكمبر 

العقار  على  سيجرى  الذي   2021

إدارية  شهادة  ذي  حمري  املسمى 

وغسطس   2 بكاريخ  محررة   18 رقم 

الترابية بالجماعة  املكأاجد   2021

 سبع روا�شي، دائرة مأالي يعقأب، 

من  ابكداء  يعقأب،  مأالي  إقليم 

غاية إلى   2021 وتكأ ر   7  تاريخ 

18 وتكأ ر 2021 بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  وجل  من  منه،  املاء 

0,50 هككارا ل ائدة السيد بابا حدو 

الأطنية  الكعريف  لبطاقة  الحامل 

.C((8070 رقم

76

وكالة الحأض املائي لسبأ

ملخص قرار

افككاح البحث العلني
مدير  وصدره  قرار  بمأجب 

رقم  لسبأ  املائي  الحأض  وكالة 

 13 بكاريخ  ح.ج/)2021/553 

على  سيجرى  الذي   2021 سبكمبر 

الجنان  فدان  املسماة  العقارات 

وتيكيكي  ارفادن  وفدان  علي  ايت 

اولحسن  ومحمد  املصلى  وفدان 

الخأانة  وفدان  الأاد  تكين  وفدان 

 179 مضمنة برقم  ذي عقأد شراء 

ورقم 325 ورقم 75 ورقم 390 ورقم 
بدون تنازل  وعقد   378 ورقم   25

7) وعقد مقاسمة   عأض ض برقم 

بالجماعة  املكأاجد    3(9 برقم  ض 

احمد،  بن  يأسف  سيدي  الترابية 

ابكداء  إقليم ص رو،  دائرة ص رو، 

إلى غاية  2021 وتكأ ر   7 تاريخ   من 

18 وتكأ ر 2021 بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  وجل  من  منه،  املاء 

السيد  ل ائدة  هككارا   1,2940

بأتقة عمر الحامل لبطاقة الكعريف 

.CB12085 الأطنية رقم
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