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21424 الالزمة لذلك........................................................................................... 
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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

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

 I.  -  إعالنات قانونية

الجريدة الرسمية

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنون في م دان اإلشهار القانوني إثبات هويتهم والسلطات املسندة إليهم.
وال تأحمل اإلدارة تية مسؤول ة ف ما يأعلق بمضمون اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية
مكأب ارسأاذ محمد ملكي

موثق

تجزئة املنتزه، قطعة رقم 114، عين الذئاب

 تنفا - الدار الب ضاء

الهاتف : 05.22.93.35.20

الفاكس : 05.22.93.35.21

زهرة للعقارات
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

بشريك واحد

تأسيس
حرر  توث قي  عقد  بمقأ�سى 

موثق  ملكي  محمد  ارسأاذ  بمكأب 

سبأمبر   29 بأاريخ  الب ضاء  بالدار 

محدودة  شركة  تأسيس  تم   ،2021

ذات  واحد،  بشريك  املسؤول ة 

الخاص ات الأال ة :
للعقارات«،  »زهرة   : التسم ة 

محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

بشريك واحد.

الهدف : 

بجم ع  اسأغاللها  اررا�سي،  شراء 

الطرق بناءها وإعادة ب عها تو كراءها.

و7 ع  إدارة  اسأغال0،  شراء، 

ارمالك والحقوق املنقولة والعقارية.

واملعامالت  العقارات  وكراء  شراء 

العقارية عموما.

تهداف  لها  شركات  في  املشاركة 

ممثالة تو مرتبطة.

اررا�سي  العقاري، شراء  اإلنعاش 

وتجزيئها.

وعمارات  عقارية  مجمعات  بناء 

للسكن  مخصصة  املشتركة  امللك ة 

تو الأجارة.

املواد  جم ع  في  الدول ة  الأجارة 

واملنأجات.

املنأجات  اسأيراد وتصدير جم ع 
تو البضائع تو ارصناف تو املواد على 

اخأالف تنواعها.
جم ع  وتسويق  و7 ع  شراء 

املنأجات تو ارصناف.
الأمث ل، السمسرة والوساطة.

تقديم خدمات مأنوعة.
الأجارية  العمل ات  كل  وعموما، 
الصناع ة تو املال ة املأعلقة بطريقة 
بارنشطة  مباشرة  غير  تو  مباشرة 
تطوير  في  تساهم  التي  تو  املذكورة 

الشركة.
الب ضاء،  الدار   : االجأماعي  املقر 
زنقة   & املومن  عبد  شارع  زاوية 
سوم ة، إقامة شهرزاد 3، الطابق 4، 

رقم 20، النخ ل.
املدة : 99 سنة.

املساهمات :
 10.000 بوحبي  زهرة  الس دة 

درهم.
رتس ما0 الشركة : 10.000 درهم 
مقسمة على 100 سهم من فئة 100 

درهم لكل واحد ومجزئة كما يلي :
الس دة زهرة بوحبي 100 حصة.

املجموع : 100 حصة.
التس ير : الس دة زهرة بوحبي.

سيأم  ارر7اح  من   %5  : الر7ح 
القانوني  لالحأ اطي  تخص صها 
الشركاء  بين  توزيعه  سيأم  والباقي 
حسب حصة كل واحد تو تأج له إلى 

السنة املوال ة.
والأصريح  القانوني  اإليداع  تم 
الأجاري  السجل  لدى  بالتسج ل 
الب ضاء  بالدار  الأجارية  باملحكمة 
رقمي  تحت   ،2021 تكأو7ر   4 بأاريخ 

794992 و517919.
1 P

TOUS REVETEMENT
شركة ذات مسؤول ة محدودة

ذات شريك وح د
تأسيس شركة

بالدار  مؤرخ  بمقأ�سى عقد عرفي 
تم   2021 يول و   12 بأاريخ  الب ضاء 

تأسيس شركة باملواصفات الأال ة :
TOUS REVETEMENT : التسم ة

 75BD ANFA  : االجأماعي  املقر 
 ANGLE CLOS DE PROVENCE
.ETG 9 APT B108 CASABLANCA

الهدف : مقاو0 تعما0 إو إنشاءات 
مأنوعة.

 10.000 بـ  املا0  رتس  تحديد  تم 
بق مة  حصة   100 إلى  مقسم  درهم 
على  موزعة  حصة  لكل  درهم   100
 LAHSEN الس د  الوح د  الشريك 

.DICH
 LAHSEN DICH تم تع ين الس د

مسيرا للشركة ملدة غير محدودة.
مركز  في  القانوني  اإليداع  تم 
في الب ضاء  بالدار   االستثمار 

15 يول و 2021.
سجل تجاري رقم 512295.

2 P

DUO PROMO شركة
SARL

تعديل شركة
بالدار  مؤرخ  بمقأ�سى عقد عرفي 
تم   2021 مارس   16 بأاريخ  الب ضاء 
اإلعالن عن تعديالت مأعلقة بشركة 
مقرها  DUO PROMO SARLن 
االجأماعي : 75 شارع 11 يناير الطابق 

ارو0 الشقة 169 الدار الب ضاء :

من  حصة   164 ب ع  تم   : ارسهم 

لفائدة  فكهار  خالد  الس د  طرف 

حصة  و166  يوسف  فاريس  الس د 

من طرف الس د خالد فكهار لفائدة 

الس د محسن لبص لي.

ارسا�سي  النظام  وتجديد  تح ين 

للشركة.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

بأاريخ الب ضاء  بالدار   الأجارية 

23 مارس 2021 تحت رقم 771361 

تعديل رقم 11065.

3 P

EL BALLI TRATIF
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

تأسيس  تم   2021 تغسطس   27

لها  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

املواصفات الأال ة :

EL BALLI TRATIF : التسم ة

ارشغا0   : االجأماعي  الهدف 

املخألفة تو البناء.

الزمورية  تجزئة   : االجأماعي  املقر 
رقم 37 ت فلت.

الرتسما0 : حدد رتسما0 الشركة 

في 100.000 درهم.

تس ير الشركة : عين الس د البلي 

عبد السالم مسيرا للشركة مع جم ع 

الصالح ات.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

بت فلت  االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 

تحت السجل الأجاري رقم 1033.
للنسخ والب ان

الوك ل

4 P
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DAOUDI FOREST
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بموجب 
2021 تم تأسيس شركة  20 سبأمبر 
بشريك  محدودة  مسؤول ة  ذات 

وح د لها املواصفات الأال ة :
DAOUDI FOREST : التسم ة

اسأغال0   : االجأماعي  الهدف 
غابوي / نقل البضائع.

الزيأون  دوار   : االجأماعي  املقر 
رقم 706 ت فلت.

الرتسما0 : حدد رتسما0 الشركة 
في 100.000 درهم.

الس د  عين   : الشركة  تس ير 
مع  للشركة  مسيرا  ايوب  الداودي 

جم ع الصالح ات.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
بت فلت  االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 

تحت السجل الأجاري رقم 1027.
للنسخ والب ان

الوك ل

5 P

STE AL GHOUFRANE AT
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بموجب 
شركة  تأسيس  تم   2021 سبأمبر   7
بشريك  محدودة  مسؤول ة  ذات 

وح د لها املواصفات الأال ة :
 STE AL GHOUFRANE : التسم ة

AT
الهدف االجأماعي : تاجر الفواكه 

والخضر بالجملة.
املقر االجأماعي : حي السعادة رقم 

45 مكرر البحراوي ت فلت.
الرتسما0 : حدد رتسما0 الشركة 

في 100.000 درهم.
الس د  عين   : الشركة  تس ير 
مع  للشركة  مسيرا  عطوف  حرحر 

جم ع الصالح ات.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
بت فلت  االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 

تحت السجل الأجاري رقم 1031.
للنسخ والب ان

الوك ل

6 P

TECHNO M L
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بموجب 
تأسيس  تم   2021 سبأمبر   24
لها  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

املواصفات الأال ة :
TECHNO M L : التسم ة

الهدف االجأماعي : الأجارة / تاجر 
تجهزة الكترون ة / خدمات الص انة.

املقر االجأماعي : حي الرشاد م 10 
رقم 10085 ت فلت.

الرتسما0 : حدد رتسما0 الشركة 
في 100.000 درهم.

الس دان  عين   : الشركة  تس ير 
اشن و0  ومروان  بلحسن  لحسن 
جم ع  مع  للشركة  مسيران 

الصالح ات.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
بت فلت  االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 

تحت السجل الأجاري رقم 1029.
للنسخ والب ان

الوك ل

7 P

EMMA IMMOBILIER
شركة ذات مسؤول ة محدودة

بشريك وح د
رتسمالها : 30.100.000 درهما

املقر االجأماعي : رقم 20 حي النهضة 
مجموعة الوحدة الر7اط
الزيادة في رتسما0 الشركة

الأوث قي  املحضر  بمقأ�سى 
لشركة  العادي  غير  العام  للجمع 
الشريك  ذات  ش.م.م  »اما امو7 لي« 
 2021 تغسطس   12 بأاريخ  الوح د 
النهضة  حي   20 رقم   : ب  املأواجدة 
مجموعة الوحدة الر7اط، قرر ما يلي :
الشريك  قرر   : ارو0  القرار 
الشركة  رتسما0  في  الزيادة  الوح د 
الشريك  ذات  ش.م.م  »اما امو7 لي« 
 100.000 من  بزيادة  وذلك  الوح د 
درهم   30.100.000 إلى  درهم 
الشركة  رتسما0  من  الرفع  بواسطة 
من الحساب الجاري للشريك الوح د 

في الرتسما0 االجأماعي للشركة.

الجديد  الرتسما0   : الثاني  القرار 
درهم   30.100.000 مبلغ  في  محدد 
حصة   301.000 على  مقسمة 
اجأماع ة من فئة 100 درهم للواحد 

محررة وموزعة كالأالي :
الس د عزيز البدراوي : 301.000 

حصة اجأماع ة.
على  املصادقة   : الثالث  القرار 
الزيادة املذكورة مع تعديل الفصل 7 

من النظام ارسا�سي.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 2021 سبأمبر   23 بأاريخ  بالر7اط 

تحت رقم 9122.
8 P

بن املامون اكروسويت
سويتي ست ك

شركة ذات مسؤول ة محدودة
السجل الأجاري بالر7اط : 155041

تأسيس شركة
بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 
تأسيس  تم   2021 تغسطس   25
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

خصائصها كالأالي :
: بن املامون اكروسويت  التسم ة 

»سويتي ست ك«.
املقر االجأماعي : 28 شارع موالي 

اسماع ل شقة 19 حسان الر7اط.
املدة : 99 سنة.

الهدف االجأماعي : هدف الشركة 
خارجه  تو  املغرب  داخل  سواء 

لحسابها تو لحساب اآلخرين :
الغذائ ة  املنأجات  في  الأجارة 

الحلوة املعبأة.
رتس املا0 : حدد رتسما0 الشركة 
مقسمة  درهم   100.000 مبلغ  في 
درهم   100 فئة  من  1000 حصة  إلى 

للحصة الواحدة مقسمة كاآلتي :
الس د املصطفى ملراني علوي 500 

حصة.
 100  : علوي  ملراني  مريم  الس دة 

حصة.
االي  عبد  لهاشم ة  لال  الس دة 

علوي 100 حصة.

الس دة  تع ين  تم   : التس ير 
سعدون بشرى كمسيرة للشركة وملدة 

غير محددة.
بأوق ع  الشركة  تلتزم   : الأوق ع 
لجم ع  بشرى  سعدون  الس دة 

العقود واملعامالت باسأثناء :
توق ع ش كات الشركة.

الرهن والرهن.

اتفاق ة قرض.
عقد اإليجار.

تسه الت السحب على املكشوف.
شركات  تو  تعما0  في  املشاركة 

تخرى.
الشراء والأبرعات من املصادر.

ب ع تصو0 الشركة.
املصرف ة  العمل ات  وجم ع 

واملال ة ارخرى.
املذكورة تعاله  العقود واملعامالت 
غير  املشترك  بالأوق ع  الشركة  تلتزم 
ملراني  املصطفى  للس د  املنفصل 

علوي والس دة سعدون بشرى.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  كأابة  لدى  القانوني 
تم  وقد  بالر7اط.  الأجارية  باملحكمة 
تسج لها بالسجل الأجاري تحت رقم 

117985 بأاريخ 4 تكأو7ر 2021.
وهذا بمثابة مقأطف و7 ان

9 P

SOCIETE LUXID INVEST
SARLAU

Société à Responsabilité Limitée
d’Associe Unique

 Au Capital Social de 100.000
Dhs

 Siège Social : N°22 Groupe à
lotissement Moulay Rachid

El Momadad 2ème et 3ème Etage
LAAYOUNE 

ICE : 002919568000072
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة بمساهم واحد
تبعا للعقد العرفي املؤرخ بالع ون 
في 20 سبأمبر 2021 واملسجل بأاريخ 
تأسيس  تم   ،2021 تكأو7ر  فاتح 

الشركة ذات املميزات الأال ة :
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 SOCIETE LUXID  : التسم ة 

INVEST SARLAU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤول ة املحدودة بمساهم واحد.

الهدف االجأماعي : 

تجارة  الكهر7اء،  وتسويق  توزيع 

عام،  بشكل  الأجارة  بالأجزئة، 

اسأيراد وتصدير، تشغا0 مخألفة تو 

تشغا0 البناء، ته ئة وترتيب املحالت 

والكهر7اء،  السباكة  تعما0  واملباني، 

اررض ات،  وتغط ة  الأبل ط  تعما0 

والب ع  والشراء  والأصدير  االسأيراد 

والسمسرة الأمث ل ة بجم ع تنواعها، 

تقديم الخدمات، شراء و7 ع تقمشة 

تعما0  املفروشات،  وتثواب  الأنج د 

البناء والأبل ط والصباغة والسباكة 

البناء، جم ع ارعما0  وجم ع تعما0 

وترك ب  إنجاز  العامة،  الكهر7ائ ة 

ومد ارنظمة الكهر7ائ ة.

املقر الرئي�سي : رقم 22 مجموعة ت 

الطابق  املمددة،  تجزئة موالي رش د 

الثاني والثالث، الع ون.

درهم   100.000  : الرتسما0 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

بالكامل  وتملكها  للحصة  درهم   100

الس دة بشرة عب ابة.

يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

ما عدا  سنة  كل  من  ديسمبر   31 إلى 

تاريخ  من  تبأدئ  ارولى  السنة 

التسج ل.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تاريخ  من  تي  النهائي  الأأسيس 

السجل الأجاري.

الس دة  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

بشرة عب ابة ملدة غير محددة.

بكأابة  تم  القانوني  اإليداع 

الضبط باملحكمة االبأدائ ة بالع ون 

رقم  تحت   2021 تكأو7ر   5 بأاريخ 

.2021/3103

10 P

STE AQUESBI SERVICES
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤول ة 
ذات الشريك الوح د

بالر7اط  مؤرخ  محضر  بمقأ�سى 
وضع  تم   ،2021 يول و   6 بأاريخ 
محدودة  لشركة  ارساس ة  القوانين 
املسؤول ة ذات الشريك الوح د ذات 

املميزات الأال ة :
الهدف  :

تو  )للسلع  والأصدير  االسأيراد 
وس ط تنف ذ(.

مفاوض )ب ع وتوزيع تأجير ارجهزة 
الطب ة والغذائ ة للمعدات الطب ة(.

إقامة   10 رقم  مأجر   : املقر 
النهضة   703 قطاع   5 رقم  الزيأون 

الر7اط.
بما  املا0  رتس  حدد   : املا0  رتس 

قدره 100.000 درهم.
غير  ملدة  الشركة  تدار   : التس ير 
لهبا0  الس دة  طرف  من  محدودة 

لط فة.
بكأابة  تم   : القانوني  لإليداع 
الر7اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

بأاريخ 23 سبأمبر 2021.
رقم السجل الأجاري : 154859.

.D : 117772
11 P

DIGITAL ADVISORY BOARD
ش.م.م.ش.و

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
شريك وح د

رتسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجأماعي : 332، شارع 
ابراه م الروداني إقامة الريحان
الطابق 5، شقة 21، املعاريف

الدار الب ضاء
تأسيس شركة

في  محرر  عرفي  عقد  بموجب 
 2021 يون و   3 بأاريخ  الب ضاء  الدار 
املسؤول ة  ذات  شركة  تأسيس  تم 
املحدودة شريك وح د، ذات املميزات 

الأال ة :

 DIGITAL شركة   : التسم ة 
ADVISORY BOARD ش.م.م.ش.و.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤول ة املحدودة شريك وح د.

الهدف : 
ارجهزة  تحل ل  برمجة، 

اإللكترون ة.
استشارة في التس ير.

شارع   ،332  : االجأماعي  املقر 
الريحان،  إقامة  الروداني  ابراه م 
الطابق 5، شقة 21، املعاريف، الدار 

الب ضاء.
 100.000  : االجأماعي  املا0  رتس 
1000 حصة من فئة  إلى  درهم مجزت 
100 درهم للحصة الواحدة مدفوعة 
للشريك  واملخصصة  بالكامل، 

الوح د :
ش ماء الرواكاب : 1000 حصة.

: تم تع ين الس د ش ماء  التس ير 
للشركة  وح دة  كمسيرة  الرواكاب 

لفترة غير محدودة.
السنة  تبدت   : االجأماع ة  السنة 
في  يناير وتنأهي  االجأماع ة من فاتح 

آخر ديسمبر من كل سنة.
وتم اإليداع القانوني لهذا املحضر  
املحكمة  ه ئة  لدى  الضبط  بكأابة 
بأاريخ الب ضاء  بالدار   الأجارية 
4 تكأو7ر 2021 تحت رقم 518099.
12 P

 STE AF BEST AHP
CONSULTING

SARLAU
سجل تجاري بالر7اط رقم : 117483
العام  الجمع  محضر  إثر  على 
االسأثنائي، املنعقد بأاريخ 4 سبأمبر 

2021 بالر7اط، تم تقرير ما يلي :
املسبق  والحل  اإلرادية  الأصف ة 

للشركة.
فكري  الس د  تع ين  تم 
 A48532 رقم  ب.ت.و  عبد السالم، 

مصفي للشركة.
 : ب  الأصف ة  محل  تحديد  تم 
تكدا0،   ،4 شقة  اربطا0،  شارع   15

الر7اط.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ الأجارية  باملحكمة   الضبط 

 : رقم  تحت   2021 سبأمبر   23

.117748

13 P

7AY
SARLAU

حاي ش م م ش و

الرتسما0 االجأماعي : 10.000 درهم

املقر االجأماعي : 156، حي املودة

الفرح الر7اط

املؤرخ  العام  الجمع  بمقأ�سى 

الشريك  قرر   2021 ماي   5 بأاريخ 

لشركة »حاي« ش.م.م.ش.و  الوح د 

7AY SARLAU ما يلي :

ش.م.م  »حاي«  شركة   تصف ة 

.7AY SARLAU ش.و

التريكي  الحسن  الس د  تع ين 

كمصفي للشركة.

لأصف ة  الرئي�سي  املقر  تحديد 

156، حي   : الشركة في العنوان الأالي 

املودة الفرح الر7اط.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

 2021 تغسطس   26 بأاريخ  الأجارية 

تحت رقم : 117007.

14 P

STE IZO 7
SARL AU

تأسيس شركة
مؤرخ  العرفي  العقد  بمقأ�سى 

تم  بسال   2021 سبأمبر   20 بأاريخ 

للشركة  ارسا�سي  القانون  وضع 

تحمل  التي  املحدودة  املسؤول ة  ذات 

الخصائص الأال ة :

STE IZO 7 SARL AU : التسم ة

الهاتف  ملحقات  تاجر   : املوضوع 

اسأيراد  اررا�سي،  تو  املحمو0 

وتصدير.

تجزئة  محل   : االجأماعي  املقر 

سال  حصين   1047 رقم  الف الت 

الجديدة.
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في  حدد   : االجأماعي  الرتسما0 
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000
حصة ذات ق مة 100 درهم للحصة 

مقسم بين الشركاء بالشكل الأالي :
حصة   1000 مالكي  انس  الس د 
100 درهم للحصة تي ما  ذات ق مة 

ق مأه 100.000 درهم.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤول ة محدودة ذات شريك وح د.
ملدة  مالكي  انس  الس د   : املسير 

غير محدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بسال  االبأدائ ة  باملحكمة  القانوني 
 34589 رقم  الأجاري  السجل  تحت 

بأاريخ 4 تكأو7ر 2021.
15 P

YOURA FOOD
تأسيس شركة

في مسجل  عرفي  عقد   بمقأ�سى 
تم  قد  بالر7اط   2021 سبأمبر   23
وضع القانون ارسا�سي لشركة تحمل 

الخصائص الأال ة :
YOURA FOOD : التسم ة

ذات  شركة   : القانون ة  الصفة 
املسؤول ة املحدودة.

مطعم   : االجأماعي  الهدف 
بالقائمة والخدمات.

رتسما0 الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة.
 500 الجوهري  يونس  الس د 

حصة.
الس د رش د واكوز 500 حصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تاريخ  من  تي  النهائي  الأأسيس 

السجل الأجاري.
يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 
ما عدا  سنة  كل  من  ديسمبر   31 إلى 
تاريخ  من  تبأدئ  ارولى  السنة 

التسج ل.
 3 الجم ل  املنظر  إقامة   : املقر 

عمارة تحسين 1 سال الجديدة.
الجوهري  يونس  الس د   : املسير 

والس د رش د واكوز.

الأجاري  بالسجل  الأق  د  رقم 

بسال  االبأدائ ة  باملحكمة   1003

تحت رقم 34609.

16 P

TRIFOLIUM
تأسيس شركة

في مسجل  عرفي  عقد   بمقأ�سى 

تم  قد  بالر7اط   2021 سبأمبر   29

وضع القانون ارسا�سي لشركة تحمل 

الخصائص الأال ة :

TRIFOLIUM : التسم ة

ذات  شركة   : القانون ة  الصفة 

املسؤول ة املحدودة شريك وح د.

تصم م   : االجأماعي  الهدف 

وتطوير وتنف ذ املشاريع واالستشارة.
رتسما0 الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة.

الس د محمد كريم الصفار 1000 

حصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تاريخ  من  تي  النهائي  الأأسيس 

السجل الأجاري.

يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

ما عدا  سنة  كل  من  ديسمبر   31 إلى 

تاريخ  من  تبأدئ  ارولى  السنة 

التسج ل.

 3 82 الطابق  : بلوك ج رقم  املقر 

ديور الحمر يعقوب املنصور الر7اط.

املسير : محمد كريم الصفار.
الأجاري  بالسجل  الأق  د  رقم 

الر7اط  الأجارية  باملحكمة   118146
رقم بالسجل الأجاري 155187.

17 P

CAFE HSSAIN
فاتح  بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

شركة  تأسيس  تم   2021 سبأمبر 

باملواصفات اآلت ة :

CAFE HSSAIN : التسم ة

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤول ة محدودة.

الغرض االجأماعي : مقهى.

العمل ات  جم ع  عامة  و7صفة 
املأعلقة بشكل مباشر تو غير مباشر 

بأغراض الشركة.
السفلي  الطابق   : املقر االجأماعي 
رقم 180 تجزئة رياض ت فلت س دي 

عال0 البحراوي.
تأسيس  من  سنة   99  : املدة 

الشركة.
 100.000  : االجأماعي  الرتسما0 
حصة   1000 إلى  مقسم  درهم 
درهم   100 فئة  من  اجأماع ة 

للواحدة محررة من طرف الشركاء :
 500 بل مان  العالي  عبد  الس د 

حصة اجأماع ة.
حصة   500 باهلة  منانة  الس دة 

اجأماع ة.
عبد  الس د  تع ين  تم   : التس ير 
العالي بل مان كمسير للشركة ملدة غير 

محددة.
من  تبأدئ   : االجأماع ة  السنة 
فاتح يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
تم اإليداع القانوني بكأابة ضبط 
املحكمة االبأدائ ة بت فلت واملسجلة 
 1021 رقم  تحت  الأجاري  بالسجل 

بأاريخ 22 سبأمبر 2021.
18 P

TILAL PNEUS
SARL

الزيادة في رتسما0 الشركة
غير  العام  الجمع  لقرارات  تبعا 
يون و   15 بأاريخ  للشركاء  العادي 

2015 تقرر ما يلي :
اإلدارة  تقرير  إلى  االسأماع  بعد 
إلى تن  تم قراءته، والذي يشير  الذي 
يقرر  بالكامل،  مدفوع  املا0  رتس 

الجمع العام :
بمقدار  املا0  رتس  زيادة 
مبلغ  من  ليرتفع  درهم،   1.900.000
100.000 درهم إلى مبلغ 2.000.000 
جديد  سهم   19.000 بإنشاء  درهم 
منها،  لكل  درهم   100 اسم ة  بق مة 
الجاري  الحساب  دمج  خال0  من 
لديون  املقابل  الدائنين،  للشركاء 
الدفع  ومسأحقة  سائلة  مع نة، 

باملبلغ 1.900.000 درهم.

تحديث القوانين.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 

 2015 يون و   23 بأاريخ  بالقن طرة 

تحت رقم 40594.

19 P

 DOMAINE شركة

MACHALLAH

SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

رتسمالها االجأماعي : 15.600.000 

درهم

مقرها االجأماعي : العامرية، زنقة 2 

رقم 21 بني مال0

رقم السجل الأجاري : بني مال0 

5747

الأعريف املوحد : 

00000817500047

بموجب محضر قرارات الجمع ة 

لشركة  العادية  وغير  العادية  العامة 

املؤرخ   DOMAINE MACHALLAH

بأاريخ 15 يول و 2021، تقرر ما يلي :

محمد  الس د  اسأقالة  تسج ل 

رزين من منصبه كمسير للشركة.

الراجي  محمد  الس د  تع ين 

الق طوني  اإلدري�سي  ادريس  والس د 

املنته ة  للفترة  للشركة  كمسيرين 

العامة  الجمع ة  انعقاد  بانتهاء 

العادية التي سأصادق على حسابات 

ديسمبر   31 في  املنته ة  املال ة  السنة 

.2023

النظام  من   15 املادة  إلغاء 

ارسا�سي إثر ذلك.

تم الق ام باإليداع القانوني بكأابة 

الضبط لدى املحكمة االبأدائ ة ببني 

تحت   2021 تكأو7ر   6 بأاريخ  مال0 

رقم 1043.
عن إدارة التس ير

20 P
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                            EXPERT - MED
شركة ذات مسؤول ة محدودة

رتسمالها 100.000 درهم
شارع الحسن الثاني KM 5,9 طريق 

الدار الب ضاء الر7اط
العام  الجمع  ملداوالت  تبعا   -  I
 ،2021 7 سبأمبر  بأاريخ  العادي  غير 
« شركة   EXPERT - MED  « لشركة  
رتسمالها  محدودة  مسؤول ة  ذات 

100.000 درهم تقرر ما يلي :
رفع  على  والأصديق  القرار   -  1
الى   100.000 من  الشركة  رتسما0 
مبلغ  بزيادة  وذلك  درهم   1.500.000
دمج  طريق  عن  درهم   1.400.000

ارر7اح.
2 - تعديل مترابط وتح ين النظام 

ارسا�سي.
3 - تح ين النظام ارسا�سي.

القانوني  اإليداع  تم  وقد    -  II
يوم  بالر7اط  الأجارية  املحكمة   لدى 

5 تكأو7ر 2021 تحت رقم 118069.
بمقأ�سى مقأطف و7 ان

21 P

 STE LUXURIOUS SERVICES
COMPANY

SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

بمساهم واحد
تأسيس شركة

بمقأ�سى عقد عرفي سجل بالدار 
الب ضاء بأاريخ 14 يون و 2021.

الخدمات   : الخصائص 
واالستشارات، الترويج العقاري.

الشكل القانوني : شركة محدودة 
املسؤول ة بمساهم وح د.

املقر االجأماعي : 10 زنقة ابن رفاع، 
الطابق 3، كوتيي، املعاريف.

املدة : 99 سنة.
رتسما0 الشركة : 100.000 درهم.
الشركاء : بدر مرغني، عبد السالم 

مرغني.
 508153  : رقم  الأجاري  السجل 

بأاريخ 23 يون و 2021.
22 P

STE CHAOUKI IXO TRANS
SARL AU

الرتسما0 : 100.000 درهم
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة بشريك واحد
بالصخيرات  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
وضع  تم   ،2021 سبأمبر   22 بأاريخ 
ذات  لشركة  ارسا�سي  القانون 
واحد  بشريك  املحدودة  املسؤول ة 

وذات الخصائص الأال ة :
 STE  : االجأماع ة  التسم ة 
.CHAOUKI IXO TRANS SARL AU

الهدف االجأماعي :
مقاولة لنقل السلع ؛

مقاولة للبناء وتشغا0 مخألفة ؛
الأصدير واالسأيراد.

موالي  حي   : االجأماعي  املقر 
اسماع ل، قطاع 2 رقم 1296، سال.

املدة االجأماع ة : 99 سنة.
الرتسما0 االجأماعي : حدد رتسما0 
الشركة في مبلغ 100.000 درهم موزع 
على 1000 حصة من فئة 100 درهم 

للحصة وزعت كما يلي :
الس د عبد الرحمان شوقي 1000 

حصة.
من  تبأدئ   : االجأماع ة  السنة 
فاتح يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
عبد  الس د  تع ين  تم   : التس ير 
الرحمان شوقي كمسير وح د وموقع 

للشركة ملدة غير محدودة.
تم إيداع السجل الأجاري بمكأب 
الضبط باملحكمة االبأدائ ة بسال بأاريخ 

7 تكأو7ر 2021 تحت رقم 34633.
23 P

 DIGICHRONO SERVICE
MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة بشريك واحد

بأاريخ  بسال  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
2021، تم وضع القانون  22 سبأمبر 
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
وذات  واحد  بشريك  املحدودة 

الخصائص الأال ة :

 : االجأماع ة  التسم ة 
 DIGICHRONO SERVICE

.MAROC SARL AU
الهدف االجأماعي :
م كان كي إصالح ؛

عامل الصفائح املعدن ة ؛
وكمال ات  غ ار  قطع  تاجر 

الس ارات.
 1243 رقم   : االجأماعي  املقر 
حي  النشاط،  منطقة  د،  سكأور 

الرحمة، سال.
املدة االجأماع ة : 99 سنة.

الرتسما0 االجأماعي : حدد رتسما0 
الشركة في مبلغ 100.000 درهم موزع 
على 1000 حصة من فئة 100 درهم 

للحصة وزعت كما يلي :
الس د بنكيران هشام 1000 حصة.
التس ير : تم تع ين الس د بنكيران 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  هشام 

محدودة.
الأجاري  السجل  في  التسج ل  تم 
باملحكمة  الضبط  كأابة  لدى 

االبأدائ ة بسال تحت رقم 34643.
24 P

ILLUSTROPRINT
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة بشريك وح د

بأاريخ  بسال  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
وضع  تم   ،2021 تغسطس   12
ذات  لشركة  ارسا�سي  القانون 
وح د  بشريك  املحدودة  املسؤول ة 

ذات الخصائص الأال ة :
 : االجأماع ة  التسم ة 

.ILLUSTROPRINT SARL AU
الهدف االجأماعي : الطباعة.

محمد  شارع   : االجأماعي  املقر 
 ،2 قطاع  مكرر،   25 رقم  الخامس، 

حي الرشاد، القرية، سال.
املدة االجأماع ة : 99 سنة ابأداء 

من تاريخ تأسيسها.
الرتسما0 االجأماعي : حدد رتسما0 
الشركة في مبلغ 100.000 درهم موزع 
على 1000 حصة من فئة 100 درهم 

للحصة وزعت كما يلي :

الس د سهمي فؤاد 1000 حصة ؛
املجموع 1000 حصة.

من  تبأدئ   : االجأماع ة  السنة 
فاتح يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
الس د سهمي  تع ين  تم   : التس ير 
فؤاد كمسير للشركة ملدة غير محدودة.
تم اإليداع القانوني بكأابة  الضبط 
بأاريخ  بسال  االبأدائ ة   باملحكمة 

23 سبأمبر 2021 تحت رقم 37452.
25 P

MED - AD97
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

بأاريخ  بسال  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  وضع  تم   ،2021 سبأمبر   7
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة ذات الخصائص الأال ة :
 MED-  : االجأماع ة  التسم ة 

.AD97 SARL
امللك ة   : االجأماعي  الهدف 

املشتركة.
املقر االجأماعي : 23 مكرر، شارع 
القرية،  الرشاد،  حي  محمد،  س دي 

سال.
املدة االجأماع ة : 99 سنة ابأداء 

من تاريخ تأسيسها.
الرتسما0 االجأماعي : حدد رتسما0 
الشركة في مبلغ 100.000 درهم موزع 
على 1000 حصة من فئة 100 درهم 

للحصة وزعت كما يلي :
 500 مل اء  امحمد  ايت  الس دة 

حصة ؛
الس دة ادرن ايمان 500 حصة ؛
مجموع الحصص 1000 حصة.

من  تبأدئ   : االجأماع ة  السنة 
فاتح يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
ايت  الس دة  تع ين  تم   : التس ير 
ايمان  ادرن  والس دة  مل اء  احمد 
كمسيرات للشركة ملدة غير محدودة.
تم اإليداع القانوني بكأابة  الضبط 
بأاريخ  بسال  االبأدائ ة   باملحكمة 

8 تكأو7ر 2021 تحت رقم 34645.
26 P
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AFIFI TRAV
  SARL

مسجل  عقد  ملقررات  تبعا 

تم   2021 سبأمبر    15 في  بالر7اط  

ذات  لشركة  ارسا�سي  القانون  وضع 

مسؤول ة محدودة باملميزات الأال ة :

التسم ة : AFIFI TRAV ش.م.م. 

 املقر االجأماعي : اقامة 30 شقة  4 

حسان  الوك لي،  احمد  موالي  شارع 

الر7اط.

املوضوع : البناء وارشغا0 املخألفة. 

من  إبأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس الفعلي للشركة.                                                                    

التس ير  : تسير الشركة من طرف 

والناجي  العف في  احمد  الس دين 

العف في   ملدة  غير محددة.

10.000 درهم مقسم   : الرتسما0 

درهم   100 بق مة  حصة   100 إلى 

للحصة.

السنة االجأماع ة : تبأدئ في فاتح 

يناير وتنأهي في 31  ديسمبر باسأثناء 

سنة الأأسيس.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالر7اط   الأجارية  باملحكمة  الضبط 

بأاريخ 7 تكأو7ر 2021 تحت رقم 118133 

السجل الأجاري رقم  155173.

27 P

L & M CHEMAOU SPA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

 رتسمالها 100.000 درهم

الأعديالت التي تم إجراؤها على 
الشركة

اسأثنائي  عام  عقد  بمقأ�سى 

مسجل في 15 سبأمبر 2021 تم اإلقرار 

باإلجماع بمقر الشركة على ما يلي :

 SALE من   الشركة  اسم  تغ ير 

 L & M الى     SHOWROOM

.CHEMAOU SPA

بإضافة  الشركة  نشاط  توس ع 

نشاط  وتعديل  الأجم ل  نشاط 

االسأيراد والأصدير ب نشاط الساونا 

)عقد مؤسسة حمام بخار جاف(.

الأجاري  السجل  إيداع  تم 

للشركة بكأابة الضبط لدى املحكمة 

االبأدائ ة بسال بأاريخ 4 تكأو7ر 2021 

تحت رقم 37532.

28 P

HEMO PHARMA
 شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك وح د

وعنوان مقرها االجأماعي : شارع 

محمد الخامس، تجزئة ملك هللا، 

عمارة 22 شقة 3، تمارة 12000 

تمارة - املغرب
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

134327

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 
2021 تم إعداد القانون  14 سبأمبر 

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة :

شكل الشركة :  شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك  الوح د.

 HEMO  : الشركة  تسم ة 

.PHARMA

غرض الشركة بإيجاز : تاجر مواد 

شبه ص دل ة، اسأيراد وتصدير.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

هللا،  ملك  تجزئة  الخامس،  محمد 

 12000 تمارة   ،3 شقة   22 عمارة 

تمارة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000  : مبلغ رتسما0 الشركة 

درهم مقسم كالأالي :

الس د حر7ولي اشرف 1000 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن الشركاء ومسيري الشركة :

الس د حر7ولي اشرف عنوانه : حي 
 12000 تمارة   ،334 رقم   ،1 النهضة 

تمارة، املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بأمارة بأاريخ 5 تكأو7ر 2021 

تحت رقم 6560.

29 P

BREAKER MAROC
SARL

 شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

وعنوان مقرها االجأماعي : رقم 136، 

الطابق الثاني، شقة رقم 4، شارع 

القاهرة، كوماتراف 1، تمارة 12000 

تمارة - املغرب
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

132119

تحويل املقر االجأماعي للشركة
العام  الجمع  قرار  بمقأ�سى 

يول و   12 في  املؤرخ  االسأثنائي 

االجأماعي  املقر  تحويل  تم   2021

 ،136 رقم  من  للشركة  الحالي 

 ،4 رقم  شقة  الثاني،  الطابق 
 ،1 كوماتراف  القاهرة،   زنقة 

دوار  إلى  املغرب  تمارة   12000 تمارة 

بن  عأ ق  عين  غرب  سالمة،  والد 

 12000 تمارة  عأ ق،  عين  خلدون، 

تمارة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سبأمبر   15 بأاريخ  بأمارة  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 6465.

30 P

STE ACHLAMS
تأسيس شركة 

تبعا للعقد العرفي بأاريخ  5 تكأو7ر 

ذات  الشركة  قوانين  تم وضع   2021

املميزات الأال ة :

.STE ACHLAMS : التسم ة

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  وذات  املحدودة  املسؤول ة 

الوح د.

الشركة  نشاط  يأعلق   : املوضوع 

سواء باملغرب تو خارجه : 

حمام  الحالقة،  الأجم ل،  مركز 

الخ.  

 1 رقم  : شارع مكة  الرئي�سي  املقر 

الطابق الثاني الشقة 7  الع ون.

الرتسما0 : حدد في مبلغ 100.000 

من  حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم 

الس دة    ملك  في  للواحدة   100 فئة 

مل اء عس ال.

اإلدارة : تس ير من طرف   الس دة   

مل اء عس ال.

بكأابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط باملحكمة االبأدائ ة بالع ون 

رقم  تحت   2021 تكأو7ر   7 بأاريخ 

رقم  تجاري  سجل   3136/2021

.38395

31 P

STE  SARDI MAR 
 SARL

رتسمالها : 100.000 درهم

 مقرها : عمارة  D3 رقم 13 زنقة 

تبو فراس الحمداني، الع ون

تعديالت قانون ة
العام  الجمع  ملحضر  طبقا 

 2021 سبأمبر   27 بأاريخ  االسأثنائي 

الشركاء  طرف  من  املصادقة  تمت 

على ما يلي :   

الحصص  مجموع  تفويت  قبو0 

البشير  الس د  طرف  من  اململوكة 

حصة(   500( في  املحددة  العساوي 

لفائدة الس د عبد العزيز عراقي.  

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة  إلى 

بشريك واحد.

العساوي   البشير  الس د  اسأقالة 

عبد  الس د  وتع ين  التس ير  من 

للشركة  وح د  عراقي  كمسير  العزيز 

ملدة غير محددة .

بالأالي تم تعديل الفصو0 1، 6،7 

و8  من القانون ارسا�سي للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بأاريخ  بالع ون  االبأدائ ة   باملحكمة 

8 تكأو7ر 2021 تحت رقم 3148/2021.

32 P
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STE DECO ANNAS
SARL AU

السجل الأجاري رقم : 19151
املؤرخ  الرسمي  املحضر  بمقأ�سى 
بمدينة   2021 سبأمبر   29 يومه  في 
لشركة  الشريك  قرر  لقد  سال، 
إغالق   DECO ANNAS SARL AU
الدين  عز  الس د  وتحديد  الشركة 
والفسخ  التشط ب  بمهام  الخبوري 

النهائي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 2021 تكأو7ر   7 في  بسال  االبأدائ ة 

تحت رقم 37578.
33 P

CABINET OFISCONSEIL

 IMM 11 BUREAU N°5 2 EME ETAGE

 RUE DAYET AOUA AGDAL RABAT

 Travaux de comptabilité

 Fiscalité juridique

Création d’entreprise

Conseil en gestion

EVENTS ADVISOR
S.A.R.L  AU

تغ يرات مخألفة
العام  الجمع  مداوالت  اثر  على 
االسأثنائي املنعقد بأاريخ 4 تغسطس 
 EVENTS 2021، قرر مساهمو شركة
الأغ يرات   ADVISOR  SARL AU

الأال ة :
إضافة النشاط الأجاري للشركة :

مقاو0 بناء وتشغا0 مخألفة. 
تغ ير القوانين ارساس ة للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 2021 تكأو7ر   4 بالر7اط  الأجارية 

تحت رقم 118015.
34 P

CABINET OFISCONSEIL

 IMM 11 BUREAU N°5 2 EME ETAGE

 RUE DAYET AOUA AGDAL RABAT

 Travaux de comptabilité

 Fiscalité juridique

Création d’entreprise

Conseil en gestion

NewERP
تأسيس شركة

بالر7اط   عرفي  عقد  بمقأ�سى 
املسؤول ة  ذات  شركة  تأسيس  تم 
املحدودة بشريك واحد  والتي تحمل 

الخصائص الأال ة  :

. NewERP : التسم ة

.SARL  AU : الصفة القانون ة

الهدف االجأماعي :

مصمم إعالم ات ؛

استشارة ومعلومات.

درهم   10.000 الشركـة:  رتسما0 

مقسمة إلى 100 حصة من فئة 100 

على  موزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشكل الأالي : 

 100 تمين  بنمبارك محمد  الس د 

حصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تاريخ  من  تي  النهائي  الأأسيس 

السجل الأجاري.

إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

ارولى تبأدئ من تاريخ التسج ل.

اكدا0  الر7اط    : االجأماعي  املقر 

 2 طابق   11 عمارة  عوا  ضاية  زنقة 

الشقة 5.

تمين  محمد  الس د   : املسيرة 

بنمبارك.

السجل الأجاري : 154987.  

35 P

CABINET OFISCONSEIL

 IMM 11 BUREAU N°5 2 EME ETAGE

 RUE DAYET AOUA AGDAL RABAT

 Travaux de comptabilité

 Fiscalité juridique

Création d’entreprise

Conseil en gestion

B2A COMMUNICATION

تأسيس شركة
بالر7اط   عرفي  عقد  بمقأ�سى 

املسؤول ة  ذات  شركة  تأسيس  تم 

تحمل  والتي  واحد  بشريك  املحدودة 

الخصائص الأال ة  :

 B2A  : التسم ة 

.COMMUNICATION

       SARL : الصفة القانون ة

الهدف االجأماعي :

االستشارات االدارية ؛

منظم حفالت ؛

مقاو0 اعالنات.

رتسما0 الشركـة: 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

موزعة  الواحدة  للحصة  درهم   100

على الشكل الأالي : 

الس د بدر بن سل مان 500 حصة.

الس دة عائشة جاطة 500 حصة. 

من  ابأداء  سنة   99  : املدة   

وضع  تاريخ  من  تي  النهائي  الأأسيس 

السجل الأجاري.

إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

ارولى تبأدئ من تاريخ التسج ل.

اكدا0  الر7اط   : االجأماعي  املقر 

 2 طابق   11 عمارة  عوا  ضاية  زنقة 

الشقة 5.

املسيران : الس د بدر بن سل مان 

والس دة عائشة جاطة.

السجل الأجاري : 155167.

36 P

BEN HEALTH

  SARL

بأاريخ  املؤرخ  العقد   بموجب 

العام  الجمع  2021 قرر  5 تغسطس 

لشركة ما يلي :

الس د  من  حصة   490 تفويت 

بنسع د  الس د  إلى  بدر  بنسع د 

يوسف.

ارسا�سي  للقانون  الشامل  تعديل 

للشركة.

اإليداع  تم  لقد  القانوني:  اإليداع 

الأجارية  املحكمة  لدى  القانوني 

بالر7اط  بأاريخ 6 سبأمبر 2021 تحت 

رقم 117322.

37 P

CABINET OFISCONSEIL

 IMM 11 BUREAU N°5 2 EME ETAGE

 RUE DAYET AOUA AGDAL RABAT

 Travaux de comptabilité

 Fiscalité juridique

Création d’entreprise

Conseil en gestion

WULFENIT
 S.A.R.L

تغ يرات مخألفة
العام  الجمع  مداوالت  اثر  على 

مارس   8 بأاريخ  املنعقد  االسأثنائي 

شركة        مساهمو  قرر   ،2021

WULFENIT SARL الأغ يرات الأال ة :

ب ع الحصص االجأماع ة :

والس د  ملن عي  محمد  الس د  ب ع 

طارق نزاه والس دة سناء دابي 1500 

عيستن  ابتسام  الس دة  إلى  حصة 

رضا  محمد  والس د  حصة   750

النعامي 750 حصة.

تغ ير مسير الشركة : 

ملن عي  محمد  الس د  اسأقالة 

الس دة  وتع ين  نزاه  طارق  والس د 

ابتسام عيستن.

تغ ير القوانين ارساس ة للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 2021 تكأو7ر   6 بالر7اط  الأجارية 

تحت رقم 118115.

38 P

 SHOPIFLY
SARL AU

تأسيس شركة
يون و   8 بأاريخ  عرفي  عقد  تحت 

2021، تم تأسيس شركة باملواصفات 

الأال ة :

  .SHOPIFLY SARLAU : التسم ة

ابراه م  شارع   : االجأماعي   املقر 
الروداني 13 زنقة احمد املجاتي إقامة 

ليزالب الطابق ارو0 رقم 8 املعاريف، 

الدار الب ضاء.

الهدف االجأماعي :

املعدات  كل  و7 ع  وتوزيع  تسويق 

الطب ة سواء  االستهالك ة   واملواد 

 تو طب ارسنان ؛
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وتصدير  توزيع  تسويق،  إنأاج، 
مسأحضرات الأجم ل الطب ع ة ؛

الشكل القانوني   :   شركة محدودة 
املسؤول ة ذات الشريك الوح د 

الدين  عالء  الس د   : التس ير 
قر7 جة.

الرتسما0 :  10.000 درهم.
اإليداع القانوني  :  املركز الجهوي 

لالستثمار للدار الب ضاء الكبرى.
السنة االجأماع ة : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.
املدة :  99سنة. 

السجل الأجاري : 509.823.
 قصد النشر واإلعالن 

39 P

FARASTECH
SARL AU

 شركة ذات املسؤول ة محدودة 
ذات الشريك الواحد

رتسمالها : 100.000 درهم
  املقر االجأماعي:  عمارة 30 شقة 8 
شارع موالي احمد الوك لي حسان 

الر7اط
رقم السجل الأجاري: 155211
تأسيس شركة  ذات املسؤول ة 
املحدودة ذات الشريك الوح د

بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى   -  1 
2021 تم تأسيس شركة  20 سبأمبر 
ذات  املحدودة  املسؤول ة  ذات 
الخصائص  ذات  الوح د  الشريك 

الأال ة :
 FARASTECH SARL  : التسم ة 

.AU
املعلوم ات   : الشركة  نشاط 
تطوير  مصمم(   - محلل   - )مبرمج 
برامج  ب ع   - الحاسوب  تطب قات 

الكمب وتر وتجهزة الكمب وتر.
 املقر االجأماعي : عمارة 30 شقة 8 
حسان  الوك لي  احمد  موالي  شارع 

الر7اط.       
تحديد  تم  لقد   : الشركة  رتسما0 
درهم   100.000 في  الشركة  رتسما0 
اجأماع ة  حصة   1000 إلى  مقسمة 
موزعة  دراهم   100 الواحدة  ق مة 

كالأالي :

 1000 محمد  كنسوس  الس د 

حصة اجأماع ة.

تع ين  تم  لقد   : الشركة  تس ير 

الس د كنسوس محمد.

إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

باسأثناء  سنة  كل  من  ديسمبر   31

تاريخ  من  تبأدئ  التي  ارولى  السنة 

الأق  د في السجل الأجاري.

لقد تم تحديد مدة الشركة في 99 

سنة.

2 - تم اإليداع القانوني لدى كأابة 

بالر7اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2021 تكأو7ر   11 بأاريخ 

السجل الأجاري: 155211.
للنشر واإلعالن

40 P

GIC MAROC
شركة ذات مسؤول ة محدودة

رتسمالها 1.250.000 درهم

املقر االجأماعي : 10 زنقة مو�سى 

بن نصير، الشقة 11، الطابق 6، 

غوتي ه، الدار الب ضاء

السجل الأجاري 267673

العام  الجمع  محضر  على  بناء 

العادي وغير العادي بأاريخ 25 يون و 

2021، تقرر ما يلي :

للشركة  الرئي�سي  املقر  نقل   -  1

من 10 زنقة مو�سى بن نصير، الشقة 

الدار  غوتي ه،   ،6 الطابق   ،11

الب ضاء إلى العنوان الأالي : 49، زنقة 

الدار  املعاريف   3 رقم  بركات،  تحمد 

الب ضاء.

وإعادة  املقابل  الأعديل   -  2

ص اغة النظام ارسا�سي.

3 - الصالح ات إلتمام اإلجراءات 

القانون ة.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

الب ضاء بأاريخ 6 تكأو7ر 2021 تحت 

رقم 795403.
قصد النشر واإلعالن

41 P

SAFIREM

شركة ذات مسؤول ة محدودة

ذات الشريك الوح د

رتسمالها 100.000 درهم

املقر االجأماعي : 10 زنقة مو�سى 

بن نصير، الشقة 11، الطابق 6، 

غوتي ه، الدار الب ضاء

السجل الأجاري 407553

الشريك  بناء على محضر قرارات 

الوح د بأاريخ 30 يون و 2021، تقرر 

ما يلي :

للشركة  الرئي�سي  املقر  نقل   -  1

من 10 زنقة مو�سى بن نصير، الشقة 

الدار  غوتي ه،   ،6 الطابق   ،11

الب ضاء إلى العنوان الأالي : 49، زنقة 

الدار  املعاريف   3 رقم  بركات،  تحمد 

الب ضاء.

وإعادة  املقابل  الأعديل   -  2

ص اغة النظام ارسا�سي.

3 - الصالح ات إلتمام اإلجراءات 

القانون ة.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

الب ضاء بأاريخ 6 تكأو7ر 2021 تحت 

رقم 795404.
قصد النشر واإلعالن

42 P

SELINA MOROCCO SPV 1

شركة ذات مسؤول ة محدودة

ذات الشريك الوح د

رتسمالها 10.000 درهم

املقر االجأماعي : 10 زنقة مو�سى 

بن نصير، الشقة 11، الطابق 6، 

غوتي ه، الدار الب ضاء

السجل الأجاري 450673

الوح د  الشريك  بناء على قرارات 

بأاريخ 30 يون و 2021، تقرر ما يلي :

للشركة  الرئي�سي  املقر  نقل   -  1

نصير،  بن  مو�سى  زنقة   10 من 

الشقة 11، الطابق 6، غوتي ه، الدار 

الب ضاء إلى العنوان الأالي : 49، زنقة 

الدار  املعاريف   3 رقم  بركات،  تحمد 

الب ضاء.

وإعادة  املقابل  الأعديل   -  2

ص اغة النظام ارسا�سي.

3 - الصالح ات إلتمام اإلجراءات 

القانون ة.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

الب ضاء بأاريخ 6 تكأو7ر 2021 تحت 

رقم 795402.
قصد النشر واإلعالن

43 P

RENDER MAROC
شركة مساهمة

رتسمالها 300.000 درهم

املقر االجأماعي : 10 زنقة مو�سى 

بن نصير، الشقة 11، الطابق 6، 

غوتي ه، الدار الب ضاء

السجل الأجاري 353663

العام  الجمع  محضر  على  بناء 

العادي وغير العادي بأاريخ 30 يون و 

2021، تقرر ما يلي :

للشركة  الرئي�سي  املقر  نقل   -  1

من 10 زنقة مو�سى بن نصير، الشقة 

الدار  غوتي ه،   ،6 الطابق   ،11

الب ضاء إلى العنوان الأالي : 49، زنقة 

الدار  املعاريف   3 رقم  بركات،  تحمد 

الب ضاء.

ارسا�سي  النظام  اعأماد   -  2

املعد0 للشركة.

3 - الصالح ات إلتمام اإلجراءات 

القانون ة.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

الب ضاء بأاريخ 7 تكأو7ر 2021 تحت 

رقم 795669.
قصد النشر واإلعالن

44 P
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 SELINA OPERATIONS
MOROCCO

شركة ذات مسؤول ة محدودة
ذات الشريك الوح د

رتسمالها 10.000 درهم
املقر االجأماعي : 10 زنقة مو�سى 
بن نصير، الشقة 11، الطابق 6، 

غوتي ه، الدار الب ضاء
السجل الأجاري 447043

الشريك  بناء على محضر قرارات 
الوح د بأاريخ 30 يون و 2021، تقرر 

ما يلي :
للشركة  الرئي�سي  املقر  نقل   -  1
من 10 زنقة مو�سى بن نصير، الشقة 
الدار  غوتي ه،   ،6 الطابق   ،11
الب ضاء إلى العنوان الأالي : 49، زنقة 
الدار  املعاريف   3 رقم  بركات،  تحمد 

الب ضاء.
وإعادة  املقابل  الأعديل   -  2

ص اغة النظام ارسا�سي.
3 - الصالح ات إلتمام اإلجراءات 

القانون ة.
كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
الب ضاء بأاريخ 6 تكأو7ر 2021 تحت 

رقم 795405.
قصد النشر واإلعالن

45 P

MEILLEUR CONSEIL SARL
AV MLY ABDELLAH N°2 BIS 2 ème ETAGE

TINGHIR OUARZAZATE
05.24.83.58.90 /06.61.54.04.90

 STE KASBAH METEORITE
ش.م. م

 مركز الن ف تنغير
ب ع حصص  اجأماع ة 

رفع راسما0
1 - بموجب املحضر الغير العادي 
01/07/2021 قرر  املنعقد بتنغير في 

شركاء الشركة ما يلي : 
ابراه م   وعوش  بن  الس د  ب ع 
للس د بن وعوش مبارك ما مجموعه 

200 حصة اجأماع ة.
ابراه م  وعوش  بن  الس د  ب ع 
مجموعه  ما  لحو  وعوش  بن  للس د 

200 حصة اجأماع ة.

ابراه م  وعوش  بن  الس د  ب ع 

للس د بن وعوش حماد ما مجموعه 

200  حصة اجأماع ة.

ابراه م  وعوش  بن  الس د  ب ع 

للس د بن وعوش محمد ما مجموعه 

200 حصة اجأماع ة.
من   الشركة  رتسما0  رفع 

100.000 درهم إلى 1.000.000 درهم  

مقسم إلى  9.000 حصة بق مة 100 

من  نقدية  و7مساهمة  للواحد  درهما 

الشركاء املدفوعة ب 900.000 درهم 

للبنك  الشعبي.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2

بتنغير  االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   13/07/2021 بأاريخ 

.1449/652
مقأطف لإليداع والنشر

46 P

MEILLEUR CONSEIL SARL

AV MLY ABDELLAH N°2 BIS 2 ème ETAGE

TINGHIR OUARZAZATE

05.24.83.58.90 /06.61.54.04.90

 L.4.K MULTISERVICES
ش.م. م

 دوار ايت الخلف اكن ون تنغير
رفع رتسما0 الشركة

تغ ير الشكل القانوني للشركة
ب ع حصص  اجأماع ة 
تع ين املسيرين للشركة

1 - بموجب املحضر الغير العادي 

04/10/2021 قرر  املنعقد بتنغير في 

شريك الشركة ما يلي : 
 رفع رتسما0 الشركة من 100.000

مقسم  درهم   1.000.000 إلى  درهم 

100 درهم  10.000 حصة بق مة  إلى 

للواحد و7مساهمة نقدية من الشركاء 

املدفوعة بربع )1/4) 225.000 درهم 

للبنك القرض الفالحي.

تغ ير الشكل القانوني للشركة إلى 

شركة ذات املسؤول ة املحدودة.

للس د  خالد  لشكر  الس د  ب ع 

500 حصة  اناصر عمر ما مجموعه 

اجأماع ة.

خالد لشكر  الس دان   تسم ة 

 تو اناصر عمر كمسيرين للشركة.

البنكي  الحساب  إدارة  ستأم 

خالد  لشكر   : الس دين  طرف   من 

تو اناصر عمر.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2

بتنغير  االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   7/10/2021 بأاريخ 

.369/999
مقأطف لإليداع والنشر

47 P

MEILLEUR CONSEIL SARL

AV MLY ABDELLAH N°2 BIS 2 ème ETAGE

TINGHIR OUARZAZATE

05.24.83.58.90 /06.61.54.04.90

STE MEILLEUR CONSEIL
  SARL

 رقم ب 2 تجزئة املوظفين الطابق 

ارو0 تنغير

تغ ير مقر الشركة
1 - بموجب املحضر الغير العادي 
23/08/2021 قرر  املنعقد بتنغير في 

شريك الشركة ما يلي : 

ب  للشركة  الرئي�سي  املقر  تغ ير 
الطابق  املوظفين  تجزئة   2 ب  رقم   :

ارو0 تنغير.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2

بتنغير  االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   27/09/2021 بأاريخ 

.875/1735
مقأطف لإليداع والنشر

48 P

MEILLEUR CONSEIL SARL

AV MLY ABDELLAH N°2 BIS 2 ème ETAGE

TINGHIR OUARZAZATE

05.24.83.58.90 /06.61.54.04.90

STE 3OL
  SARL

 امجدادار اكن ون تنغير

ب ع حصص اجأماع ة
تع ين املسيرين للشركة

العادي  الغير  املحضر  بموجب 
قرر   9/08/2021 في  بتنغير  املنعقد 

شركاء الشركة ما يلي : 

للس د  الحسين  وهرى  الس د  ب ع 

حصة   500 مجموعه  ما  عمر  وهرى 

اجأماع ة.

من  البنكي  الحساب  إدارة  ستأم 

طرف الس د وهرى عمر.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

بتنغير  االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   26/08/2021 بأاريخ 

.97/55
مقأطف لإليداع والنشر

49 P

شركة كوفنليك تراف
ش.م.م 

رتسمالها 100.000 درهم

دوار ام ضر  تنغير

الجمع  محضر  بمقأ�سى   -  I

بأاريخ  املنعقد  االسأثنائي  العام 

الشركة  شركاء  قرر   15/06/2021

املذكورة تعاله ما يلي :                                                                                

- حل الشركة وتصف تها.                                                                 

- اسأقالة املسيرين.

مل كة   عال  الس دة  تع ين   -

كمصف ة لشركة.                                               

- إعطاء اإلبراء لعال مل كة  .                             

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

بتنغير  االبأدائ ة  املحكمة  ضبط 

بأاريخ07/07/2021 تحت عدد 881 

بكأابة الضبط .
من تجل الخالصة والب ان

50 P

الشركة قصبة ميتيوريت النيف
ش.م.م

 STE KASBAH METEORITES

ALNIF SARL
رتسمالها 100.000 درهم

الن ف تنغير

بمقأ�سى عقد عرفي بتنغير بأاريخ 

تأسيس شركة  تم   2021 يول و  فاتح 

ذات الخصائص الأال ة :

التسم ة : شركة قصبة م ت وريت 

 STE KASBAH ش.م.م  الن ف 

.METEORITES ALNIF SARL
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الن ف  قصر   : االجأماعي  مقرها 

تنغير.

نشاطها : الفندقة تو ملهى.

واسأغال0  لتس ير  مقاو0 

الخدمات وتنظ م ارحداث وإقامات.

مفاوض.

التس ير : الشركة تسير من طرف 

الس د بن وعوش ابراه م.

في  رتسمالها  حدد   : الرتسما0 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

حصة بق مة 100 درهم للواحدة.

يوم  من  تبأدئ  سنة   99  : املدة 

تسج لها بالسجل الأجاري.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بتنغير  االبأدائ ة  باملحكمة  القانوني 

رقم  تحت   2021 يول و   28 بأاريخ 

.657/1945
من تجل الخالصة والب ان

51 P

شركة اولعامل
ش.م.م ش.و

STE OULAAML SARL AU
رتسمالها 100.000 درهم

مركز الن ف تنغير

بمقأ�سى عقد عرفي بتنغير بأاريخ 

7 يون و 2021 تم تأسيس شركة ذات 

الخصائص الأال ة :

التسم ة : شركة اولعامل ش.م.م 

.STE OULAAML SARL AU

الن ف  مركز   : االجأماعي  مقرها 

تنغير.

وارشغا0  البناء   : نشاطها 

املخألفة.

لحساب  البضائع  لنقل  مقاو0 

الغير.

بائع منأوجات الخزاف.

التس ير : الشركة تسير من طرف 

الس د بن داللة حسن.

في  رتسمالها  حدد   : الرتسما0 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

حصة بق مة 100 درهم للواحدة.

يوم  من  تبأدئ  سنة   99  : املدة 

تسج لها بالسجل الأجاري.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بتنغير  االبأدائ ة  باملحكمة  القانوني 
رقم  تحت   2021 يول و   12 بأاريخ 

.637/1921
من تجل الخالصة والب ان

52 P

 STE ZARANORPHONE 
SARL AU 

رتسمالها 100.000 درهم
دوار الجديد امسمرير تنغير

بمقأ�سى عقد عرفي بتنغير بأاريخ 
7 يون و 2021 تم تأسيس شركة ذات 

الخصائص الأال ة :
زارانورفون  شركة   : التسم ة 
 STE ZARANORPHONE ش.م.م 

.SARL AU
الجديد  دوار   : االجأماعي  مقرها 

امسمرير تنغير.
وارشغا0  البناء   : نشاطها 

املخألفة.
الأنظ ف.
املفاوض.

التس ير : الشركة تسير من طرف 
الس د الوالي نور الدين.

في  رتسمالها  حدد   : الرتسما0 
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

حصة بق مة 100 درهم للواحدة.
يوم  من  تبأدئ  سنة   99  : املدة 

تسج لها بالسجل الأجاري.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بتنغير  االبأدائ ة  باملحكمة  القانوني 
رقم  تحت   2021 يون و   23 بأاريخ 

.564/1791
من تجل الخالصة والب ان

53 P

الشركة بوغيل ترانس
ش.م.م

STE BOUGHIL TRANS SARL
رتسمالها 100.000 درهم
دوار افساط تغزوت تنغير

بمقأ�سى عقد عرفي بتنغير بأاريخ 
شركة  تأسيس  تم   2021 سبأمبر   2

ذات الخصائص الأال ة :

ترانس  بوغ ل  الشركة   : التسم ة 

 STE BOUGHIL TRANS ش.م.م 

.SARL

افساط  دوار   : االجأماعي  مقرها 

تغزوت تنغير.

وارشغا0  البناء   : نشاطها 

املخألفة.

لحساب  البضائع  لنقل  مقاو0 

الغير.

بائع مواد البناء بالأقس ط.

التس ير : الشركة تسير من طرف 

الس د افراح احمد تو ارحو سعاد.

في  رتسمالها  حدد   : الرتسما0 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

حصة بق مة 100 درهم للواحدة.

يوم  من  تبأدئ  سنة   99  : املدة 

تسج لها بالسجل الأجاري.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بتنغير  االبأدائ ة  باملحكمة  القانوني 

رقم  تحت   2021 سبأمبر   8 بأاريخ 

789/2113 بكأابة الضبط.
من تجل الخالصة والب ان

54 P

  أغربانو موروكو
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة  ذات الشريك الوح د

محرر   عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم    22-09-2021 بأاريخ  بالر7اط  

تأسيس شركة لها الخصائص الأال ة:

مسؤول ة  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة ذات الشريك الوح د.

التسم ة : تغر7انو موروكو

الغرض : تمث ل الشركات ارجنب ة 

وتقديم خدمات.                

املقر االجأماعي : بشارع ابن املعتزة 
عمارة C شقة رقم 2 املركب الأجاري 

املنا0 يعقوب املنصور الر7اط.

تاريخ  من  ابأداء  سنة   99 املدة : 

تق  دها في السجل الأجاري.
  100.000  : االجأماعي  املا0  رتس 

حصة   1000 إلى  مقسم  درهم 

اجأماع ة من فئة 100 درهم للحصة 

الواحدة، في ملك الشريك الوح د.

تم  الوح د  الشريك  التس ير: 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  اخأ اره 

محددة :
الحامل  بوصكري  سمير  الس د 
رقم    الوطن ة  الأعريف  لبطاقة 

.BB 40290
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الر7اط  الأجارية  باملحكمة  القانوني 
تحت رقم السجل الأجاري 155175.
55 P

ASSURANCES ALMOHIT
رتسمالها 100.000 درهم

مقرها االجأماعي : شارع القاهرة 
تجزئة املسأقبل رقم 55 تمارة

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
  23/09/2021 في  املؤرخ  للشركة 

تمت املصادقة على ما يلي : 
محمد  حو�سي  الس د  تفويت 
رقم  الوطن ة  للبطاقة  الحامل 
التي  الحصص  لجم ع     PA87026
تي  تعاله  املذكورة  الشركة  في  يملكها 
امهراش   مل اء  للس دة  حصة   500
رقم   الوطن ة  للبطاقة  الحاملة 

.X319580
تغير الشكل القانوني للشركة من 
الشركة ذات املسؤول ة املحدودة إلى 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  الشركة 

بشريك واحد.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ  بالر7اط  الأجارية 

06/10/2021 تحت رقم 118117.
56 P

شركة أنوسيس ثروا
شركة مدن ة عقارية

رتسمالها 210.000 درهم
مقرها االجأماعي : رقم 50 ت تجزئة 
ودادية امنأوركا مرلفت س دي افني

إشعار بأغ ير غرض الشركة
العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
مسجل   2006 مارس   4 بأاريخ 
تمر   2006 مارس   30 بأاريخ  بتزنيت 
تحت  الواردات  وسجل  بالأحص ل 
 OR 1409/262322 RE 1070 رقمي

قرر الشركاء ما يلي :
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تغ ير غرض الشركة )مقأطف(.
وشغلها  السكن  وحدة  اقأناء 
جم ع  طرف  من  جزئ ة  تو  كاملة 

الشركاء تو بعضهم.
جزئ  تو  كل  في  والأصرف  الب ع 
لألصو0  املكونة  الشركة  تمالك  من 
تؤدي  تن  دون  للشركة  االجأماع ة 
الشركة  فقدان  إلى  العقود  هذه 

لطابعها املدني.
تح ين النظام ارسا�سي.

صالح ات اإلجراءات.
كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بتزنيت  االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2021 تكأو7ر   5 بأاريخ 

.768
من تجل النشر والب ان

املسير

57 P

شركة أنوسيس ثروا
شركة مدن ة عقارية

رتسمالها 210.000 درهم
مقرها االجأماعي : رقم 50 ت تجزئة 
ودادية امنأوركا مرلفت س دي افني

إعالن عن تفويت الحصص
اسأقالة مسير ومسيرة

وتع ين مسيران
العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
مسجل   2007 ماي   16 بأاريخ 
تمر   2007 يون و   15 بأاريخ  بتزنيت 
تحت  الواردات  وسجل  بالأحص ل 
 OR 129549/3855 RE 3171 رقمي

قرر الشركاء ما يلي :
قبو0 تفويت الحصص.

الس د  من  حصة   350 تفويت 
الس د  لفائدة  سنيي  جوزيف  جاك 

ايف دومنك.
الس دة  من  حصة   350 تفويت 
لفائدة  بادوار  اورتونس  ماري  ايفلين 

الس دة ال ان ماري بونفا�سي.
تح ين النظام ارسا�سي.

جوزيف  جاك  الس د  اسأقالة 
سنيي من وظ فأه كمسير.

باسكا0  جون  الس د  تع ين 
روسك�سي مسيرا استبداال.

اسأقالة الس دة س لف ت اوس ل 

من وظ فتها كمسيرة.

مسيرا  دومنك  ايف  الس د  تع ين 

استبداال للس دة س لف ت اوس ل.

تعديل سلطة الأوق ع

صالح ات اإلجراءات.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بتزنيت  االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2021 تكأو7ر   5 بأاريخ 

.769
من تجل النشر والب ان

املسير

58 P

شركة أنوسيس ثروا
شركة مدن ة عقارية

رتسمالها 210.000 درهم

مقرها االجأماعي : رقم 50 ت تجزئة 

ودادية امنأوركا مرلفت س دي افني

إعالن عن تفويت الحصص
وتغ ير صالح ات الأوق ع

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

مسجل   2013 سبأمبر   21 بأاريخ 

 2021 سبأمبر   28 بأاريخ  بتزنيت 

الواردات  وسجل  بالأحص ل  تمر 

 OR 8034/2021 RE رقمي  تحت 

ما  الشركاء  قرر   202100083711

يلي :

قبو0 تفويت الحصص.

الس د  من  حصة   175 تفويت 

كونطلوب  ميشا0  رو7ير  فرونسيس 

لفائدة الس د ايف دومنك.

الس د  من  حصة   175 تفويت 

كونطلوب  ميشا0  رو7ير  فرونسيس 

باسكا0  جون  الس دة  لفائدة 

روسك�سي.

)املادتين  ارسا�سي  النظام  تح ين 

1 و 7).

ومسير  كمسير  مهامهم  في  تأك د 

املنفرد  الأوق ع  مع  بالشراكة 

روسك�سي  باسكا0  جون  للس دين 
ماري  والس دة  دومنك  ايف  والس د 

كلود اونأوانيت فوكل  ني.

صالح ات اإلجراءات.
كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بتزنيت  االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2021 تكأو7ر   5 بأاريخ 

.770
من تجل النشر والب ان

املسير

59 P

مكأب االسأاذ هشام تمزا0

موثق بسال

مقرها االجأماعي : شقة رقم 10 عمارة 5 اقامة 

صفاء II ملأقى 

شارع محمد الخامس ولىأم نة تابريكت

STE GARWILL
شركة ذات مسؤول ة محدودة

مقرها االجأماعي : شقة 2، عمارة 
16 سال حي اشماعو طريق املهدية، 

س دي مو�سى تجزئة ياسمين 
مقاطعة باب املريسة

راسمالها : 100.000 درهم
السجل الأجاري رقم : 121593

للجمع  توث قي  عقد  بمقأ�سى 
يول و   3 بأاريخ  االسأثنائي  العام 

2018، فان الشركاء قرروا ما يلي :
شارع   15 من  الشركة  مقر  نقل 
الى شقة رقم  4 تكدا0  االبطا0، رقم 
2 عمارة 16، سال حي اشماعو طريق 
ياسمين  تجزئة  مو�سى  س دي  مهدية 

مقاطعة باب املريسة.
تعديل الفقرة االولى املادة الرابعة 

من القانون االسا�سي للشركة.
بالسجل  القانوني  االيداع  تم 
بالر7اط  الأجارية  للمحكمة  الأجاري 
رقم  تحت   ،2019 فبراير   12 بأاريخ 

.99535
للخالصة والب ان

مكأب االسأاذ هشام تمزا0

60 P

 STE SNOITCUDART SED
ENIACORAM AL
فسخ مسبق للشركة

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
بأاريخ 10 يون و 2021، قرر الشريك 

الوح د ما يلي :

 ISSALTA للشركة  مصفي  تع ين 

.LE IDHEM YALUOM

الأصف ة  مقر  تع ين 

الزرقطوني  410 شارع  بالدارالب ضاء 

اقامة حمد الطابق االو0 شقة 1.

بكأابة  القانوني  االيداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 ،2021 يول و   13 في  بالدارالب ضاء 

تحت رقم 786643.

61 P

STE DISLOG INDUSTRIES
مقرها االجأماعي : املنطقة 

الصناع ة توالد صالح بوسكورة 

الدارالب ضاء

السجل الأجاري رقم : 403199

بناءا على محضر مداوالت الجمع 

يول و   15 بأاريخ  املخألط  العام 

القرار  االخير  هذه  اتخذت   ،2021

الأالي :

الجديد  االسا�سي  النظام  اعأماد 

للشركة.

بسجل  القانوني  االيداع  تم 

بالدارالب ضاء  الأجارية  املحكمة 

رقم  تحت   ،2021 تكأو7ر   6 بأاريخ 

.795580

62 P

STE GNITLUSNOC EM WEN
فسخ مسبق للشركة

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

بأاريخ 21 يون و 2021، قرر الشريك 

الوح د ما يلي :

فسخ مسبق للشركة.

 YSSABBA تع ين مصفي للشركة

.ZENAH

تع ين مقر الأصف ة بالدارالب ضاء 

حمد  اقامة  الزرقطوني  شارع   410

الطابق االو0 شقة رقم 1.

بكأابة  القانوني  االيداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 ،2021 يول و   16 في  بالدارالب ضاء 

تحت رقم 787309.

63 P
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STE PRO MATELAS
SARL

بمقأ�سى عقد عرفي محرر بأاريخ 

تظام  تكوين  تم   ،2021 سبأمبر   27

املسؤول ة  ذات  لشركة  تسا�سي 

املحدودة خصائصها كالأالي :

.PRO MATELAS : التسم ة

الهدف : تمارس الشركة االهداف 

الأال ة :

التشغ ل  املعلومات،  تكنولوج ا 

االلي للمكاتب واملعدات.

املفروشات والأجهيزات.

الخزائن، نجارة  الديكور وصناعة 

الخشب واالملن وم.

االعما0  وجم ع  الحديد  تعما0 

واملسألزمات بأي شكل كان.

املقر االجأماعي : محل 3، املجمع 
الأجاري الل مون، زاوية شارع الغزالي 

وزنقة زرياب تكدا0 الر7اط.
 100.000  : االجأماعي  راسما0 

ق مة  حصة   1000 الى  مقسم  درهم 

كل واحدة 100 درهم.

معاد  الس د  تع ين  تم   : التس ير 

الأعريف  لبطاقة  حامل  حالكا، 

كمسير   A327533 رقم  الوطن ة 

وح د للشركة وملدة غير محدودة.

الضبط  كأابة  لدى  االيداع  تم 

تحت  بالر7اط،  الأجارية  باملحكمة 
رقم السجل الأجاري 155233.

64 P

STE ASRAR COSMETICS
SARL

تاسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

 ،2021 سبأمبر   24 بأاريخ  بالب ضاء 

باملواصفات  شركة  تاسيس  تم 

الأال ة:

 STE ASRAR  : التسم ة 

.COSMETICS SARL

 11 شارع   75  : االجأماعي  املقر 

 169 رقم  شقة  االو0  الطابق  يناير، 

الدارالب ضاء.

مواد  ب ع   : االجأماعي  الهدف 
باالسأيراد  والق ام  بالجملة  الأجم ل 

والأصدير.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤول ة املحدودة.
الراسما0 : 100.000 درهم .

الحصص : 
 500  ... فوزي  تس ة  الس دة 

حصة.
 500  .. بعرير  حسناء  الس دة 

حصة.
: تم تع ين الس دة تس ة  التس ير 
الأعريف  للبطاقة  الحاملة  فوزي 
والس دة   BK621627 رقم  الوطن ة 
للبطاقة  الحاملة  بعرير  حسناء 
  BK279781 رقم  الوطن ة  الأعريف 

مسيريتن للشركة ملدة غير محدودة.
من  تبأدئ   : االجأماع ة  السنة 

فاتح يناير الى 31 ديسمبر.
املدة : تم تحديديها في 99 سنة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
 11 بأاريخ  بالدارالب ضاء  الأجارية 
 796022 رقم  تحت   ،2021 تكأو7ر 

والسجل الأجاري رقم 518943.
65 P

STE  EL AMRANI NEGOCE
شركة ذات مسؤول ة محدودة

راسمالها : 80.000 درهم
مقرها االجأماعي : واد زم 30 شارع 
شه د غداوي عباس الطابق الثاني

الحل املبكر للشركة
العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
 EL AMRANI لشركة  العادي  الغير 

NEGOCE ، تقرر ما يلي :
املبكر  الحل  على  املصادقة 

للشركة.
عمراني  العابد  الس دة  تع ين 

نادية، بصفأه مصفي للشركة.
الشركة  تصف ة  مقر  تحديد 
شارع   30 زم  واد   : الأالي  بالعنوان 

شه د غداوي عباس الطابق الثاني.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
االبأدائ ة بواد زم، تحت رقم السجل 

الأجاري 129.
66 P

STE SAF INVEST
شركة ذات مسؤول ة محدودة

بشريك وح د

مقرها االجأماعي : 889 تجزئة 

الحدادة مأجر رقم 1 القن طرة

الحل املبكر للشركة
العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

 STE SAF لشركة  العادي  الغير 

INVEST SARL AU ، تقرر ما يلي :

املبكر  الحل  على  الصادقة 

للشركة.

بونصري،  عماد  الس د  تع ين 

بصفأه مصفي للشركة.

الشركة  تصف ة  مقر  تحديد 

بالعنوان الأالي :  889 تجزئة الحدادة 

مأجر رقم 1 القن طرة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

رقم  تحت  بالقن طرة،  االبأدائ ة 

السجل الأجاري 83027.

67 P

STE TRANSPORT LAKMADI
شركة ذات مسؤول ة محدودة

بشريك وح د

مقرها االجأماعي : حي االرشاد زنقة 

20 رقم 363BIS القن طرة

الحل املبكر للشركة
الجمع  محضر  بمقأ�سى 

 STE لشركة  العادي  الغير  العام 

تقرر   ،  TRANSPORT LAKMADI

ما يلي :

املبكر  الحل  على  الصادقة 

للشركة.

لكعاد،  احمد  الس د  تع ين 

بصفأه مصفي للشركة.

الشركة  تصف ة  مقر  تحديد 

بالعنوان الأالي : حي االرشاد زنقة 20 

رقم 363BIS القن طرة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

رقم  تحت  بالقن طرة،  االبأدائ ة 

السجل الأجاري 80555.

68 P

STE ECOLE DAR ESSAFWA
شركة ذات مسؤول ة محدودة
راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجأماعي : القن طرة رقم 

203 تجزئة الوفاء 3

 28 بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

بالقن طرة  مسجل   ،2021 سبأمبر 

تمر   ،343783023 رقم  تحت 

 4603 وصل   31632 بالأحص ل 

بأاريخ فاتح تكأو7ر 2021 باع السادة 

اشالة  والس د  نب ل  محمد  فارس 

للس د  فارس  ماها  والس دة  تيوب 

النويلي خالد مجموع حصصهم 650 

املسؤول ة  ذات  الشركة  من حصص 

املحدودة »مدرسة دار الصفوة«.

للس د  العام  الجمع  عين  كما 

النويلي خالد كمسير وح د للشركة، 

وغير الشكل القانوني للشركة لأصبح 

محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

بشريك وح د.

كأابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 

  ،2021 تكأو7ر   5 بالقن طرة،بأاريخ 

تحت رقم 88530.

69 P

STE SOPRION
شركة ذات مسؤول ة محدودة

بشريك وح د

مقرها االجأماعي : زاوية زنقة موالي 

عبد العزيز وصالح الدين اقامة 

اسالم الطابق الثاني شقة رقم 3 

القن طرة

مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

 ،2021 23 سبأمبر  بالقن طرة بأاريخ 

ذات  لشركة  االسا�سي  القانون  وضع 

خاص تها  لأكون  محدودة  مسؤول ة 

كالأالي :

التسم ة : سو7ريون ش.م.م.

الهدف : منعش عقاري.
املقر االجأماعي :  زاوية زنقة موالي 

عبد العزيز وصالح الدين اقامة اسالم 

الطابق الثاني شقة رقم 3 القن طرة.
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تاريخ  من  ابأداء  سنة   99  : املدة 
التسج ل النهائي بالسجل الأجاري.

الشركاء : الس د تنح تسامة.
السنة االجأماع ة : من فاتح يناير 

الى 31 ديسمبر.
تسامة  تنح  الس د  عين   : التس ير 

كمسير للشركة.
بالسجل  الشركة  تسج ل  تم  قد 
الأجاري لدى كأابة الضبط باملحكمة 
االبأدائ ة بالقن طرة بأاريخ 5 تكأو7ر 

2021، تحت رقم 62675.
70 P

 STE CENTRE ATLANTIQUE
 KENITRA DE FORMATION

PRIVE
شركة ذات مسؤول ة محدودة

مقرها االجأماعي : 15 شارع الحسن 
الثاني مركز املعامالت الطابق االو0 

القن طرة
تاسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بالقن طرة، تم وضع القانون االسا�سي 
لشركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

املواصفات الأال ة :
 STE CENTRE  : التسم ة 
 ATLANTIQUE KENITRA DE

.FORMATION PRIVE SARL
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤول ة محدودة.
شارع   15   : االجأماعي  املقر 
املعامالت  مركز  الثاني  الحسن 

الطابق االو0 القن طرة.
الأكوين   : الشركة  موضوع 

املسأمر.
راسما0  حدد   : الشركة  راسما0 
الشركة في مبلغ 60.000 درهم مقسم 
الى 600 حصة اجأماع ة بق مة 100 

درهم للواحدة، محررة بكاملها :
والس د  ايزيكي  حسن  الس د 

محمد بالوي.
املدة : 99 سنة.

الس د حسن  الى  تسند   : التس ير 
إيزيكي والى الس د محمد بالوي.

الأجاري  بالسجل  الأق  د  تم 

بالقن طرة،  االبأدائ ة  باملحكمة 

تحت رقم 62409، بأاريخ 23 سبأمبر 

.2021

71 P

STE SFNE TRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة
راسمالها : 100.000 درهم

 A مقرها االجأماعي : رقم 345 بلوك

توالد توج ه  القن طرة

تفويت حصص اجأماع ة
وتع ين مسير جديد

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

 STE SFNE لشركة  العادي  الغير 

املسؤول ة  ذات  شركة   ،TRANS

املحدودة تقرر ما يلي :

املصادقة على تفويت 500 حصة 

100 درهم للحصة  اجأماع ة بق مة 

سف ان،  مجدوب  الس د  ملك  في 

لفائدة الس د رش د ايت او7رحو.
رش د ايت او7رحو 1000 حصة.

مجدوب  الس د  اسأقالة  قبو0 

ايت  رش د  الس د  وتع ين  سف ان 

او7رحو مسير وح د للشركة ملدة غير 

محدودة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

رقم  تحت  بالقن طرة،  االبأدائ ة 

88582 بأاريخ 7 تكأو7ر 2021.

72 P

STE SMARTASK
شركة ذات مسؤول ة محدودة
رتسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجأماعي : زاوية مصطفى 

الرف ع وزنقة طنجة اقامة 

BELAZUR 14 مكأب رقم 7  

القن طرة

تاسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  وضع  تم  بالقن طرة، 

املسؤول ة  ذات  لشركة  االسا�سي 

املحدودة ذات املواصفات الأال ة :

 STE SMARTASK  : التسم ة 
.SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤول ة محدودة.

زاوية مصطفى    : املقر االجأماعي 
 BELAZUR الرف ع وزنقة طنجة اقامة

14 مكأب رقم 7  القن طرة.
موضوع الشركة : املقاولة في نقل 

البضائع.
 FABRICANT DE BRIQUES

.TUILES ETC SANS MOTEUR
ب ع مواد البناء بالأقس ط.

راسما0  حدد   : الشركة  راسما0 
درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
اجأماع ة  حصة   1000 الى  مقسم 
محررة  للواحدة،  درهم   100 بق مة 

بكاملها :
املدة : 99 سنة.

خالد  الس د  الى  تسند   : التس ير 
حجاجي.

الأجاري  بالسجل  الأق  د  تم 
باملحكمة االبأدائ ة بالقن طرة، تحت 
رقم 62543، بأاريخ 5 تكأو7ر 2021.
73 P

STE BEAUTY BY INOS
شركة ذات مسؤول ة محدودة

بشريك وح د
راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجأماعي : 376 شارع محمد 
الخامس قيسارية املدينة مأجر 

رقم 16  القن طرة
تاسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بالقن طرة، تم وضع القانون االسا�سي 
لشركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

املواصفات الأال ة :
 STE BEAUTY BY  : التسم ة 

.INOS SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤول ة محدودة بشريك وح د.
شارع   376   : االجأماعي  املقر 
املدينة  قيسارية  الخامس  محمد 

مأجر رقم 16  القن طرة.
 COIFFEUR   : الشركة  موضوع 
 POUR DAMES OU POUR

 HOMMES OCCUPANT PLUS DE
.DEUX PERSONNES

 MARCHAND IMPORTATEUR
.VENDANT EN GROS

.NEGOCIANT
راسما0  حدد   : الشركة  راسما0 
درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
اجأماع ة  حصة   1000 الى  مقسم 
محررة  للواحدة،  درهم   100 بق مة 

بكاملها :
 1000 ه طوف  سناء  الس دة 

حصة.
املدة : 99 سنة.

الس دة سناء  الى  تسند   : التس ير 
ه طوف.

الأجاري  بالسجل  الأق  د  تم 
باملحكمة االبأدائ ة بالقن طرة، تحت 
رقم 62695، بأاريخ 6 تكأو7ر 2021.
74 P

 STE SIGMA CENTRE SMART
PRIVE

شركة ذات مسؤول ة محدودة
راسمالها : 10.000 درهم

مقرها االجأماعي : شارع محمد 
الديوري ومحمد عبدو اقامة 

كام ل ا الطابق الثاني مكأب رقم 24 
القن طرة

تاسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بالقن طرة، تم وضع القانون االسا�سي 
لشركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

املواصفات الأال ة :
 STE SIGMA CENTRE : التسم ة

.SMART PRIVE SARL
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤول ة محدودة.
محمد  شارع    : االجأماعي  املقر 
اقامة  عبدو  ومحمد  الديوري 
 24 كام ل ا الطابق الثاني مكأب رقم 

القن طرة.
 FORMATION  : موضوع الشركة

.CONTINUE
 DOMICILIATION DES

.ENTREPRISES
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راسما0  حدد   : الشركة  راسما0 
الشركة في مبلغ 10.000 درهم مقسم 
الى 100 حصة اجأماع ة بق مة 100 

درهم للواحدة، محررة.
املدة : 99 سنة.

الس د سع د  الى  تسند   : التس ير 
بارا.

الأجاري  بالسجل  الأق  د  تم 
بالقن طرة،  االبأدائ ة  باملحكمة 
تحت رقم 55967، بأاريخ 14 تكأو7ر 

.2020
75 P

STE YOCH'S SERVICE 
شركة ذات مسؤول ة محدودة

بشريك وح د
راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجأماعي : بقعة 417 حي 
اإلرشاد توعي الطابق االو0 القن طرة

تاسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بالقن طرة، تم وضع القانون االسا�سي 
لشركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

املواصفات الأال ة :
 STE YOCH’S  : التسم ة 

.SERVICE SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤول ة محدودة بشريك وح د.
 417 بقعة    : االجأماعي  املقر 
االو0  الطابق  توسعي  اإلرشاد  حي 

القن طرة.
موضوع الشركة : املقاولة في نقل 

البضائع.
راسما0  حدد   : الشركة  راسما0 
درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
اجأماع ة  حصة   1000 الى  مقسم 

بق مة 100 درهم للواحدة، محررة.
املدة : 99 سنة.

الس د  الى  تسند   : التس ير 
صباح  الس دة  والى  الشرادي  يونس 

السباعي.
الأجاري  بالسجل  الأق  د  تم 
بالقن طرة،  االبأدائ ة  باملحكمة 
تحت رقم 62479، بأاريخ 29 سبأمبر  

.2021
76 P

STE SAMA JAA TRAV 
شركة ذات مسؤول ة محدودة

بشريك وح د
راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجأماعي : بقعة 1470 
 TRANCHE E 2 ال انس دارنا

القن طرة
تاسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بالقن طرة، تم وضع القانون االسا�سي 
لشركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

املواصفات الأال ة :
 STE SAMA JAA TRAV : التسم ة

.SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤول ة محدودة بشريك وح د.
 1470 بقعة     : االجأماعي  املقر 
 TRANCHE E  2 دارنا  ال انس 

القن طرة.
االشغا0   : الشركة  موضوع 

املخألفة تو البناء.
راسما0  حدد   : الشركة  راسما0 
درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
اجأماع ة  حصة   1000 الى  مقسم 

بق مة 100 درهم للواحدة، محررة.
املدة : 99 سنة.

التس ير : تسند الى الس د ابراه م 
جعا.

الأجاري  بالسجل  الأق  د  تم 
باملحكمة االبأدائ ة بالقن طرة، تحت 
رقم 62555، بأاريخ 5 تكأو7ر  2021.
77 P

 STE NAAIM FRESH
 PRODUCE

SARL
في  املحرر  العرفي  العقد  بمقأ�سى 
 ،2021 تكأو7ر   11 بأاريخ  القن طرة 
االسا�سي  القانون  على  االتفاق  تم 

لشركة ذات الخصائص الأال ة :
 STE NAAIM FRESH  : التسم ة 

.PRODUCE SARL
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤول ة املحدودة.

وتصدير  اسأيراد   : الغرض  
البضائع.

تعما0 مأنوعة تو انشاءات.
تجارة.

تبو  شارع   48  : االجأماعي  املركز 
 2 مكأب  ايمان  اقامة  الصديق  بكر 

القن طرة.
درهم   100.000  : الراسما0 
اجأماع ة  حصة   1000 الى  مقسمة 

بق مة 100 درهم للحصة الواحدة.
السنة االجأماع ة : من فاح يناير 

الى 31 ديسمبر من كل سنة.
5 % االحأ اطي القانوني   : االر7اح 

والباقي بعد املداولة.
لتس ير  قانون ا  عين   : التس ير 

الشركة وملدة غير محدودة : 
.RACHID NAAIM  الس د

املحكمة  في  الشركة  التسج ل  تم 
 11 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021، تحت رقم 62753.
78 P

STE OF BUILDING
ACTIVITIES

شركة ذات مسؤول ة محدودة
بشريك وح د

السجل الأجاري رقم : 62693
اسأدراك خطأ

بالجريدة  وقع  خطأ  اسأدراك 
الرسم ة رقم 5686.

عوض :
 التسم ة : 

راسما0 الشركة 100.000 درهم.
يقرت :

راسما0 الشركة 500.000 درهم.
الباقي بدون تغ ير.

79 P

STE TOUFAM
شركة ذات مسؤول ة محدودة

بمساهم وح د
راسمالها : 20.000 درهم

مقرها االجأماعي : اقامة الصباح 
عمارة املش ل رقم 5 مجموعة 7 

ح.ي.م الر7اط
تاسيس شركة

في  توق عه  تم  خاص  بعقد  عمال 

14 سبأمبر 2021، تم تاسيس شركة 

بمساهم  محدودة  مسؤول ة  ذات 

وح د تأمثل خصائصها ف ما يلي :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤول ة بمساهم وح د.

.TOUFAM : التسم ة

اهداف الشركة :

سواء  الشركة  من  الغرض 

لصالحها  خارج،  في  تو  املغرب  في 

و7الن ابة عن الأغ ير :

الشركات  جم ع  املشاركةفي  دعم 

عن  اما  انشائها،  سيأم  تو  املنشأة 

على  الحصو0  تو  االكأأاب  طريق 

طريقة  بأي  تو  السندات،  تو  االسهم 

تخرى.

واالدارة  واالكأأاب  االسأحواذ 

في  االشكا0  من  شكل  باي  الأصرف 

في  املال ة  واالوراق  االسهم  جم ع 

قانون ة،  جهات  تو  الشركات  جم ع 

تجنب ة،  تو  مغر7 ة  كانت  سواء 

واالرشاد  االسأقبا0  خدمات  توفير 

وتنظ م  والخاصة  العامة  للشركات 

واملؤمرات  والندوات  الفعال ات 

ادارة  نشاط  واملهن ين،  لالفراد 

: املساعدة في تشغ ل  االجور املرافق 

تو ادارة شركة تجارية تو تي شخص 

االعما0  ادارة  في  املساعدة  طب عي، 

املساعدة  وكذلك  الشركة  ظائف  تو 

العقارات  جم ع  ح ازة  االتصا0،  في 

هي  كما  و7 عها  البناء  ق د  او  املبن ة 

تو بعد ترم مها تو بناها، وشراء و7 ع 

اجراء  العارية،  االرا�سي  وتقس م 

االسأيراد  العارية،  االرا�سي  تقس م 
العقاري  الترويج  والأصدير، 

وانجاز  املسبق   الأجهيز  والس احي، 

عمل ة تجهيز االرا�سي العارية، انشاء 

جم ع املباني لالسأخدام الأجاري تو 

الصناعي تو السكني، واسأخدام هذه 

بأي  تو  االيجار  طريق  عن  إما  املباني 

الخصوص  وجه  وعلى  تخرى  طريقة 

والشقق،  الطوابق  حسب  تقس مها 

اطار  في  املنطقة  في  ب عها  قصد 

في الصادر   289-02-1 رقم  الظهير 
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2002( باصدار   25 رجب )3 اكأو7ر 
بوضع  املأعلق   00-18 رقم  القانون 
املبن ة،  للمباني  املشتركة  امللك ة 
املدن ة  والهندسة  االنشاءات  شركة 
بجم ع  والخاصة  العامة  واالعما0 
)كهر7اء،  الحرف  وجم ع  تشكالها 
خشب،  نجارة،  صح ة،  سباكة 
معادن واملن وم، دهان، زجاج، طاقم 

عمل، ترك ب املصعد الخ؛
املأعلقة  النشاطات  جم ع  شركة 
دراسات  والأبريد،  الأك  ف  باعما0 
الغير  املجاالت  جم ع  في  الجدوى 
في  الشركات  استشارات  املنضمة 
اطار الغرض االجأماعي تو تي نشاط 
البصري  السمعي  االنأاج  صلة،  ذي 
الرسوم  وانشاء  البصرية  والهوية 
الب ان ة، الأصم م الجراف كي ملواقع 
االنترنيت وحلو0 الوسائط املأعددة، 
عمل ات  جم ع  عامة  و7صفة 
تو  العقارية  تو  املنقولة  املعامالت 
املال ة  تو  الأجارية  تو  الصناع ة 
مرتبطة بشكل مباشر تو غير مباشر 
االغراض  جم ع  تو  الغرض  بهذا 
تكون  وقد  صلة،  ذات  تو  املماثلة 
طب عة  ذات  تو  الغرض  لهذا  مف دة 

تسهل تحق قه.
الصباح  اقامة   : االجأماعي  املقر 
 7 مجموعة   5 رقم  املش ل  عمارة 

ح.ي.م الر7اط.
تاريخ  من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

تسج ل الشركة بالسجل الأجاري.
مساهمة  تقديم  تم   : املساهمات 
 20.000 قدره  نقدي  بمبلغ  للشركة 

درهم تمثل كامل مبلغ راسما0.
تحديد  تم   : االجأماعي  الراسما0 
وهو  درهم   20.000 بمبلغ  راسما0 
اسم ة  بق مة  سهم   200 الى  مقسم 
بالكامل  مكأتب  للسهم،  درهم   100
الى  بالكامل  مخصص  ومدفوع 
رضوان  الس د  الوح د  الشريك 
املوال د  من  الجنس ة،  مغربي  سالم 
الفرنس ة،  كان  في   1984 يول و   20
الوطن ة  الأعريف  لبطاقة  والحامل 
م  ح  في  ويق م   PM832989 رقم 

تعاون ة الأضامن رقم 45 مراكش.

يأم  فصاعدا  االن  من   : املسير 
تس ير الشركة وادارتها فقط بواسطة:
مغر7 ة  سالم  مريم  الس دة 
اكأو7ر   14 في  املزدادة  الجنس ة، 
للبطاقة  حاملة  انأيب،  في   1986
في  وتق م   PM836973 رقم  الوطن ة 
89 شقة  رقم  عمارة  االندلس  رياض 

رقم 12 حي الرياض الر7اط.
الأق  د  رقم   : القانوني   االيداع 
الأجارية  باملحكمة  الأجاري  بالسجل 

بالر7اط، تحت رقم 155225.
من تجل الأخل ص والنشر

80 P

 STE BELAFIA
CONSTRUCTION

SARL AU
مقرها االجأماعي  : س دي رضوان 

املركز اقل م وزان
مسؤول ة  ذات  شركة  تاسيس 
درهم   100.000 راسمالها  محدودة، 
االسا�سي  القانون  وضع  تم  وقد 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  للشركة 
تغسطس   2 بأاريخ  وح د  بشريك 

2021، مميزاتها كالأالي :
شركة   : للشركة  القانوني  الشكل 
ذات  املحدودة  املسؤول ة  ذات 

الشريك الوح د.
 STE BELAFIA  : التسم ة 

.CONSTRUCTION
تشغا0   : الرئي�سي  املوضوع  

مخألفة.
رضوان  س دي   : االجأماعي  املقر 

املركز اقل م وزان.
املدة : 99 سنة.

راسما0  حدد   : الشركة  راسما0 
درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
اجأماع ة  حصة   1000 الى  مقسمة 

من فئة 100 درهم للواحدة.
توزع الحصص على الشكل الأالي :
الساكن  هشام  بلعاف ة  الس د 
بس دي رضوان املركز وزان ... 1000 

حصة.
املجموع ... 1000 حصة .

بلعاف ة  الس د  تع ين   : االدارة 
الأعريف  لبطاقة  الحامل  هشام، 

كمسير   GM76700 رقم  الوطن ة 
للشركة.

لقوانين  القانوني  االيداع  تم  وقد 
بوزان،  االبأدائ ة  باملحكمة  الشركة 
بأاريخ فاتح سبأمبر 2021، تحت رقم 

.2021/314
81 P

GBIBA AGRICULTURE AU
ش.ذ.م.م.ش.و

املقر االجأماعي : س دي رضوان 
املركز إقل م وزان

 رتسمالها 100.000 درهم 
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
تم وضع القانون ارسا�سي للشركة 
للشريك  املحدودة  املسؤول ة  ذات 
الوح د في 5 تغسطس 2021 مميزاتها 

هي كالأالي :
شركة   : للشركة  القانوني  الشكل 
ذات  املحدودة  املسؤول ة  ذات 

الشريك الوح د.
 GBIBA  : التسم ة 

.AGRICULTURE
ب ع   : الرئي�سي  املوضوع  

املسألزمات الفالح ة.
نقل البضائع.

رضوان  س دي   : االجأماعي  املقر 
املركز - إقل م وزان.
املدة : 99 سنة.

رتسما0  حدد   : الشركة  رتسما0 
درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
اجأماع ة  حصة   1000 إلى  مقسمة 

من فئة 100 درهم للواحدة.
الشكل  على  الحصص  توزع   

الأالي: 
عنوانه:  الغني  عبد  كب بر  الس د 
وزان  إقل م  املركز  رضوان  س دي 

1000 حصة اجأماع ة.
املجموع : 1000 حصة اجأماع ة.
عبد  كب بر  الس د  تع ين   : اإلدارة 
الأعريف  لبطاقة  الحامل  الغني، 
كمسير   GM47598 رقم  الوطن ة 

للشركة.
لقوانين  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بوزان  االبأدائ ة  باملحكمة  الشركة 
بأاريخ فاتح سبأمبر 2021 تحت رقم 

.2021/315
82 P

STE PAPETERIE MAMOURA
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

بشريك وح د

مقرها االجأماعي : حي هند مجموعة 

املعمورة رقم 1149 سوق االربعاء 

الغرب

العام  الجمع  محضر  بموجب 

املنعقد  الوح د  للشريك  االسأثنائي 

تغسطس   4 بأاريخ   الشركة  بمقر 

االسا�سي  القانون  تعديل  تم   ،2021

للشركة على الشكل الأالي :

اسأقالة الس د اسامة بدر الدين 

من تس ير الشركة.

خديجة  بنحم دة  الس دة  تع ين 

الوطن ة  الأعريف  لبطاقة  الحاملة 
هند  بحي  والقاطنة   AD25536 رقم 
سوق   1149 رقم  املعمورة  مجموعة 

للشركة ملدة  الغرب كمسيرة  االربعاء 

غير محدودة.

للملف  القانوني  االيداع  تم 

االربعاء  لسوق  االبأدائ ة  باملحكمة 

 ،2021 سبأمبر   17 بأاريخ  الغرب 

تحت رقم 2021/444.

83 P

STE RANIZ ALU
SARL AU

راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجأماعي : حي النصر 

س كأور 7 رقم 90 عين عودة تمارة

 3 بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

شركة  تاسيس  تم   ،2021 سبأمبر 
تحمل اسم »رنيز الي ش.ذ.م.م.ش.و.، 

تأوفر على  املميزات الأال ة :

النصر  حي   : االجأماعي  املقر 
س كأور 7 رقم 90 عين عودة تمارة.

تنواع  جم ع   : االجأماعي  الهدف 

تشغا0  مقاو0  بالأقس ط،  املعادن 

مخألفة تو البناء.

مدة االسأمرار : 99 سنة.
100.000 درهم مقسم   : راسما0 

100درهم  فئة  من  حصة   1000 الى 

موزع كما يلي :
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 1000 الشرفاوي  يونس  الس د 
حصة.

التس ير : تم تع ين  الس د يونس 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  الشرفاوي 

محدودة.
من  تبأدئ   : االجأماع ة  السنة 

فاتح يناير الى تنأهي في 31 ديسمبر.
االر7اح : بعد اقأطاع 5 % لأكوين 
يوزع  القانوني  االحأ اط  صندوق 
الباقي على الشركاء حسب حصصهم.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
السجل  تحت  بأمارة  االبأدائ ة 

الأجاري رقم 134367.
84 P

STE LAILANADI
SARL AU

راسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجأماعي : رقم 56 حي كيش 

الوداية محل 1 تمارة
بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تاسيس  تم   ،2021 سبأمبر   24
»ل لنا�سي  اسم  تحمل  شركة 
على   تأوفر  ش.ذ.م.م.ش.و.«، 

املميزات الأال ة :
املقر االجأماعي : رقم 56 حي كيش 

الوداية محل 1 تمارة.
الهدف االجأماعي : كراء الس ارات.

مدة االسأمرار : 99 سنة.
100.000 درهم مقسم   : راسما0 
100درهم  فئة  من  حصة   1000 الى 

موزع كما يلي :
الس د ادريس نا�سي 1000 حصة.
التس ير : تم تع ين  الس د ادريس 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  نا�سي 

محدودة.
من  تبأدئ   : االجأماع ة  السنة 

فاتح يناير الى تنأهي في 31 ديسمبر.
االر7اح : بعد اقأطاع 5 % لأكوين 
يوزع  القانوني  االحأ اط  صندوق 
الباقي على الشركاء حسب حصصهم.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
السجل  تحت  بأمارة  االبأدائ ة 

الأجاري رقم 134365.
85 P

STE ESTRATEGICA
SARL AU

تاسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 
 21 سبأمبر 2021، تم تاسيس شركة 
ذات مسوؤل ة محدودة ذات الشريك 

الوح د باملميزات الأال ة :
 STE  : الشركة  تسم ة 

.ESTRATEGICA
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤول ة محدودة  بشريك وح د.
في  االستشارة   : االجأماعي  الهدف 
والأكوين  الدراسات  الأدبير،  مجا0 

املسأمر واالشغا0 العامة.
اقامة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 13 الشقة  E رقم  العمارة  املسأقبل، 

بطانة سال املغرب.
تجلها  من  تاسست  التي  املدة 
ابأداء  من  ابأداء  99 سنة   : الشركة 

الأاسيس النهائي.
 100.000  : مبلغ راسما0 الشركة 

درهم.
املسير : عبد الواحد الصادقي.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
تكأو7ر   7 بأاريخ  بسال  االبأدائ ة 
الأجاري  السجل  رقم  تحت   ،2021

.34627
86 P

STE MONAY SERVICE
SARL

CAPITAL : 1.000.000 DHS
 SIEGE : ROUTE JAMIA

 LOTISSEMENT LA COLLINE
N°1 OUJDA

IF N° : 14414680
RC N° : 25759

OUJDA
الرفع والأخف ض من راسما0 

الشركة
الغير  العام  بمقأ�سى قرار الجمع 
سبأمبر   17 بأاريخ  املنعقد  العادي 
قرر  بوجدة،  الشركة  بمقر   ،2021
 MONAY SERVICE شركة  شركاء 

SARL ما يلي :

بمبلغ  الشركة  راسما0  من  الرفع 

مكأتبة  درهم،   1.963.167,83 قدره 

والتي  الشركاء  قبل  من  بالكامل 

بعض  تعويض  طريق  عن  صدرت 

من  واملسأحقة  السائلة  الديون 

في  املتراكمة  الخسائر   تجل است عاب 

31 ديسمبر 2020.

الشركة  راسما0  من  الأخف ض 

بمبلغ قدره 1.963.167,83 درهم.

للشركة  القانوني  االيداع  تم 

بأاريخ بوجدة  الأجارية   باملحكمة 

 6 تكأو7ر 2021، تحت رقم 3473.
امضاء

87 P

 STE VALCODE
SARL

مقرها االجأماعي : رقم 6 ع2 زنقة 

مل ل ة حسان الر7اط 

السجل الأجاري رقم :127085

بمقأ�سى عقد عرفي حرر بالر7اط 

بأاريخ 9 سبأمبر 2021، تقرر ما يلي :

رفع راسما0 الشركة من 100.000 

درهم الى 1.500.000 درهم بخلق 

14.000 حصة بق مة 100 درهم 

لفائدة حمزة الجديد عبر ادماج 

حسابه الجاري وتعن ه مسير 

للشركة فالكود.

للشركة  القانوني  االيداع  تم 

 9 بأاريخ  بالر7اط  الأجارية  باملحكمة 

سبأمبر 2021، ، تحت رقم  117988.
من تجل النشر والأبل غ

88 P

 LA LIGNE DE

L’IMMOBILIER
ش.م. م ذات شريك وح د

تأسيس شركة
في املؤرخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 

بأاريخ    واملسجل   ،2021 سبأمبر   9  

14 سبأمبر 2021، تم تأسيس شركة  

      LA LIGNE DE L’IMMOBILIER

ش.م. م ذات شريك وح د.

هدفها : منعش عقاري.
انواع  جم ع  كراء  عمل ات 

العقارات.
تجزئة    218  : الأجاري  العنوان 

س دي سع د  الدراركة تكادير.
رتسمالها : 100.000 درهم موزعة 
إلى 1000 حصة ق مة كل حصة 100 

درهم اكأأبت على الشكل اآلتي :
 1000  : الس د املسعودي حسن  

حصة.
  تم تع ين الس د املسعودي حسن  

كمسير للشركة ملدة غير محدودة. 
الس د  توق ع  اعأماد  تم 
العقود  جم ع  في  حسن  املسعودي 

والوثائق اإلدارية. 
املدة : مدة عمر الشركة 99 سنة 

من تاريخ تأسيسها النهائي.
رقم  اإليضاحي  الأجاري  السجل 

.49077
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بأاريخ  بأكادير  الأجارية 

اكأو7ر2021 تحت رقم 106744. 
89 P

  TOP FLY LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

تعديل
في  املؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بانزكان  املسجل   ،2021 سبأمبر   13
الشريك  قرر    ،2021 15 سبأمبر  في 

الوح د ما يلي: 
اض�سي   الحنافي  الس د  إدخا0 

كشريك  جديد. 
ب ع الحصص: 

يم  بورد  تحمد  الس د  باع 
درهم  بمائة  )500( حصة  خمسمائة 
الحنافي  للس د:  الواحدة  للحصة 
اض�سي ,  فأصبح رتسمالها موزع على 

الشكل الأالي :
 500   : اض�سي  الحنافي  الس د 

حصة.
 500   : يم     بورد  تحمد  الس د 

حصة.
تحويل الشكل القانوني من شركة 
شريك  ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات 
مسؤول ة  ذات  شركة  إلى  وح د  

محدودة .
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الحنافي  الس د  توق ع  اعأماد  تم 

في  يم   بورد  تحمد  الس د  و  اض�سي 

جم ع العقود والوثائق اإلدارية

اض�سي  الحنافي  الس د  تع ين  تم 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة

العنوان  الى  الشركة  مقر  تحويل 
عمارة   3 الطابق   12 :رقم  الجديد  
 1 A رقم  الح ان زنقة السمارة بلوك 

ايت ملو0

تحين قانون الشركة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

بانزكان  االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،2021 تكأو7ر   8 بأاريخ 

.2021/2111

90 P

 KB CREATIONS
SARL AU

إعالن عن تأسيس شركة
ك.ب ابداع 

ش.م.م ذات الشريك الوح د

الرتسما0 : 10.000 درهم

املقر اإلجأماعي : إقامة فجوى، 

طريق الصويرة، شارع الحسن الثاني 

تمام محطة القطار جليز، شقة رقم 

48

بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

تأسيس شركة  تم   2020 نوفنبر   30 

الشريك  ذات  ش.م.م  ابداع  ك.ب 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  الوح د 

باملميزات  الوح د  الشريك  ذات 

الأال ة :

ش.م.م  ابداع  ك.ب   : التسم ة 

ذات الشريك الوح د.

الشكل : شركة محدودة املسؤول ة 

ذات الشريك الوح د.

املقر اإلجأماعي : إقامة فجوى، طريق 

تمام  الثاني  الحسن  شارع  الصويرة، 

محطة القطار جليز، شقة رقم 48.

املوضوع : حدد غرض الشركة في :

في  الب ع  الشراء،  الخ اطة، 

الأصدير  االنترنيت،  عبر  تو  املحالت 

الجاهزة، للمالبس  واالسأيراد 

الأقل دية،  الخ اطة  الأطريز 

الجلدية،  البضاعة  االكسسوارات، 

الجلد  والنس ج،  للغز0  االول ة  املواد 

تول ة  مادة  تي  تو  واالكسسوارات 

ضرورية للأصام م والخ اطة.

واملعارض  الفعال ات  تنظ م 

وعروض ارزياء.

الأجارية،  العمل ات  كل  وعموما 

واملنقولة  العقارية  املال ة  الصناع ة 

املرتبطة بشكل مباشر تو غير مباشر 

بالهدف اإلجأماعي وكل هدف مشابه 

تو ملحق.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة من يوم الأأسيس.

الرتسما0 : حدد رتسما0 الشركة 

في 10.000.00 درهم موزع كالأالي :

ابتهاج  املرغدي  الس دة 

10.000درهم.

املجموع : 10.000.00 درهم.

التس ير : تسير الشركة من طرف 

غير  ملدة  ابتهاج  املرغدي  الس دة 

محددة.

لإلحأ اط   %  5 تؤخد   : ارر7اح 

بمقأ�سى  الباقي  في  ويقرر  القانوني 

قرار الجمع العام للشركاء.

بكأابة  الأجاري  التسج ل  تم 

بمراكش  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

بأاريخ 10 ديسمبر 2020، تحت عدد 

.9041

91 P

SOCIETE  TIVOLINO
SARL

إعالن عن تأسيس شركة تفول نو 
ش.م.م

الرتسما0 : 100.000 درهم

املقر اإلجأماعي : مراكش، إقامة 

سلمى، طريق الدارالب ضاء كدية 

العب د، شقة رقم س 51

بمراكش  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تقرر   2020 ديسمبر  و3   2 بأاريخ 

ذات  ش.م.  تفول نو  شركة  تأسيس 

املسؤول ة املحدودة باملميزات الأال ة:

التسم ة : تفول نو ش.م.م.

محدودة  شركة   : الشكل 
املسؤول ة.

إقامة  مراكش،   : اإلجأماعي  املقر 
كدية  الدارالب ضاء  طريق  سلمى، 

العب د، شقة رقم س 51.
املوضوع : حدد غرض الشركة في 

املغرب وخارجه :
املناز0  وتس ير  الشراء،تدبير 
ملك  وتي  ف الت  )رياض(،  الأقل دية 

عقاري.
وتس ير  الس اح ة  الخدمات 

اإلقامات الس اح ة والفنادق.
الترويج  الفندق ة،  الخدمات 

الفندقي والسكني.
امل الد،  تع اد  الحفالت،  تنظ م 

الندوات.
إعداد  تنواعها،  بجم ع  املطاعم 
الطلبات  توص ل  و7 عها،  الوجبات 

الخارج ة، املقاهي.
العمل ات الس اح ة،  وعموما كل 
واملنقولة  العقارية  املال ة  الأجارية، 
املرتبطة بشكل مباشر تو غير مباشر 
بالهدف اإلجأماعي وكل هدف مشابه 

تو ملحق.
املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة من يوم الأأسيس.
الرتسما0 : حدد رتسما0 الشركة 
على  موزع   درهم   100.000.00 في 

الشركاء كالأالي :
الحسن  محمد  الشاوي  الس د 

40.000.00 درهم.
مامون  الشاوي  الس د 

30.000.00 درهم.
صوف ا  الشاوي  الس دة 

30.000.00 درهم.
املجموع : 100.000.00 درهم.

التس ير : تسير الشركة من طرف:
 الس د الشاوي محمد الحسن.

  الس د الشاوي مامون.
 و الس دة الشاوي صوف ا.

بإمضاءاتهم   محددة  غير  ملدة   
املنفصلة.

لإلحأ اط   %  5 تؤخد   : ارر7اح 
بمقأ�سى  الباقي  في  ويقرر  القانوني 

قرار الجمع العام للشركاء.

بكأابة  الأجاري  التسج ل  تم 

بمراكش  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

بأاريخ 29 ديسمبر 2020، تحت عدد 

.9797

92 P

BFZ CONSULTING 

زنقة دكار عارة 5 شقة 6 املح ط الر7اط

MEGA PATIS شركة

شركة ذات مسؤول ة محدودة

رتسمالها : 100.000 درهم

مقرها اإلجأماعي : تجزئة الفأح رقم 

16 تابريكت سال

تأسيس
.MEGA PATIS : التسم ة

ذات  شركة   : القانون ة  الصفة 

مسؤول ة محدودة.

الشركاء : 

الس د ابراه م سعداوي.

والس دة اللح ة مروى.

الهدف اإلجأماعي :

 مخبزة، مقهى، حلويات. سناك.

رتسما0 الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1.000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة.

من  ابأداء  سنة   99 املدة: 

الأأسيس النهائي.

املقر اإلجأماعي : تجزئة الفأح رقم 

16 تابريكت سال.

التس ير : سيأم تس ير الشركة من 

طرف :

 الس د ابراه م سعداوي.

ملدةغير  مروى  اللح ة  والس دة 

محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة اإلبأدائ ة بسال.

رقم الأق  د بالسجل الأجاري تم 

الأق  د في السجل الأجاري تحت رقم 

34619 بأاريخ 7 اكأو7ر 2021.

93 P
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كومباني دو فيالم أ.إم تريسيرو
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

بشريك وح د
يقدر رتسمالها ب : 10.000.00 درهم

تأسيس شركة
مؤرخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 
تأسيس  تم   2021 سبأمبر   10  
يقدر  ذات مسؤول و محدودة  شركة 

رتسمالها ب  10.000.00 درهم .
دو  كومباني  شركة   : التسم ة 

ف الم ت.إم تريسيرو.
الهدف :

ب ع املواد الغذائ ة بالأقس ط.
اسأيراد والأصدير.

املقر اإلجأماعي : 45 شارع فرنسا 
شقة 8 تكدا0 الر7اط.

املدة : الشركة 99 سنة ابأداء من 
يوم الأأسيس.

حدد   : اإلجأماعي  الرتسما0 
 10.000.00 في  اإلجأماعي  الراسما0 
حصة   100 إلى  مقسم  درهكم 
لكل  درهم   100 بمقدار  إجأماع ة 

حصة.
السنة اإلجأماع ة : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.
الس د  تعين  تم   : الشركة  تس ير 
كمسير  بكلهو  دوراتي  كزيميرو  من ل 

للشركة ملدة غير محددة.
توزيع ارر7اح : من ارر7اح الصاف ة 
تؤخذ 5 % لأكوين اإلحأ اط القانوني 

والباقي يوزع بين الشركاء.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالر7اط  الأجارية  باملحكمة  الصبط 
رقم  تحت   2021 تكأو7ر   11 بأاريخ 

.118166
94 P

CAPPUCCINO DELICE
شركة محدودة املسؤول ة

رتسمالها هو : 100.000.00 درهم
املقر اإلجأماعي : رقم 912 الطابق 

الثاني حي املنزه ح.ي.م
تبعا لقرار الجمع العام اإلسأثنائي 
 CAPPUCCINO DELICE لشركة 
املنعقد  املسؤول ة  محدودة  شركة 

بأاريخ 27 سبأمبر 2021 تم إقرار :

اإلجأماعي  املقر  عنوان  تغ ير 
الثاني  الطابق   912 رقم  من  للشركة 
املحل  إلى  الر7اط  ح.ي.م  املنزه  حي 
شارع   1 رقم  محل   4 بعمارة  الكائن 

موالي علي الشريف مسيرة 1 تمارة.
احمد  الس د  اسأقالة  قبو0 
للشركة  كمسير  مهامه  من  بنعازي 
وتع ين الس د محمد بنعازي كمسير 

وح د للشركة ملدة غير محدودة.
تعديل الفصل 4 و12 من القانون 

ارسا�سي.
ارسا�سي  القانون  على  املصادقة 

من الص غة الجديدة.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
باملحكمة الأجارية بالر7اط بأاريخ 11 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 118172.
95 P

RABAT NAUTIQUE
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة بشريك وح د
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
قد  بالر7اط   2021 تكأو7ر  فاتح 
مسؤول ة  ذات  شركة  تأسيس  تم 
تحمل  والتي  وح د  بشريك  محدودة 

الخصائص الأال ة :

 RABAT  : الشركة  تسم ة   
.NAUTIQUE

الهدف اإلجأماعي : تأجير معدات 
ولوزازم وقوارب الرياضات املائ ة.

درهم   100000 الشركة:  رتسما0 
مكأتب نقدا ومقسم إلى 1000 حصة 

الحصة الواحدة 100 درهم.
من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.
يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 
ما  سنة  كل  من  ديسمبر   31 إلى 
تاريخ  من  تبأدئ  ارولى   السنة  عدا 
التسج ل إلى غاية 31 ديسمبر 2021.
شارع   ،15  : اإلجأماعي  املقر 
تكدا0   ،4 رقم  الشقة  اربطا0، 

الر7اط.
طه  الس د  تع ين   : التس ير 
ملدة  للشركة  وح دا  مسيرا  العايدي 

غير محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكمة الأجارية بالر7اط، 
رقم  تحت   2021 تكأو7ر   11 في 

.118154
تسج ل  تم   : الأجاري  السجل 
بالر7اط  الأجارية  املحكمة  لدى 
بأاريخ وذلك   155195 رقم   تحت 

 11 تكأو7ر2021.
خالصة و7 ان

التس ير

96 P

CABINET OFISCONSEIL

 IMM 11 BUREAU N°5 2EME ETAGE RUE

DAYET AOUA AGDAL RABAT

 TRAVAUX DECOMPTABILTE FISCALITE

JURIDIQUE CREATION D’ENTREPRISE

CONSEIL EN GESTION

LITTLE NAPOLI ET BBQ
S.A.R.L

تغ يرات مخألفة
الجمع  مداوالت  إثر  على 
بأاريخ املنعقد  اإلسأثنائي   العام 
2021، قرر مساهموا   26 تغسطس 
  LITTLE NAPOLI ET BBQ شركة 

S.A.R.L الأغ يرات الأال ة :
اإلجأماع ة:  الحصص  ب ع 
الس دمراد ارزوار ب ع 500 حصة إلى 

الس د محمد اناس حصار.
إسأقالة   : الشركة  مسر  تغ ير 
املسير  وتع ين  ارزوار  مراد  الس د 
للشركة الس د محمد إل اس حصار.
تغ ير القوانين ارساس ة للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 2021 سبأمبر   21 بالر7اط  الأجارية 

تحت رقم 117625.
97 P

BIBOV
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
رتسما0 الشركة : 100000 درهم

املقر اإلجأماعي : 515 دوار دوسل م 
زردا0 عامر بوقناد0 سال

رقم السجل الأجاري : 29425
العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
سبأمبر   7 بأاريخ  املنعقد  اإلسأثنائي 
قرر    BIBOV S.A.R.L لشركة   2021

الشركاء ما يلي :

ب ع حصص إجأماع ة :
التي  إجأماعبة  حصة   250 ب ع 
عبد  فضلي  الس د  بحوزة  كانت 
الأعريف  لبطاقة  الحامل  الناصر 
لصالح   QA38240 رقم  الوطن ة 
الس د املكاوي إدريس الحامل لبطاقة 
 W103681 رقم  الوطن ة  الأعريف 

بق مة 100درهم للحصة الواحدة.
الس د  اسأقالة   : التس ير 
لبطاقة  الحامل  الناصر  عبد  فضلي 
 QA38240 رقم  الوطن ة  الأعريف 

من تس ير الشركة.
طرف  من  الشركة  تسير  و7الأالي 
الس د املكاوي ادريس الحامل لبطاقة 
.W103681 رقم  الوطن ة  الأعريف 
محمد  الحرير  والس دالسب طي 
الوطن ة  الأعريف  لبطاقة  الحامل 
للشركة  كمسيرين   AB89464 رقم 

ملدة غير محددة.
ارسا�سي  القانون  تحديث 

للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   7 بأاريخ  بسال  اإلبأدائ ة 

2021 تحت رقم 37583.
للنشر واإلعالن

98 P

SOCIETE IDRAM
SARL

AUCAPITAL DE : 100.000 DHS
RC N°128401

تفويت حصص الشركة
بأمارة  حرر  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
الجمع  قرر   ،2021 سبأمبر   22 في 
 IDRAM لشركة  اإلسأثنائي  العام 
درهم،   100.000 مالها  رتس  ش.م.م 
عأ ق  عين  تمارة  في  الرئي�سي  مقرها 

دوار توالد سالمة ما يلي :
التي  إجأماع ة  حصة   40 نقل 
ادار  العزيز  عبد  الس د  حوزة  في 
وتصبح  ادرا  الدين  بدر  الس د  إلى 
بالأالي مجموع الحصص اإلجأماع ة 

الجديدة.
 1000 ادرا  الدين  بدر  الس د 

حصة إجأماع ة.
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 IDRAM SARL ولذلك فإن شركة
املسؤول ة  AU  تصبحت شركة ذات 

املحدودة ذات الشريك الوح د .
لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
اإلبأدائ ة  باملحكمة  الضبط  كأابة 
تحت   2021 تكأو7ر   4 بأاريخ  بأمارة 

رقم 6557.
99 P

RABAT SIN DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

 RABAT SIN شركة 
ذات  شركة   DISTRIBUTION
تحمل  والتي  املحدودة  املسؤول ة 

الخصائص الأال ة :
الهدف اإلجأماعي :

مفاوض.
رتسما0  الشركة : 100000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
100 درهم للحصة الواحدة مقسمة 

كالأالي :
الس د حمزة بوحولي 500 حصة.
الس د عمر عماري 500 حصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تاريخ  من  تي  النهائي  الأأسيس 

السجل الأجاري.
السنة املال ة : من فاتح يناير إلى31 
السنة  عدا  ما  سنة  كل  من  ديسمبر 

ارولى تبأدئ من تاريخ التسج ل.
58 شقة  : عمارة  املقر اإلجأماعي 
تكدا0  سبو،  واد  زنقة   ،3 الف 

الر7اط.
املسيران :

 الس د حمزة بوحولي.
 والس د عمر عماري.

 : الأجاري  بالسجل  الأق  د  رقم 
.155183

100 P

IMK FOOD
RC : 147907

املقر اإلجأماعي : زنقة تانس فت، 
عمارة 18، شقة 12، تكدا0 الر7اط

العام  املحضر  ملقأض ات  تبعا 
اإلسأثنائي املنعقد بأاريخ 29 سبأمبر 

2021 تقرر ما يلي :

العنوان  من  الشركة  مقر  نقل 
تانس فت،  زنقة  في  الكائن  القديم 
الر7اط  تكدا0   ،12 شقة   ،18 عمارة 
7، املركز  في  الكائن  املقر الجديد  إلى 
و41   40 رقم  السفراء،  الأجاري 

الطابق ارو0 السوي�سي، الر7اط.
لدى  الضبط  بكأابة  اإليداع  تم 
 7 بأاريخ  بالر7اط  الأجارية  املحكمة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 118136.
101 P

IMLEC IMMOBILIER شركة
اإلشعار بالأأسيس

ابو  الس د   : تسفله  املوقعون 
بأاريخ  املزداد  املولى،  عبد  الوفاء 
الحامل  الجنس ة،  مغربي   1980
 G369417 رقم  الوطن ة  للبطاقة 
 3 ب  العربي  باملغرب  القاطن   480

القن طرة.
النظام  الأالي  النحو  على  تنشأت 
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ف ما  تشك لها  على  وافقوا  محدودة 

ب نهم بالخصائص الأال ة:
 IMLEC  : الشركة  اسم 

.IMMOBILIER
غرض الشركة : 
الترويج العقاري.

ب ع شراء اررا�سي تو املساكن.
العمل ات  جم ع  عام،  وبشكل 
املنقولة  املشتركة  الصناع ة 
بشكل  املرتبطة  واملال ة،  والعقارية 
بارش اء  مباشر  غير  تو  مباشر 
املحأمل  من  التي  تو  تعاله،  املذكورة 
تن تعزز تحق قها وتطويرها، وكذلك 
مباشرة  غير  تو  مباشرة  مشاركة  تي 
بأي شكل من ارشكا0 في الشركات الي 

تسعى تهداف مماثلة تو ذات صلة.
شارع  زاوية   : اإلجأماعي  املقر 
مصطفى الرافعي وشارع طنجة إقامة 

بالزيور القن طرة.
مدة نشاط الشركة : 99 سنة.

املا0  رتس   : الشركة  ما0  رتس 
مقسمة  درهم   100.000 عند  ثابت 
درهم  واحد100  سهم  من   1000 إلى 
ومخصص  بالكامل  مجاني  منها  لكل 

إجماال للشريك الوح د.

عبد  الوفاء  ابو  الس د   : اإلدارة 

مغربي   1980 بأاريخ  املزداد  املولى 

الوطن ة  للبطاقة  الحامل  الجنس ة 

 480 ب  القاطن   G369417 رقم 

املغرب العربي ب 3 القن طرة.

السجل  في  الشركة  تسج ل  تم 

الأجاري بالقن طرةبرقم 62557.

102 P

BARACK CONSULTING
ICE : 002889114000061

 BARACK إعالن عن تأسيس شركة
CONSULTING

بأاريخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 

شركة  تأسيس  تم   2021 يول و   19

بشريك  محدودة  مسؤول ة  ذات 

وح د ذات الخصائص ا لأال ة :

اإلسم : باراك كونس لأينغ.

غرض الشركة : 

مركز اتصا0.

العنوان : عمارة 4، شقة 3، شارع 

العربي  املغرب  حي  زياد  ابن  طارق 

تمارة.

درهم   100000  : املا0  رتس 

إجأماع ة  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم ممنوحة بالكامل  من فئة 

ط كو،  ميسمين  ب ير  الس د  إلى 

غرينستراس  بسويسرا  القاطن 

رقم  السفر  جواز  وينترثر   408406

.X5657054

التس ير: يعين الس د ب ير ميسمين 

ط كو، القاطن بسويسرا غرينستراس 

رقم  السفر  جواز  وينترثر   408406

X5657054 مسيرا وح دا للشركة.

مدة الشركة : 99 سنة ابأداء من 

تاريخ توق ع النظام ارسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع   تم 

بأاريخ بالر7اط  بأمارة   اإلبأدائ ة 

 27 سبأمبر 2021.

السجل الأجاري رقم 134283.

103 P

JEB 31 SYSTEM
تأسيس شركة

بأاريخ  العرفي  العقد  بمقأ�سى 

تم  بالر7اط،   2021 سبأمبر   29

للشركة  ارسا�سي  القانون  وضع 

تحمل  التي  محدودة  مسؤول ة  ذات 

الخصائص الأال ة:

التسم ة : تحمل الشركة التسم ة 

.  JEB 31 SYSTEM الأال ة

املوضوع :

وتجهزة  معدات  و7 ع  تطوير 

ارنظمة املعلومات ة.

5 شارع فج ج،   : اإلجأماعي  املقر 

الثالث ب.ب  الطابق  في   9 رقم  شقة 

الر7اط.

في  حدد   : اإلجأماعي  الرتسما0 

إلى  مقسم  درهم   100.000 ق مة 

درهم   100 ق مة  ذات  1.000 حصة 

للحصة مقسم بين الشركاء كالأالي :

 500 النضر  ابن  حورية  الس دة 

ما  تي  درهم   100 ق مة  ذات  حصة 

ق مأه 50.000 درهم.

حصة   500 زاوي  تناس  الس د 

ق مأه  ما  تي  درهم   100 ق مة  ذات 

50.000 درهم.
زاوي  تناس  الس د  عين   : التس ير 

والس دة حورية ابن النضر كمسيرين 

للشركة ملدة غير محددة.

اإليداع   تم   : القانوني  اإليداع  

بالر7اط  الأجارية  باملحكمة  القانوني 

تحت السجل الأجاري رقم 154873 

يوم 27 سبأمبر 2021.

104 P 

ELEPHANT VERT SA شركة
الجمع  اجأماع  محضر  بمقأ�سى 

بأاريخ  املنعقد  العادية  غير  العام 

2016 في مكناس تقرر  فاتح ديسمبر 

ما يلي:

اإلجأماعي  النشاط  امأداد 

للشركة إلى تنشطة معمل الأحل الت 

جودة  ومراقبة  والغذائ ة  الزراع ة 

البيئة والألوث.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع   تم 
في   321 رقم  بمكناس تحت  الأجارية 

17 ديسمبر 2016.
105 P

ELEPHANT VERT SA شركة
الجمع  اجأماع  محضر  بمقأ�سى 
 15 العام غير العادية املنعقد بأاريخ 

ماي 2015 في مكناس تقرر ما يلي:
اإلعتراف بخسارة ثالثة تر7اع 4/3 
نشاط  اسأمرار  وقرار  املا0  رتس 

الشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع   تم   
في   298 رقم  تحت  بالر7اط  الأجارية 

20 ماي 2015.
106 P

ELEPHANT VERT SA شركة
الجمع  اجأماع  محضر  بمقأ�سى 
 25 العام غير العادية املنعقد بأاريخ 

تبريل 2016 في مكناس تقرر ما يلي:
بمبلغ  الشركة  ما0  رتس  زيادة 
خلق  طريق  عن  365644000درهم 
درهم   1000 بق مة  سهم   365440
لكل سهم ل صبح بذلك 415644000 

درهم.
املأعلق  ارسا�سي  النظام  تعديل 

)برتس ما0(  .
باملحكمة  القانوني  اإليداع   تم   
في   311 رقم  بمكناس تحت  الأجارية 

29 تبريل 2016.
107 P

ELEPHANT VERT SA شركة
الجمع  اجأماع  محضر  بمقأ�سى 
 22 العام غير العادية املنعقد بأاريخ 
نوفمنبر 2013 في مكناس تقرر ما يلي:
العنوان  ل كون  العنوان  تصح ح 
ص.9،  مقر   ،12 في  ثابت  الرئي�سي 
فلسان  املاريني،  فانس  تبو  شارع 

الر7اط.
باملحكمة  القانوني  اإليداع   تم   
في   234 رقم  تحت  بالر7اط  الأجارية 

25 نوفمنبر 2013.
108 P

ELEPHANT VERT SA شركة
الجمع  اجأماع  محضر  بمقأ�سى 
 25 العام غير العادية املنعقد بأاريخ 

تبريل 2014 في مكناس تقرر ما يلي:
تقرر  اإلدارة  مجلس  تقرير  قراءة 

تنه :
خلق  طريق  عن  املا0  رتس  زيادة 
درهم   1000 بق مة  سهم   30.000
 50.000.00 بذلك  ل صبح  لكل سهم 

درهم.
االكأأاب  حقوق  عن  الأناز0 

الأفض ل ة للمساهمين.
اإلدارة  مجلس  تعضاء  ذمة  إبراء 
ومدقق الحسابات من تنف ذ مهامهم 

خال0 السنة املال ة املاض ة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع   تم   
في   267 رقم  تحت  بالر7اط  الأجارية 

29 تبريل 2014.
109 P

ELEPHANT VERT SA شركة
الجمع  اجأماع  محضر  بمقأ�سى 
 22 العام غير العادية املنعقد بأاريخ 

يول و 2013 في مكناس تقرر ما يلي:
سيباست ان  الس د  تفويض 
قابل  غير  التزام  صك  على  توق ع 
لإللغاء لإلحأفاظ في الحساب الجاري 
 ELEPHANT VERT املرتبط في شركة
MAROC برص د يساوي تو يزيد عن 

150.000.000.00 درهم.
تحديد مبلغ رسوم الحضور لعام 

2013 بمبلغ 800.000 درهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع   تم 
في   216 رقم  تحت  بالر7اط  الأجارية 

24 يول و 2013.
110 P

ELEPHANT VERT SA شركة
الجمع  اجأماع  محضر  بمقأ�سى 
بأاريخ املنعقد  العادية  غير   العام 
تقرر مكناس  في   2013 تبريل   29   

 ما يلي:
تكنو7وليس   4 مبنى  من  مقر  نقل 
بل ما  إلى  الجديدة  الر7اط/سال  روكاد 
الأاسع شارع تبو فارس املريني الر7اط 

حسان.

باملحكمة  القانوني  اإليداع   تم 
في  209 رقم  تحت  بسال   اإلبأدائ ة 

 2 ماي 2013.
111 P

ELEPHANT VERT SA شركة
الجمع  اجأماع  محضر  بمقأ�سى 
بأاريخ املنعقد  العادية  غير   العام 
تقرر  مكناس  في   2014 مارس   19   

ما يلي :
السأيراد  الشركة  غرض  توس ع 

وتوزيع وتصن ع املب دات.
باملحكمة  القانوني  اإليداع   تم   
في   251 رقم  تحت  بالر7اط  الأجارية 

22 مارس 2014.
112 P

ELEPHANT VERT SA شركة
الجمع  اجأماع  محضر  بمقأ�سى 
 16 العام غير العادية املنعقد بأاريخ 
فبراير 2017 في مكناس تقرر ما يلي:

القرار  في  جوهري  خطأ  تصح ح 
الجمع ة  اجأماع  ملحضر  االو0 
تبريل   25 بأاريخ  املجمعة  العموم ة 
غير  مبلغ  إدخا0  املأضمن   2016
صح ح من صافي الخسارة املحاسب ة 

للسنة املال ة 2015.
باملحكمة  القانوني  اإليداع   تم 
في   342 رقم  بمكناس تحت  الأجارية 

19 فبراير 2017.
113 P

ELEPHANT VERT SA شركة
الجمع  اجأماع  محضر  بمقأ�سى 
 5 بأاريخ  املنعقد  العادية  غير  العام 

تبريل 2017 في مكناس تقرر ما يلي:
بها  تحأفظ  التي  الديون  تفويض 
شركة ELEPHANT VERT SA لصالح 
 CLINIQUE DES PLANTES شركة 

.MAROC
اسأقالة الس دة كريسأين ل فلين 
من  اعأبارا  عامة  مديرة  منصب  من 

فاتح مارس 2017.
الحضور  لرسوم  اإلجمالي  املبلغ 

الثابت هو 600.000.00 درهم.

اإلدارة  مجلس  تعضاء  ذمة  إبراء 
تنف ذ  من  الحسابات  ومدققين 
مهامهم خال0 السنة املال ة املاض ة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع   تم   
في   351 رقم  بمكناس تحت  الأجارية 

10 تبريل 2017.
114 P

ELEPHANT VERT SA شركة
الجمع  اجأماع  محضر  بمقأ�سى 
 30 العام غير العادية املنعقد بأاريخ 
ديسمبر 2020 في مكناس تقرر ما يلي:
الس د  اسأقالة  على  املصادقة 
ملجلس  كرئيس  كوازنت  سيباست ان 

اإلدارة.
ب تر  الس د  تع ين  على  املصادقة 

براند0 رئيسا ملجلس اإلدارة. 
باملحكمة  القانوني  اإليداع   تم 
في   902 رقم  بمكناس تحت  الأجارية 

17 يناير 2021.
115 P

ELEPHANT VERT SA شركة
الجمع  اجأماع  محضر  بمقأ�سى 
بأاريخ املنعقد  العادية  غير   العام 
تقرر مكناس  في   2019 يون و   28   

 ما يلي :
اإلجأماعي  النظام  تحديث 

للشركة ل صبح :
الزراع ة  الأحل الت  معمل 
البيئة  جودة  ومراقبة  والغذائ ة 

والألوث.
اآلفات  مب دات  وتوزيع  اسأيراد 

ومنأجات الصحة النبات ة.
صناعة املب دات.

الح وية  ارسمدة  و7 ع  إنأاج 
والكائنات  الح وية  واملب دات 

الزراع ة املف دة.
والنباتات  البذور  تسويق 

املأعأمدة.
تو  الشركات  جم ع  في  املشاركة 
التي  تو  إنشاؤها  تم  التي  الشركات 
تأعلق  قد  والتي  إنشاؤها،  سيأم 
بهدف  مباشر  غير  تو  مباشر  بشكل 

الشركة.



21001 الجريدة الرسميةعدد 5687 - 20 ر7 ع ارو0 1443 )27 تكأو7ر 2021) 

تخذ تو ح ازة تو اسأغال0 تو  نقل 

اإلختراع  براءات  تو  العمل ات  جم ع 

املأعلقة بهذه ارنشطة.

والأأجير  واالسأحواذ  اإلنشاء 

والتشغ ل  والترك ب  والأأجير 

للجم ع.

باملحكمة  القانوني  اإليداع   تم 

في   370 رقم  بمكناس تحت  الأجارية 

30 يون و 2019.

116 P

ELEPHANT VERT SA شركة
الجمع  اجأماع  محضر  بمقأ�سى 

 15 العام غير العادية املنعقد بأاريخ 

ماي 2019 في مكناس تقرر ما يلي:

اسأقالة السادة ب ير ميشو و7 تر 

سأوكو من منصب الرئاسة.

 ،GREEN BIZ SA شركة  تع ين 

برتسما0  محدودة  عامة  شركة 

مكأبها  درهم،   113.000.000.00

شارع   ،238-236 في  يقع  املسجل 

الرابع  الطابق  املعاني،  مصطفى 

الدارالب ضاء املغرب.

ملدة  الشركة  مدير  تفويض 

الس د  يمثلها  سنوات،   )6( ست 

سيباست ان كوازنت كممثل دائم.

انتهاء فترة ثالث )3( سنوات للس د 

جيرود دي رافين من املنصب كمدير.

جرانت  ف داروك  شركة  وضع 

تودسيس،  شركة  محل  ثورنأون 

ملدة  واليأه  املنته ة  القانوني  املدقق 

ثالث )3( سنوات مال ة.

اإلدارة  مجلس  تعضاء  ذمة  إبراء 

مهامهم  تنف ذ  من  القانوني  واملدقق 

خال0 السنة املال ة املاض ة.

الحضور  لرسوم  اإلجمالي  املبلغ 

الثابت هو 600.000.00 درهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع   تم 

في   364 رقم  بمكناس تحت  الأجارية 

17 ماي 2019.

117 P

NAJ STYLE شركة
SARL AU 

في مؤرخ  عقد  ملقرارت   تبعا 
 22 سبأمبر 2021 مسجل بالر7اط في 
القانون  وضع  تم   2021 سبأمبر   24
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
باملميزات  وح د  بشريك  محدوة 

الأال ة:
  NAJ STYLE :شركة  التسم ة 

.SARL AU
شارع   26 رقم   : اإلجأماعي  املقر 
لع ايدة  الأيسير  تجزئة  اله ثم  ابن 

سال.
املوضوع :

 الحالقة والأجم ل.
من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس الفعلي للشركة.
التس ير : تسير الشركة من طرف 
الس دة نجاة مأوكل ملدة غير محددة.
سعر  درهم   10000  : الرتسما0 

100 درهم مقسمة كما يلي :
 نجاة مأوكل 100 حصة

املجموع : 100 حصة.
السنة اإلجأماع ة : تبأدئ في فاتح 

يناير وتنأهي في 31 ديسمبر.
كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  اإلبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 

السجل الأجاري رقم 34577.
118 P

IBE CONSULT
SARL AU 

 AU CAPITAL DE : 100.000,00
DH

 SIEGE SOCIAL : 15 AVENUE AL
ABTAL N°4 AGDAL RABAT

تم  بأمارة  بمقأ�سى محضر مؤرخ 
القوانين  وضع   2021 سبأمبر   14 في 
ارساس ة لشركة محدودة املسؤول ة 
املميزات  ذات  الوح د  الشريك  ذات 

الأال ة :
 IBE CONSULT  : التسم ة 

ش.م.م.ش.م.
الهدف : 

مكأب الدراسات.

15 شارع اربطا0   : الرئي�سي  املقر 
رقم 4 تكدا0 الر7اط.

تاريخ  من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

تكوين الشركة.
بما  املا0  رتس  حدد   : املا0  رتس 

على  مقسم  درهم   100000 قدره 

درهم،   100 بنسبة  حصة   1000
الصندوق  في  ودفعت  للواحدة 

اإلجماعي للشركة.

ارر7اح  من   5 تؤخد   : ارر7اح 

الصاف ة للأأسيس اإلحأ اطي.

الشركة من طرف  تدار   : التس ير 

غير  ملدة  بلعبدية  عصام  الس د 

محدودة.

لكأابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الر7اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2021 تكأو7ر   11 بأاريخ 

.155229
للب ان والنشر

119 P

ID PARA
SARL AU

تاريخ تسج ل العقد العرفي في 21 

بالخصائص  بالر7اط   2021 سبأمبر 

الأال ة :

الهدف اإلجأماعي :

تاجر مسأحضرات الأجم ل.

مركز العناية بالأجم ل.
درهم   100.000  : املا0  رتس 

فئة   من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

موزعة  الواحدة  للحصة  درهم    100

بين الشركاء على الشكل الأالي :

 1000 االدري�سي  ش ماء  الس دة 

حصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.
زنقة   3 الفالح   : اإلجأماعي  املقر 

النهضة 2 طريق القن طرة سال.

التس ير : الس دة ش ماءاالدري�سي.

الأوق ع : الس دة ش ماءاالدري�سي.
الأجاري  بالسجل  الأق  د  رقم 

.34617

120 P

LEOTRAV
في  العرفي  العقد  تسج ل   تاريخ 

بالر7اط   2021 سبأمبر   30

بالخصائص الأال ة :

الهدف اإلجأماعي :

مقاو0 صباغة املباني.

مقاو0 تو مخألف تعما0 البناء. 
درهم   100.000  : املا0  رتس 

فئة   من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

موزعة  الواحدة  للحصة  درهم    100

بين الشركاء على الشكل الأالي :

 500 الطويل  ش ماء  الس دة 

حصة.

الس د العربي الطويل 500 حصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.

املقاومة  شارع   : اإلجأماعي  املقر 
الطابق  رقم21  إقامة  تب دجان  زنقة 

الثالث الشقة رقم 8 املح ط الر7اط. 

التس ير : الس دة ش ماء الطويل.

الأوق ع : الس دة ش ماء الطويل.
الأجاري  بالسجل  الأق  د  رقم 

.155209

121 P

SOCIETE  DIVERS LECHHAB
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE 

سبأمبر   29 في  مؤرخ  عقد  تحت 

ذات  لشركة  القوانين  حررت   2021

الخصائص الأال ة :

 SOCIETE  DIVERS   : التسم ة 

.LECHHAB

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

شريك  ذات  املحدودة  املسؤول ة 

وح د.

الهدف اإلجأماعي :

تشغا0 مخألفة.
الزيراري تجزئة   : اإلجأماعي   املقر 

 2 رقم 403 س دي قاسم.
 100.000.00  : الشركة  رتسما0 

درهم كلها على الشكل الأالي :
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الس د توف ق لشهب 1000 حصة 
من فئة 100 درهم لكل حصة.

التس ير : الس د توف ق لشهب.
من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي للشركة.
إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

ارولى تبأدئ من تاريخ التسج ل.
تم الأق  د بالسجل الأجاري لدى 
قاسم  بس دي  اإلبأدائ ة  املحكمة 

تحت رقم 28973.
122 P

 SOCIETE ECO FLUX
SARL A.U

تصف ة الشركة 
وقفل الشركة

  ECO FLUX  SARL A.U   : شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة.

 100.000.00  : الشركة  رتسما0 
درهم 

املقر اإلجأماعي : دوار اوالد صابون 
الخنيشات س دي قاسم.

املبرم  العادي  الغير  بعد اإلجأماع 
يوم 24 سبأمبر 2021 بمقر الشركة 

تم الأوافق على ما يلي :
 ECO الشركة  وتصف ة  قفل 
FLUX ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

شريكين.
عمران  الس د  املصفي  تبرئة 
ق امه  بعد   ECO FLUX لشركة  منير 

بمهامه.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
رقم  تحت  قاسم  بس دي  اإلبأدائ ة 

.485/2021
123 P

MIRACLE A
SARL

برتسما0 : 100.000.00 درهم
رقم 186 شارع روداني زنقة الهدى 

خر7 كة
في  بخريبكة  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القوانين  سنت   2021 سبأمبر   28
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارساس ة 
املميزات  لها  واحد  بشريك  محدودة 

الأال ة :

 MIRACLE A  : التسم ة 
)ش.ذ.م.م(.

املوضوع :
وتعما0  الكهر7اء  ترك ب  تعما0 

ترك ب السباكة.
 TRAVAUX D’INSTALLATION
 ELECTRIQUE ET TRAVAUX
 D’INSTALLATION DE

.PLOMBERIE
شارع   186  : اإلجأماعي  املقر 

روداني زنقة الهدى خر7 كة.
الشركة  صالح ة  :مدة  املدة 
تاريخ  من  ابأداء  سنة   99 في  حددت 
في  إال  الأجاري  السجل  في  تسج لها 
في  تو  روانه  السابق  االنحال0  حالة 

حالة الأمديد.
 : اإلجأماعي  الرتسما0 
إلى  موزعة  درهم   100.000.00
درهم   100 فئة  من  1000حصة 

للحصة واملنسو7ة كالأالي إلى :
الس د محسن الأازي 500 حصة.

 500 عمراني  املحجوب  الس د 
حصة.

محسن  الس د  عين   : التس ير 
عمراني  املحجوب  والس د  الأازي 

مسيران للشركة ملدة غير محددة.
كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة اإلبأدائ ة بخر7 كة 
بأاريخ 6 تكأو7ر 2021 تحت رقم474 

بالسجل الأجاري تحت رقم 7283.
124 P

 BOUSTANE EL HOROUT
PRIVE

تأسيس شركة
رقم  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
ماي   5 بأاريخ   2021000276630

2021، تم تأسيس شركة.
 BOUSTANE EL : االسم الأجاري
مسؤول ة  ذات   HOROUF PRIVE

محدودة، خصائصها كالأالي :
 202-200 رقم  ب طات  : حي  املقر 

مشرع بلقصيري.
الهدف الرئي�سي : مدرسة للأعل م 

الخصو�سي.

يوم  من  ابأداء  سنة   99  : املدة 
الأأسيس.

درهم   100.000  : املا0  رتس 
مقسمة إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم موزعة بين الشركاء كالأالي :
مصطفى السالمي 500 حصة.

محمد العادة 500 حصة.
السالمي  مصطفى   : التس ير 

ومحمد العادة.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
بمشرع  االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 
 ،2021 سبأمبر   29 يوم  بلقصيري 

تحت رقم 138.
السجل الأجاري رقم 717.

125 P

BM ALKARAM
SARL AU

RC N°31037/SALE
فاتح  ل وم  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
العام  الجمع  قرر   ،2021 سبأمبر 
على املصادقة  للشركة   االسأثنائي 

 ما يلي :
زيادة رتس املا0 بمقدار 190.000 
10.000 درهم  لزيادة ذلك من  درهم 
خلق  من خال0  درهم،   200.000 إلى 
فيها  االكأأاب  ل أم  جديدة  تسهم 

باملساهمة نقدا.
من  والأاسع  الثامن  البند  تعديل 

القانون ارسا�سي للشركة.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  االبأدائ ة  للمحكمة  الأجاري 
2021، تحت رقم  23 سبأمبر  بأاريخ 

.881
126 P

منافذ كونسلأينغ

04 35 66 62 06 / 97 55 89 37 05

SIENES
SARL

R.C N° 124253 / RABAT
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تمت   ،2021 يول و   17 في  املنعقد 

املصادقة على ما يلي :
تفويت الس د مصطفى بن شاجي 
500 سهم للس دة لبنى املجدوبي التي 

تقبل.

وبهذا، فقد تم تعديل البنود رقم 

8 و9 من القانون ارسا�سي للشركة.

باملحكمة  تم  قد  القانوني  اريداع 

الأجارية في الر7اط تحت الرقم 9448 

بأاريخ 5 تكأو7ر 2021.

127 P

BE YOU UNIVERS PRIVATE
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة بشريك وح د

بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم  بالر7اط   ،2021 21 سبأمبر 

مسؤول ة  ذات  شركة  تأسيس 

م  م  ش  وح د  بشريك  محدودة 

باملواصفات الأال ة :

 BE YOU UNIVERS  : التسم ة 

.PRIVATE SARL AU

الأعل م   : االجأماعي  الهدف 

واللغات،  املدر�سي  الدعم  الخاص، 

الأواصل وتدريب املدر7ين.

 2 النهضة  حي   : االجأماعي  املقر 

رقم 478 مجموعة املجد طابق الثاني 

الر7اط.

راسما0 الشركة : 100.000 درهم 

مقسمة على 1000 حصة لكل واحدة 

100 درهم.

محسن  الس د   : الشركة  مسير 

الشريقي، لفترة غير محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الأجارية  املحكمة  لدى  القانوني 

 ،2021 تكأو7ر   11 بأاريخ  بالر7اط 

تحت رقم 118162.

128 P

 FANTASTIQUE JOUETS

SARL
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 
تأسيس  تم  2021 بسال   25 سبأمبر 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

ش.م.م. باملواصفات الأال ة :
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 FANTASTIQUE  : التسم ة 

.JOUETS

الهدف االجأماعي :

االتجار في تلعاب.

ب ع وتوزيع سلع الرضع وارطفا0.

السكني  املجمع   : االجأماعي  املقر 

 B عمارة   30 تجزئة   1 كاردن  رومانة 

الطابق السفلي مأجر رقم 1 الحصين 

سال الجديدة، سال.
رتسما0 الشركة : مائة الف درهم 

مقسمة على 1000 حصة لكل واحدة 

100 درهم.

مسير الشركة : الس د جما0 رعد 

هزاع لفترة غير محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبأدائ ة  املحكمة  لدى  القانوني 

تحت   2021 تكأو7ر   7 بأاريخ  بسال 
رقم 37512.

129 P

 MELLAH AVENIR

 DEVELOPPEMENT

ش م
تع ين عضو جديد ملجلس اإلدارة

بسال  املؤرخ  املحضر  بمقأ�سى 

املجلس  قرر   ،2021 تبريل   27 يوم 

 MELLAH AVENIR لشركة  اإلداري 

DEVELOPPEMENT ش م رتسمالها 

بسال  مقرها  درهم،   46784400

خارج   4 عمارة  طرابل�سي  مجموعة 

بالسجل  واملسجلة  شعفة  باب 

 ،6249 رقم  تحت  بسال  الأجاري 

 FINACORP MAGHREB تع ين 

مقرها   CAPITAL PARTNERS LTD

 WALKER HOUSE 87 MARY ب 

 STREET GEORGE TOWN

 GRAND CAYMAN KY 1-9002

واملسجلة   CAYMAN ISLANDE

WK- بسجل  جزيرة كايمان تحت رقم

ايت  خالد  بالس د  واملمثلة   185454

بدال  اإلدارة  ملجلس  كعضو  خل فة 

املأبق ة  للفترة  العضو املسأقبل  من 

االجأماع حتى  تي  سلفه  والية  من 

في سنة  الذي س عقد  العادي  العام   
حسابات  على  للمصادقة    2023
ديسمبر   31 في  املنته ة  املال ة  السنة 
2022، على تن يصادق الجمع العام 
الأع ين. هذا  على  املقبل  للشركاء 
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
يوم  بسال  االبأدائ ة  املحكمة  ضبط 

4 تكأو7ر 2021، تحت رقم 37520.
130 P

LMS DISTRIBUTION
السجل الأجاري : 242159

الأعريف الجبائي رقم 40427019
اسأمرار النشاط رغم الخسائر 

املعاينة
عادي  الغير  العام  للجمع  تبعا 

املنعقد بأاريخ 6 سبأمبر 2021.
 0 شركة  شركاء  جماعة  فإن 
محدودة  شركة  للأوزيع،  س  م 
 360.000 رتسمالها  املسؤول ة 
ملقأض ات  طبقا  تبث  وهي  درهم، 
الفصل 86 من القانون 96-5 املأعلق 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  بالشركات 
قررت  ارخرى،  الأجارية  والشركات 
القوائم  في  الظاهرة  للخسارة  نت جة 

الأول ف ة.
ديسمبر   31 غاية  إلى  املحصورة 
درهم،   54.287.30 البالغة   ،2020
للشركة  املسبق  للحل  داعي  ال  تنه 
رغم تن الوضع ة املحاسبة خاسرة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تكأو7ر  فاتح  بأاريخ  الب ضاء  بالدار 

2021، تحت رقم 794888.
بالأعديل  بالأصريح  الق ام  وتم 
ال وم  نفس  إلى  الأجاري  بالسجل 
 33988 رقم  تحت  املحكمة  و7نفس 

من السجل الترت بي.
131 P

 STE COURLISSOF TRAVAUX
DIVERS
SARL AU

بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
مسير  قرر   ،2021 25 تغسطس 

الشركة ما يلي :

حل الشركة.

قشيش  زكرياء  الس د  تع ين 

كمصفي للشركة.
زنقة   6 هو  الشركة  تصف ة  مقر 

الرابع  الطابق   16 الشقة  عوا  ضاية 

تكدا0، الر7اط.

بكأابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 ،2021 تكأو7ر   11 بأاريخ  بالر7اط 

تحت رقم 118197.

132 P

STE ZELLOW
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة بالشريك الوح د

بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إنشاء  تم   ،2021 6 سبأمبر 

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د،  الشريك  ذات  محدودة، 

مميزاتها كما يلي :

 STE ZELLOW SARL  : التسم ة 

.AU

الأجهيزات،  تجارة   : الهدف 

منأجات  استهالك ة،  مواد  املعدات، 

ص انة  الغذائ ة،  املكمالت  طب ة، 

واصالح املعدات الطب ة.

تو  الصناعي  تو  الأجاري  الأدبير 

الزراعي للخدمات املدن ة والعسكرية.
 100.000  : رتسمالها   : الرتسما0 

درهم.

جال0  هشام  الس د   : الشركاء 

100.000 درهم.

املجموع : 100.000 درهم.

الس د  الشركة  يسير   : التس ير 

غير  ملدة  شريكا  مسيرا  جال0  هشام 

محدودة.

املقر االجأماعي : 28 شارع موالي 

اسماع ل شقة 19 حسان الر7اط.

بالسجل  الشركة  تسج ل  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الأجاري 

بأاريخ   155207 رقم  تحت  بالر7اط 

11 تكأو7ر 2021.

134 P

STE AJIAL LAIT
SARL

الزيادة في رتسما0 الشركة
العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
االسأثنائي املؤرخ في 4 تكأو7ر 2021، 
قرر مساهمو الشركة ذات املسؤول ة 

.AJIAL LAIT SARL املحدودة
تبو  21 ساحة   : مقرها االجأماعي 
بكر الصديق شقة 8 تكدا0، الر7اط.
عرشان  نج ب  الس د   : تسم ة 
مشتركة  بصفة  الشركة  لتس ير 
غير  ملدة  مشعر  طارق  الس د  مع 

محدودة.
بمبلغ  الشركة  رتسما0  في  الزيادة 
من  لنقله  وذلك  درهم   1400.000
 2400.000 إلى  درهم   1.000.000
درهم بإصدار 14.000 حصة جديدة 
100 درهم لكل واحدة، تحت  بق مة 

تحرر نقدا وقت اإلكأأاب لصالح.
 150.000 مشعر  طارق  الس د 

درهم.
 150.000 عرشان  نج ب  الس د 

درهم.
عرشان  الصمد  عبد  الس د 

150.000 درهم.
تلموست  الحسن  الس د 

400.000 درهم.
الس د الحاج الهسهاس 400.000 

درهم.
املجموع : 1400.000 درهم.

 21 من  االجأماعي  املقر  نقل 
 8 شقة  الصديق  بكر  تبو  ساحة 
تكدا0 الر7اط إلى املنطقة الصناع ة 
عين جحرة جماعة عين جحرة س دي 
بوخلخا0 ت فل ت عمالة الخميسات.
ارسا�سي  النظام  تح ين  اعأماد 

للشركة.
السابع  الرابع  البند  تعديل 
ارسا�سي  القانون  من  عشر  والثالث 

للشركة تبعا لذلك.
بمكأب  القانوني  اإليداع  تم 
بالر7اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   ،2021 تكأو7ر   11 بأاريخ 

.144231
135 P
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STE TAMRA AL HOURA
SARL AU

سجل تجاري رقم 14899
الجمع  محضر  بمقأ�سى 
بأاريخ  املنأعقد  االسأثنائي  العام 
الشركة  بمقر   ،2021 14 سبأمبر 

تقرر ما يلي :
رفع رتسما0 الشركة إلى 500.000 

درهم.
من  و7  و6   5 الفصل  تعديل 

القانون ارسا�سي للشركة.
القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط  بكأابة 
 ،2021 تكأو7ر   7 يوم  في  بالرش دية 

تحت رقم 437/2021.
136 P

BEN KHAYI
SARL

سجل تجاري رقم 2553
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل الشركة وتعين مصفي الشركة
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
 ،2021 14 سبأمبر  بأاريخ  املنعقد 

بمقر الشركة تقرر ما يلي :
وضعها  الشركة  وحل  إلغاء 
خيي  بن  الس د  تعين  للأصف ة، 
تع ين  تم  للشركة  كمصفي  محمد 
العنوان  في  الشركة  لأصف ة  املقر 

الأالي :
طريق  الكائنة  باملزرعة  الرش دية 

كومل مة الرش دية.
الأجارية  باملحكمة  اإليداع  تم 
 ،2021 تكأو7ر   7 يوم  بالرش دية 

تحت رقم 439/2021.
137 P

 STE BORJ OULAD LHAJ
LMADANI

SARL AU
سجل تجاري رقم 14903

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
االسأثنائي املنعقد بأاريخ 24 سبأمبر 

2021، بمقر الشركة تقرر ما يلي :

رفع رتسما0 الشركة إلى 500.000 
درهم.

من  و7   6  ،5 الفصل  تعديل 
القانون ارسا�سي للشركة.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط  بكأابة 
 ،2021 تكأو7ر   7 يوم  في  بالرش دية 

تحت رقم 438/2021.
138 P

  SOSAYRI IMMOBILIER
ش.ذ.م.م.ذ.م.و

الطابق الثالث عمارة 6 تجزئة اريحا  
خريبكة
تأسيس

بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
24 يون و 2021 بخريبكة تم تأسيس 
شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

الخصائص الأال ة :
 SOSAYRI التسم ة: 

.IMMOBILIER
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املساهم  ذات  املحدودة  املسؤول ة 

الواحد.
الثالث  الطابق   : املقر االجأماعي   

عمارة 6 تجزئة اريحا  خريبكة.
درهم   100.000  : ما0  الرتس   
موزع على 1000 حصة ق مة الحصة 

100 درهم .
توزيع رتس املا0 :

الس د صالح خزرج 1000 حصة.       
الهدف تالجأماعي :

منعش عقاري.
عقاقير.

تشغا0 مخألفة.
التس ير : الس د صالح خزرج ملدة 

غير محدودة.
فاتح  من  تبأدت   : املال ة  السنة 
يناير و تنأهي في 31 دجنبر  باسأثناء 
السنة ارولى التي تبدت بعد التسج ل 

في السجل الأجاري.
الشركة  تسج ل  تم   : التسج ل 
باملحكمة  الأجاري  بالسجل 
 7251 االبأدائ ة بخريبكة تحت رقم 

بأاريخ 14 سبأمبر 2021.
139 P

 MOROCCAN شركة

 COMPANY OF ADVANCED

 WORKS

 ش.د.م.م..د.م.و

كراج رقم 215 حي املنطلق 01 

بولنوار  خريبكة

تأسيس

بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

6 سبأمبر 2021 بخريبكة تم تأسيس 

شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

الخصائص الأال ة :

 MOROCCAN  : التسم ة 

 COMPANY OF ADVANCED

.WORKS

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املساهم  ذات  املحدودة  املسؤول ة 

الواحد.

 215 رقم  كراج   : االجأماعي  املقر 

حي املنطلق 01 بولنوار  خريبكة.

درهم   100.000   : ما0  الرتس 

موزع على 1000 حصة ق مة الحصة 

100 درهم.

توزيع رتس املا0 :

 1000 سهلي  الدين  بدر  الس د 

حصة.

الص انة   : تالجأماعي  الهدف 

الصناع ة.

التس ير : الس د بدر الدين سهلي 

ملدة غير محدودة.

فاتح  من  تبأدت   : املال ة  السنة 

باسأثناء  دجنبر   31 في  وتنأهي  يناير 

السنة ارولى التي تبدت بعد التسج ل 

في السجل الأجاري.

الشركة  تسج ل  تم   : التسج ل 

باملحكمة  الأجاري  بالسجل 

االبأدائ ة بخريبكة تحت رقم  7273 

بأاريخ فاتح تكأو7ر 2021.

140 P

شركة ايت بن ايطو لألشغال 
والتجهيز
ش م م

رتسمالها االجأماعي : 6.400.000 
درهم

مقرها االجأماعي : مركز قلعة مكونة 
تنغير

اسأقالة مشارك في تس ير الشركة
العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
قرر   ،2021 15 سبأمبر  يوم  املنعقد 

الجمع العام للشركة ما يلي :
ايطو  بن  ايت  الس د  اسأقالة 
خالد من منصبه كمشارك في تس ير 

الشركة.
ايطو  تيت  الس د  تع ين  إعادة 
ثالث  ملدة  للشركة  كمسير  يوسف 

سنوات.
تحين القانون ارسا�سي للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
االبأدائ ة  املحكمة  لدى  القانوني 
2021، تحت  5 تكأو7ر  بتنغير بأاريخ 

رقم 952.
141 P

TUTTO MOBILI
SARL

الرتسما0 االجأماعي : 100.000 
درهم

املقر االجأماعي : 12 و3تجزئة 
فأ حة عمارة حمزة سال

الغير  العام  الجمع  بمقأ�سى 
تغسطس   14 بأاريخ  املنعقد  العادي 
 TUTTO شركة  شركاء  قرر   ،2021

MOBILI ما يلي :
تصف ة وإغالق الشركة.

العادي  الغير  العام  الجمع  قرر 
 TUTTO MOBILI الشركة  تصف ة 

واغالقها بصفة نهائ ة.
إبراء املصفي.

مجدوب  الس د  املصفي  إبراء  تم 
تمين.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ  بسال  االبأدائ ة  باملحكمة 

4 تكأو7ر 2021، تحت رقم 37530.
142 P
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EXTRACHIC GARD
SARL AU

في  العرفي  العقد  تسج ل  تاريخ 
تمارة  بمدينة   ،2021 22 سبأمبر 

والتي تحمل الخصائص الأال ة :
ارمن   : االجأماعي  الهدف 

والحراسة.
رتسما0 الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة.
موزعة على الشكل الأالي :

 1000 العالي  عبد  بلحسن  الس د 
حصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تاريخ  من  تي  النهائي  الأأسيس 

السجل الأجاري.
إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

ارولى تبأدئ من تاريخ التسج ل.
دوار   03 عمارة   : االجأماعي  املقر 
عأ ق  عين  تامسنا  طريق  النويفات 

4022 تمارة.
التس ير : الس د مركو0 محمد.

الأجاري  بالسجل  الأق  د  رقم 
.134375

143 P

COOP MARIA
SARL AU

في  العرفي  العقد  تسج ل  تاريخ 
تمارة  بمدينة   ،2021 24 سبأمبر 

والتي تحمل الخصائص الأال ة :
الهدف االجأماعي : 

الس ارات  وخدمة  الوقود  محطة 
واالسأيراد وتصدير.

رتسما0 الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة.
موزعة على الشكل الأالي :

الس د مبارك تبداد 1000 حصة.
من  ابأداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تاريخ  من  تي  النهائي  الأأسيس 

السجل الأجاري.
إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

ارولى تبأدئ من تاريخ التسج ل.

رقم  الشقة   : االجأماعي  املقر 
 CPHM محطة  روز  عين  دوار   10

الصخيرات.
التس ير : الس د محمد بال.

الأجاري  بالسجل  الأق  د  رقم 
.134385

144 P

 MONADIF SERVICES
SARL AU

في  العرفي  العقد  تسج ل  تاريخ 
تمارة  بمدينة   ،2021 22 سبأمبر 

والتي تحمل الخصائص الأال ة :
الأنظ ف   : االجأماعي  الهدف 

والبستنة.
رتسما0 الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة.
موزعة على الشكل الأالي :

 1000 العالي  عبد  بلحسن  الس د 
حصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تاريخ  من  تي  النهائي  الأأسيس 

السجل الأجاري.
إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

ارولى تبأدئ من تاريخ التسج ل.
دوار   03 عمارة   : االجأماعي  املقر 
عأ ق  عين  تامسنا  طريق  النويفات 

4022 تمارة.
التس ير : الس د الز7 تي محمد.

الأجاري  بالسجل  الأق  د  رقم 
.134377

145 P

VIP 21
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بالر7اط   ،2021 ماي   15 بأاريخ 
املسؤول ة  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك واحد.
.VIP 21 : التسم ة

الهدف : مطعم.
 3131 رقم   : الأجاري  العنوان 

إقامة الوفاق تمارة.

 100.000 في  حدد   : الراسما0 
درهم مقسمة إلى 1000 حصة بق مة 
للس دة  الواحدة  100 درهم للحصة 

ح اة اعنو.
الس دة ح اة  تع ين  تم   : التس ير 
غير  ملدة  للشركة  كمسيرة  اعنو 

محدودة.
يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 
ما  سنة  كل  من  ديسمبر   31 إلى 
تاريخ  من  تبأدئ  ارولى  السنة  عدا 
السجل  في  الأق  د  تم  التسج ل 
 133213 رقم  تحت  تمارة  الأجاري 

بأاريخ 28 ماي 2021.
146 P

TOP-GENIE CIVIL
SARL

مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بأاريخ 11 تغسطس 2021، بالر7اط، 
املسؤول ة  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.
.TOP-GENIE CIVIL : التسم ة

الهدف : النقل البضائع، االسأيراد 
والأصدير، مقاو0 في البناء.

موالي  شارع   : الأجاري  العنوان 
الحسن ا رو0 إقامة ع بودي طابق 4 

الشقة 26 تمارة.
 500.000 في  حدد   : الرتسما0 
درهم مقسمة إلى 5000 حصة بق مة 

100 درهم للحصة.
التس ير : تم تع ين محمد تبا علي 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.
إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

ارولى تبأدئ من تاريخ التسج ل.
الأجاري  السجل  في  الأق  د  تم 
بأاريخ   134359 رقم  تحت  تمارة 

7 تكأو7ر 2021.
147 P

STE FCTD
SARL AU

بأاريخ  املؤرخ  املحضر  بموجب 
الجمع  قرر   ،2021 26 ماي 
االسأثنائي لشركة FCTD شركة ذات 
وح د، بشريك  محدودة  مسؤول ة 

والكائنة  درهم   200.000 راسمالها   
 54 04 س دي بن عاشر رقم  بعمارة 
سال الجديدة، اتخاذ القرارات الأال ة 

بالترا�سي واالجماع.
والودي  اإلرادي  املسبق  الفسخ 

للشركة.
مشاش  سع د  الس د  تع ين 

كمصفي للشركة.
املقر  في  الأصف ة  مقر  تجديد 
 04 بعمارة  الكائن  للشركة  الحالي 
سال   54 رقم  عاشر  بن  س دي 

الجديدة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 ،2021 تكأو7ر   7 بسال  االبأدائ ة 

تحت رقم 37570.
148 P

STE XL ENGINEERING
SARL AU

العام  الجمع  قرر 
حرر   ،XL ENGINEERING لشركة
 ،2012 تكأو7ر  فاتح  بأاريخ  بسال 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
 100.000 رتسمالها  وح د،  بشريك 
توريكة  زنقة   25 ب  الكائنة  درهم 
السالم سال،  4، حي  25 شقة  عمارة 
بالترا�سي  الأال ة  القرارات  اتخاذ 

واالجماع.
 : للشركة  االجأماعي  املقر  تحويل 
شقة   25 عمارة  توريكة  زنقة   25 من 
4 حي السالم سال إلى 95 زنقة جعفر 

صديق شقة رقم 3 تكدا0، الر7اط.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  يأم 
تكأور   7 بأاريخ  بسال  االبأدائ ة 

2021، تحت رقم 37584.
149 P

TRANS BOULMANE
SARL

بأاريخ 3 سبأمبر 2021، و7موجب 
عقد الجمع العام االسأثنائي املسجل 
بالر7اط بأاريخ 8 سبأمبر 2021، قرر 

الشركاء ما يلي :
االجأماعي  املا0  الرتس  رفع 

للشركة ل صبح حسب اآلتي :
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في  الشركة  رتسما0  حدد 
إلى  مقسمة  درهم   1.000.000
درهم   100 بق مة  حصة   10.000

للحصة.
بوملان  حمزة  الس د  اسأقالة 
تسير  من  بوملان  سعاد  والس دة 
بوملان  حمزة  الس د  وتع ين  الشركة 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.
والسابع  السادس  البند  تعديل 
والخامس عشر من القانون ارسا�سي 

للشركة.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بالر7اط بأاريخ 5 تكأو7ر 2021، تحت 

رقم 118078.
150 P

STE ANOM
SARL AU

بأاريخ 27 سبأمبر 2021 و7موجب 
عقد الجمع العام االسأثنائي املسجل 
 ،2021 سبأمبر   28 بأاريخ  بالر7اط 

قرر الشريك الوح د ما يلي :
العنوان  إلى  مقرالشركة  تحويل 

الأالي :
اروداية  كيش  حي   791 رقم 

الطابق تحت تر�سي تمارة.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بالر7اط بأاريخ 5 تكأو7ر 2021، تحت 

رقم 118079.
151 P

MEDJOOL STAR
شركة مساهمة

رتسمالها : 50.400.000 درهم
املقر االجأماعي : الدار الب ضاء 

حي بالطو، ملأقى عبداملومن وزنقة 
موريللو، الطابق الخامس

السجل الأجاري عدد 247679
اإلدارة  مجلس  محضر  بمقأ�سى 
تقرر   ،2021 يول و   20 في  املنعقد 

ما يلي :
من  جاتي  تسامة  الس د  اسأقالة 

مهامه كمدير عام.

بناني  ر�سى  محمد  الس د  تع ين 
كمدير عام للشركة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة الأجارية بالدار 
 ،2021 سبأمبر   7 بأاريخ  الب ضاء 

تحت رقم 791845.
152 P

OASIS INDUSTRIE
شركة مساهمة

رتسمالها : 2.000.000 درهم
املقر االجأماعي : 131، شارع 

تنفا،إقامة تزور رقم 11
بالدار الب ضاء

السجل الأجاري رقم 406251
اإلدارة  مجلس  محضر  بمقأ�سى 
تقرر   ،2021 يول و   16 في  املنعقد 

ما يلي :
من  جاتي  تسامة  الس د  اسأقالة 

مهامه كمدير عام.
بناني  ر�سى  محمد  الس د  تع ين 

كمدير عام للشركة.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة الأجارية بالدار 
 ،2021 سبأمبر   7 بأاريخ  الب ضاء 

تحت رقم 791847.
153 P

UM6P VENTURES
شركة مساهمة

رتسمالها : 86.000.000 درهم
املقر االجأماعي : جامعة محمد 

السادس للفنون الأطب ق ة، تجزئة 
660، حي موالي رش د بن جرير

السجل الأجاري رقم 1965
ابن جرير

الزيادة في الرتسما0
العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
الغير العادي املنعقد في فاتح سبأمبر 

2021، تقرر ما يلي :
االجأماعي  الرتسما0  في  الزيادة 
للشركة بمبلغ 400.000.000 درهم، 
و7ذلك يرتفع من 46.000.000 درهم 
بإصدار  درهم   86.000.000 إلى 
من  عادية  جديدة  تسهم   400.000
اإلسم ة  للق مة  درهم   100 فئة 

الواحدة صادرة بالأكافؤ.

تفضل ة  حق  على  الحفاظ 

االكأأاب للمساهمين.

إعطاء الصالح ات الالزمة ملجلس 

اإلدارة لأحق ق للزيادة في الرتسما0.

تعديل موازي ومشروط للفصل 7 

من القانون ارسا�سي.

اإلدارة  مجلس  محضر  بمقأ�سى 

تقرر   ،2021 سبأمبر   20 في  النعقد 

ما يلي :

في  النهائ ة  الزيادة  تحق ق 

الرتسما0، ل نقل الرتسما0 بذلك إلى 

86.000.000 درهم.

من   7 للفصل  موازي  تعديل 

القانون ارسا�سي.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة االبأدائ ة بابن 

تحت   ،2021 تكأو7ر   4 بأاريخ  جرير 
رقم 413.

154 P

MLMS SERVICES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

بشريك وح د
رتسمالها : 100.000 درهم

املقر االجأماعي : جامعة محمد 

السادس للفنون الأطب ق ة، تجزئة 

660، حي موالي رش د، بن جرير

بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

27 سبأمبر 2021، تم تأسيس شركة 

بشريك  املحدودة  املسؤول ة  ذات 

وح د بامليزات الأال ة :

 MLMS  : االجأماع ة  التسم ة 

.SERVICES

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤول ة املحدودة بشريك وح د.

محمد  جامعة   : االجأماعي  املقر 

تجزئة  الأطب ق ة  للفنون  السادس 

660، حي موالي رش د بن جرير.

الدراسة،   : االجأماعي  الغرض 

الخدمات  و7 ع  الأطوير  الأصم م، 

واالتصاالت  املعلومات  وتنظمة 

الأطب ق ة  بالرياض ات  املأصلة 

والحوسبة العلم ة.

املدة : 99 سنة.

راسما0 الشركة : 100.000 درهم 

اجأماع ة  حصة   1000 إلى  مقسمة 

االسم ة  للق مة  درهم   100 فئة  من 

ومحررة  بالكامل  مكأتبة  الواحدة، 

نقدا.

 UM6P  : الوح د  الشريك 

مساهمة  شركة   VENTURES

يقع  درهم،   86.000.000 رتسمالها 

حي  جرير  بابن  االجأماعي  مقرها 

جامعة   660 تجزئة  رش د  موالي 

الأطب ق ة،  للفنون  السادس  محمد 

مسجلة بالسجل الأجاري بابن جرير 

تحت رقم 1965.

بلوي  حسن  الس د   : التس ير 

 75008 بويتي  زنقة   66 ب  القاطن 

باريس، فرنسا.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكأابة  القانوني 

بأاريخ  جرير  ابن  االبأدائ ة  املحكمة 

5 تكأو7ر 2021، تحت رقم 418.

 MLMS SERVICES تم ق د شركة

بأاريخ  جرير  بابن  الأجاري  بالسجل 

8 تكأو7ر 2021، تحت رقم 2891.

155 P

LEGATAIRE CAPITALE
SARL

رتسما0 الشركة : 100.000 درهم

الشكل القانوني : شركة ذات 

مسؤول ة محدودة

رقم السجل الأجاري : 388559

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

يوم  بالر7اط  املؤرخ   االسأثنائي 

ل كاتير  2021، لشركة  22 تغسطس 

كابأا0 بحضور :

الس د قادر س دي محمد.

املمثل  هاو  هويز  لي  الس د 

م أا0  افريكا  نورث  لشركة  القانوني 

م نرلز.

املمثل  الغيساني  محمد  الس د 

القانوني لشركة برادالز كابيأا0.
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تم تقرير ما يلي :

تفويت 700 حصة اجأماع ة من 

الس د  من  للحصة  درهم   100 فئة 

شركة  لفائدة  محمد  س دي  قادر 

وتفويت  م نرلز،  م أا0  افريكا  نورث 

 100 فئة  من  اجأماع ة  300 حصة 

درهم للحصة من الس د قادر س دي 

محمد لفائدة شركة براذرز كابيأا0.

بناءا على ما سبق تم تغ ير الشكل 

من  كابيأا0  ل كاتير  لشركة  القانوني 

ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

شريك وح د إلى شركة ذات مسؤول ة 

محدودة.

س دي  قادر  الس د  اسأقالة 

للشركة  كمسير  مهمأه  من  محمد 

كمسير  هاو  هويز  لي  الس د  وتع ين 

جديد للشركة.

السابقة  الأغ يرات  على  بناءا 

ارسا�سي  القانون  تح ين  تم  الذكر 

لشركة ل كاتير كابيأا0.

والتسج ل  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية  باملحكمة  الأجاري  بالسجل 

 795970 رقم  تحت  الب ضاء  بالدار 

بأاريخ 11 تكأو7ر 2021.

156 P

 STE TOUT TRAVAUX

 TECHNIQUE ET

CLIMATISATION

SARL AU

السجل الأجاري : 45051

بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

2020، تم تأسيس شركة  12 تكأو7ر 

باملميزات  محدودة  مسؤول ة  ذات 

الأال ة :

 TOUT شركة   : التسم ة 

 TRAVAUX TECHNIQUE ET

CLIMATISATION ش م م.

املقر االجأماعي : بلوك ت 7 رقم 6 

حي القدس تكادير.

درهم   100.000  : الرتسما0 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100 درهم.

الأبريد  عامة  كهر7اء   : الهدف 

والبستنة  املراقبة  والأك  ف 

الأنظ ف املنزلي والصناعي.

الرحمان  عبد  الس د   : الشركاء 

الفتي.

املدة : 99 سنة.

التس ير : تس ير الشركة حال ا من 

طرف الس د عبد الرحمان.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نوفمبر   12 بأاريخ  بأكادير  االبأدائ ة 

الأجاري  السجل  رقم  تحت   ،2020

.97082

157 P

GRAVA NOUN
تفويت حصص

.GRAVA NOUN : التسم ة

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  وذات  املحدودة  املسؤول ة 

الوح د.

املقر الرئي�سي : شارع عبد الرح م 

املر�سى  مدينة  جما0  إقامة  بوعب د 

الع ون.

لجمع  ا  ملداوالت  طبقا   : املوضوع 

تغسطس   23 بأاريخ  عادي  الغير 

2021، قرر املشاركون ما يلي :

طرف  من  حصة   5000 تفويت 

الس د  إلى  ازويكي  الحبيب  الس د 

جما0 عدنان.

ازويكي  الحبيب  الس د  اسأقالة 

من منصبه كمسير.

عدنان  جما0  الس د  تع ين 

ملدة  للشركة  وح د  وشريك  كمسير 

غير محددة.

بكأابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط باملحكمة االبأدائ ة بالع ون 

رقم  تحت   ،2021 تكأو7ر   11 بأاريخ 

.3162/2021

158 P

STE AL WAADATAIB
SARL

تغ ير شركة
سجل تجاري رقم 9085

الأغ ير  تم  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
باملميزات الأال ة :

إلى  الشركة  ما0  رتس  زيادة 
2.000.000 درهم.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
11 تكأو7ر  االبأدائ ة بالع ون بأاريخ 

2021، تحت رقم 3160/2021.
159 P

ASWAK CARRELAGE
SARL AU

شركة تسواق الزل ج
السجل الأجاري : 125473

الأأسيس
بمقأ�سى عقد تأسي�سي بأاريخ 28 
الوح د  الشريك  قرر   ،2018 مارس 
لشركة  ارسا�سي  النظام  وضع 
وح د  بشريك  املسؤول ة  محدودة 

باملميزات الأال ة :
الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤول ة بشريك وح د.
في  حدد   : الأجاري  الرتسما0 

100.000 درهم.
الهدف : اسأيراد وتصدير.

ب ع الزل ج سانطير والصنابير.
 ASWAK شركة   : التسم ة 

CARRELAGE SARL AU
املقر االجأماعي : 79، شارع طارق 

ابن زياد تجزئة اربطا0، تمارة.
التس ير : الس دة خويلي غ ثة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
 - الر7اط  الجهوي  باملركز  القانوني 

تمارة - الصخيرات.
160 P

ASWAK CARRELAGE شركة
رتسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجأماعي : شارع طارق
بن زياد تجزئة اربطا0 رقم 79

تمارة
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
 2019 يناير   28 في  املؤرخ  للشركة 

تمت املصادقة على ما يلي :

للشركة  االجأماعي  املقر  تحويل 

تجزئة  زياد  بن  طارق  شارع  من 

إلى حي املغرب  79 تمارة  اربطا0 رقم 

العربي رقم 1474 تمارة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   19 بأاريخ  لأمارة  االبأدائ ة 

2019 تحت رقم 1569.

161 P

F.Y.Z BOIS
SARL AU

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

ذات الشريك الوح د

الرتسما0 قدره 100.000 درهم

مقرها : 177 تجزئة املعمورة حصين

سال

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

بأاريخ   العرفي  للعقد  تبعا 

بالر7اط  املسجل   20/09/2021

بأاريخ 13/09/2021 تم وضع قوانين 

شركة م.م ذات املميزات الأال ة :

F.Y.Z BOIS SARL AU : التسم ة

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤول ة 

الوح د.

تجزئة   177 الرئي�سي:  املقر 

املعمورة حصين - سال.

الهدف االجأماعي : صناعة ارثاث 

املنزلي. 

الرتسما0 : حدد رتسما0 الشركة 

في 100.000 درهم مقسمة إلى 1000 

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

موزعة على الشكل الأالي :

الرح م   عبد  عال  نايت  الس د 

1000 حصة.

التس ير : تسير الشركة من طرف 

الس د نايت عال عبدالرح م ملدة غير 

محدودة.

 : الأجاري  بالسجل  الأق  د  رقم 

.34631

162 P
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CHADAMO FRERE
SARL AU

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

ذات الشريك الوح د
رتسمالها : 100.000 درهم

املقر االجأماعي : عمارة 30 شقة 8

شارع موالي احمد الوك لي حسان

الر7اط
رقم السجل الأجاري : 155245

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة ذات الشريك الوح د

بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

2021 تم تأسيس شركة  24 سبأمبر 

ذات  املحدودة  املسؤول ة  ذات 

الخصائص  ذات  الوح د  الشريك 

الأال ة :

 CHADAMO FRERE  : التسم ة 

SARL AU

البناء  تشغا0   : الشركة  نشاط 

وتشغا0 مخألفة، املناقصة.

30 شقة  : عمارة  املقر االجأماعي 

8 شارع موالي احمد الوك لي حسان 

الر7اط.
تحديد  تم  لقد   : الشركة  رتسما0 
درهم   100.000 في  الشركة  رتسما0 

اجأماع ة  حصة   1000 إلى  مقسمة 

موزعة  درهم   100 الواحدة  ق مة 

كالأالي :

 1000 فاتح  خويمات  الس د 

حصة اجأماع ة.

تع ين  تم  لقد   : الشركة  تس ير 

الس د  خويمات فاتح.

إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

باسأثناء  سنة  كل  من  ديسمبر   31

تاريخ  من  تبأدئ  التي  ارولى  السنة 

الأق  د في السجل الأجاري.

لقد تم تحديد مدة الشركة في 99 

سنة.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالر7اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2021 تكأو7ر   12 بأاريخ 

السجل الأجاري : 155245.
للنشر واإلعالن

163 P

IFTEK
SARL AU

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

ذات الشريك الوح د

رتسمالها : 100.000 درهم

املقر االجأماعي : عمارة ت شقة 11

إقامة ال اسمين الوفاق تمارة

رقم السجل الأجاري : 134373

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة ذات الشريك الوح د

بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

2021 تم تأسيس شركة  30 سبأمبر 

ذات  املحدودة  املسؤول ة  ذات 

الخصائص  ذات  الوح د  الشريك 

الأال ة :

IFTEK SARL AU : التسم ة

االسأيراد   : الشركة  نشاط 

البضائع  نقل  املناقصة،  والأصدير، 

لحساب الغير.

املقر االجأماعي : عمارة ت شقة 11 

إقامة ال اسمين الوفاق تمارة.

تحديد  تم  لقد   : الشركة  رتسما0 

درهم   100.000 في  الشركة  رتسما0 

اجأماع ة  حصة   1000 إلى  مقسمة 

موزعة  درهم   100 الواحدة  ق مة 

كالأالي :

حصة   1000 كأفي  نب ل  الس د 

اجأماع ة.

تع ين  تم  لقد   : الشركة  تس ير 

الس د  نب ل كأفي.

إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

باسأثناء  سنة  كل  من  ديسمبر   31

تاريخ  من  تبأدئ  التي  ارولى  السنة 

الأق  د في السجل الأجاري.

لقد تم تحديد مدة الشركة في 99 

سنة.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالر7اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2021 تكأو7ر   11 بأاريخ 

السجل الأجاري : 134373.
للنشر واإلعالن
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ELGHAZOUANI INVEST

SARL AU

شركة محدودة املسؤول ة

ذات شريك وح د

رتسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجأماعي : النس م عمارة ت9

الطابق الثاني شقة 6 تامسنة تمارة

تأسيس شركة

بأاريخ العرفي  العقد   بمقأ�سى 

قوانين  وضع  تم   2021 سبأمبر   27

الشركة ذات املميزات الأال ة :

 ELGHAZOUANI  : التسم ة 

INVEST S.a.r.l-au

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤول ة ذات شريك وح د.

الغرض االجأماعي بإيجاز :

إنشاءات  تو  تعما0  مقاو0 

مخألفة.

الطرق  على  الحفر  تعما0 

والشبكات والصرف الصحي وخطوط 

ارنابيب.

النقل،  معدات  وتأجير  نقل 

ومعدات البناء والتشي د.

املدة : حددت في 99 سنة.

املقر االجأماعي : النس م عمارة ت9

الطابق الثاني شقة 6 تامسنة.

درهم   100.000  : الرتسما0 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة.

الس د ياسين موالت 1000 حصة.

املسير : الس د ياسين موالت.

كأابة  لدى  تم   : القانوني  اإليداع 

بأمارة  االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2021 تكأو7ر   7 بأاريخ 

.6582

بأمارة  الأجاري  بالسجل  الأق  د 

.134361

165 P

MUNERIS CONSILIA
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة
بشريك واحد

رتسمالها : 300.000 درهم
مقرها االجأماعي : عمارة 11، زنقة 
ملوية، الطابق 2، رقم 6، تكدا0

الر7اط
السجل الأجاري : 144283

الر7اط
للجمع ة  عرفي  محضر  على  بناء 
في املؤرخة  االسأثنائ ة   العموم ة 

 MUNERIS 30 سبأمبر 2021 لشركة
CONSILIA SARL AU ش.م.م ش.و، 
300.000 درهم، قرر   : ذات رتسما0 

الشريك الوح د ما يلي :
رتسما0  رفع  على  املصادقة 
املساهمة  طريق  عن  الشركة 
الوح د  للشريك  الجاري  بالحساب 
درهم   200.000 قدره  إجمالي  بمبلغ 
ليرتفع رتسما0 الشركة من 100.000 
خال0  من  درهم   300.000 إلى  درهم 
بق مة  جديدة  حصة   2000 إنشاء 
لصالح  الواحدة  للحصة  درهم   100

ياسين بنحمو.
تعديل النظام ارسا�سي.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   12 بأاريخ  بالر7اط  الأجارية 

2021 تحت رقم 9624.
السأخراج وذكر

املسير
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DELICE EVENT شركة
ش.م.م

الرتسما0 االجأماعي : 100.000 
درهم

املقر االجأماعي : زاوية طريق 
القن طرة شارع موالي الط ب 
العلوي، إقامة ارمل، عمارة 2

 الرقم 5، سال
تعديل

بمقأ�سى الجمع العام الغير عادي 
 2021 تغسطس   31 بأاريخ  املنعقد 
 DELICE EVENT شركة  شركاء  قرر 

تحت العنوان الأالي :
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 زاوية طريق القن طرة شارع موالي 
عمارة  ارمل،  إقامة  العلوي،  الط ب 

2، الرقم 5، سال، ما يلي :
 : االجأماعي  النشاط  إزالة 
النشاط  إزالة  العام  الجمع  يقرر 
الحفالت،  ممون  مقهى،  االجأماعي : 

الأجارة.
 : االجأماعي  النشاط  في  الزيادة 
يقرر الجمع العام الزيادة في النشاط 
مقهى،  مخألفة،  تعما0   : االجأماعي 

الأجارة.
للشركة  القانوني  الوضع  تم 

حسب الفصل 5-96.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
الأاريخ  في  بسال  االبأدائ ة  باملحكمة 
الرقم  تحت   2020 نوفمبر   19

.35420
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مكأب ارسأاذ حبيب محمد
موثق

زاوية شارع املورابطين شارع زياني عمارة بدر
الطابق ارو0، وجدة

الهاتف : 48 26 68 0536
فاكس : 18 07 70 0536

WORK CENTER
SARL

تفويت حصص اجأماع ة
بمقأ�سى عقد رسمي تلقاه ارسأاذ 
بأاريخ  بوجدة  موثق  محمد  حبيب 
2021 فوت الس د  دين  24 سبأمبر 
محمد  مرابط  الس د  لفائدة  محمد 
 100 بق مة  اجأماع ة  حصة   250
يملكها  والتي  الواحدة  للحصة  درهما 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  الشركة  في 
 CENTER WORK S.A.R.L واملسماة 
والكائن  درهما   100.000 رتسمالها 
شارع   7-5 بوجدة،  االجأماعي  مقرها 

ارمم املأحدة.
تم تبعا لذلك تغ ير الفصو0 6 و7 

من القوانين الأنظ م ة للشركة.
العام  الجمع  مداولة  بمقأ�سى 
االسأثنائي املنعقد بأاريخ 24 سبأمبر 
من  تصل ة  نسخة  وضعت   ،2021
محضره بمكأب املوثق املسمى تعاله، 
في نفس ال وم قرر الشركاء في الشركة

واملسماة  املحدودة  املسؤول ة  ذات   
والكائن   CENTER WORK S.A.R.L
شارع   7-5 بوجدة،  االجأماعي  مقرها 

ارمم املأحدة ما يلي :
الزيادة في رتسما0 الشركة لرفعه 
 500.000 إلى  درهما   100.000 من 
إصدار  طريق  عن  وذلك  درهما، 
جديدة  اجأماع ة  حصة   4000
الواحدة  للحصة  درهما   100 بق مة 
كل  طرف  من  نقدا  كلها  اكأأبت 
ب نهم  مناصفة  الشركة  شركاء 
بحصص متساوية وتم تحرير ق متها 
بالكامل عن طريق تقديم مساهمات 
وعن  درهما   150.000 بق مة  مال ة 
طريق مقاصة مع الديون التي يملكها 
بق مة  الشركة  مواجهة  في  الشركاء 

250.000 درهما.
محمد  وازاني  الس دين  تع ين 
ملدة  للشركة  كمسيران  محمد  ودين 

غير محدودة.
الجديد  ارسا�سي  النظام  اعأماد 

للشركة.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بأاريخ  ،3470 رقم  تحت   بوجدة 

6 تكأو7ر 2021.
للخالصة واإلشارة

ارسأاذ حبيب محمد
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مكأب ارسأاذ حبيب محمد
موثق

زاوية شارع املورابطين شارع زياني عمارة بدر
الطابق ارو0، وجدة

الهاتف : 48 26 68 0536
فاكس : 18 07 70 0536

 ORIENTAL CAPITAL 
INVEST

SARL
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة
بمقأ�سى عقد رسمي تلقاه ارسأاذ 
بأاريخ بوجدة  موثق  محمد   حبيب 
إنشاء  تقرر   ،2021 سبأمبر   13
ذات  لشركة  الأنظ م ة  القوانين 
خصائصها  محدودة  مسؤول ة 

كالأالي:

 ORIENTAL CAPITAL : التسم ة
.INVEST SARL

املوضوع : االنعاش العقاري.
و7ناء  مبادلة  تقس م،  ب ع  شراء، 
التي  تو  املبن ة  والعقارات  اررا�سي 

تحمل بنايات قابلة للهدم.
العمل ات  جم ع  عامة  و7صفة 

التي تدخل في إطار الشركة.
شارع  وجدة   : االجأماعي  املقر 
شقة  السادس،  الطابق  الحنصالي، 

رقم 2.
تاريخ  من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
درهما   10.000  : املا0  راس 
اجأماع ة  حصة   100 إلى  مقسمة 
الواحدة  للحصة  درهم   100 بق مة 

موزعة على الشركاء كالأالي :
الس د وازاني محمد : 33 حصة.

الس د يح اوي محمد : 33 حصة.
 17  : انيسة  الدين  فخر  الس دة 

حصة.
املجموع : 100 حصة.

من  كل  تع ين  تم   : التس ير 
السادة وازاني محمد ويح اوي محمد 
كمسيرين للشركة ملدة غير محدودة.

فاتح  من  ابأداء   : املال ة  السنة 
يناير إلى 31 ديسمبر.

القانوني  لالحأ اط   %5  : ارر7اح 
قرار  حسب  مخصص  والباقي 

الشركاء.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
مع   2021 تكأو7ر   6 بأاريخ  بوجدة 
تق  د الشركة تحت رقم 38227 من 

السجل اإليضاحي.
للخالصة واإلشارة

ارسأاذ حبيب محمد
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KHAD EVENT
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات شريك وح د

بأاريخ مبرم  عرفي  عقد   بمقأ�سى 
24 سبأمبر 2021 بالر7اط تم تأسيس 
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

شريك وح د باملواصفات الأال ة :

KHAD EVENT : التسم ة

ذات  شركة   : القانون ة  الصفة 

مسؤول ة محدودة ذات شريك وح د.

 : االجأماعي  الهدف 

.Evénementiel

30 شقة  : عمارة  املقر االجأماعي 

لوك لي حسان  احمد  موالي  شارع   8

الر7اط.

في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 

تسج لها  تاريخ  من  ابأداء  سنة   99

بالسجل الأجاري.
رتسما0  حدد   : الشركة  رتسما0 

الشركة في 100.000 درهم موزع على 

1000 حصة من فئة 100 درهم.

من  تبأدئ   : االجأماع ة  السنة 

من  ديسمبر  بمأم  وتنأهي  يناير  فاتح 

نفس السنة.

تس ير  مهمة  تسندت   : التس ير 

الشركة للس دة خديجة بنأوة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بالر7اط   الأجارية  باملحكمة  القانوني 

بالسجل الأجاري تحت رقم 118167 
رقم السجل الأجاري 155219 بأاريخ 

10 تكأو7ر 2021.
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VALIDA TRANS
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات شريك وح د

بأاريخ مبرم  عرفي  عقد   بمقأ�سى 

24 سبأمبر 2014 بالر7اط تم تأسيس 

ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

شريك وح د باملواصفات الأال ة :

VALIDA TRANS : التسم ة

ذات  شركة   : القانون ة  الصفة 

مسؤول ة محدودة ذات شريك وح د.

البضائع  نقل   : االجأماعي  الهدف 

ولوجست ك.

30 شقة  : عمارة  املقر االجأماعي 

لوك لي حسان  احمد  موالي  شارع   8

الر7اط.

في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 

تسج لها  تاريخ  من  ابأداء  سنة   99

بالسجل الأجاري.
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رتسما0  حدد   : الشركة  رتسما0 
الشركة في 100.000 درهم موزع على 

1000 حصة من فئة 100 درهم.
من  تبأدئ   : االجأماع ة  السنة 
من  ديسمبر  بمأم  وتنأهي  يناير  فاتح 

نفس السنة.
تس ير  مهمة  تسندت   : التس ير 

الشركة للس دة خديجة بنأوة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بالر7اط   الأجارية  باملحكمة  القانوني 
بالسجل الأجاري تحت رقم 118178 
رقم السجل الأجاري 155221 بأاريخ 

11 تكأو7ر 2021.
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 VOLONTE CREE شركة
FUTURE
ش.م.م.

الأصدير واالسأيراد، تس ير وكراء 
آل ات البناء وتشغا0 مخألفة
زنقة 29 دوار ايت خاصة

ايت لحسن اسع د م.ح.ز. خن فرة
تأسيس

بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 
شركة  تأسيس  تم   2021 شتنبر   28
باملواصفات  محدودة  مسؤول ة  ذات 

الأال ة :
 STE VOLONTE  : تسم ة شركة 

.CREE FUTURE
مسؤول ة  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.
دوار   29 زنقة   : االجأماعي  املقر 
اسع د  لحسن  ايت  خاصة  ايت 

م.ح.ز.، خن فرة.
واالسأيراد،  الأصدير   : الغرض 
تشغا0  البناء،  آالت  وكراء  تس ير 

مخألفة.
 200.000 في  حدد   : الرتسما0 
موزعة  حصة   2000 إلى  موزع  درهم 

على الشكل الأالي :
مو�سى موج ط 2000 حصة.

التس ير : تس ير الشركة من طرف 
الس د مو�سى موج ط وذلك ملدة غير 

محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كأابة الضبط 

بخن فرة  االبأدائ ة  باملحكمة 

رقم  تحت   2021 تكأو7ر   04 بأاريخ 

رقم  الأجاري  السجل   2021/357

.4029
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 NINA شركة

INVESTISSEMENT
ش.م.م.

تشغا0 مخألفة، مفاوضة، الحراسة 

والأنظ ف
رقم 03 زنقة 01 حي الغزواني مريرت 

خن فرة

تأسيس
بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

شركة  تأسيس  تم   2021 يول و   29

باملواصفات  محدودة  مسؤول ة  ذات 

الأال ة :

 STE NINA  : الشركة  تسم ة 

 INVESTISSEMENT

مسؤول ة  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.

االر�سي  الطابق   : االجأماعي  املقر 
رقم 03 زنقة 01 حي الغزواني مريرت، 

خن فرة.

مخألفة،  تشغا0   : الغرض 

مفاوضة، الحراسة والأنظ ف.

 100.000 في  حدد   : الرتسما0 

موزعة  حصة   1000 إلى  موزع  درهم 

على الشكل الأالي :

محمد بويزوران 700 حصة.

نع مة حس ني 300 حصة.

التس ير : تس ير الشركة من طرف 

ملدة  وذلك  بويزوران  محمد  الس د 

غير محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كأابة الضبط 

بأاريخ بخن فرة  االبأدائ ة   باملحكمة 

4 تكأو7ر 2021 تحت رقم 2021/358 

السجل الأجاري رقم 4031. 
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LOOM TREASURE شركة
ش.م.م.

النس ج، الأصدير و االسأيراد
زنقة 23 رقم 72 حي تحداف مريرت 

خن فرة
تأسيس

بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 
2021 تم تأسيس شركة  27 سبأمبر 
باملواصفات  محدودة  مسؤول ة  ذات 

الأال ة :
 LOOM  : الشركة  تسم ة 

TREASURE
مسؤول ة  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.
املقر االجأماعي : زنقة 23 رقم 72 

حي تحداف مريرت، خن فرة.
الأصدير  النس ج،   : الغرض 

واالسأيراد.
 100.000 في  حدد   : الرتسما0 
موزعة  حصة   1000 إلى  موزع  درهم 

على الشكل الأالي :
حماني حدري 430 حصة.
محمد حدري 420 حصة.
مراد مخلص 150 حصة.

التس ير : تس ير الشركة من طرف 
الس د حماني حدري وذلك ملدة غير 

محددة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني للشركة لدى كأابة الضبط 
بخن فرة  االبأدائ ة  باملحكمة 
رقم  تحت   2021 تكأو7ر   07 بأاريخ 
رقم  الأجاري  السجل   2021/363

.4035
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 ASWAT AL ATLAS شركة
ش.م.م.

إشهار وتنظ م امللأق ات، تشغا0 
مخألفة واملفاوضة

حي املهأدون رقم 26
خن فرة
تأسيس

بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 
تأسيس شركة  تم   2021 تكأو7ر   07
باملواصفات  محدودة  مسؤول ة  ذات 

الأال ة :

 ASWAT AL  : الشركة  تسم ة 

ATLAS

مسؤول ة  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.

املقر االجأماعي : حي املهأدون رقم 

26، خن فرة.

وتنظ م  اإلشهار   : الغرض 

مخألفة،  تشغا0  املناسبات، 

املفاوضة.

 100.000 في  حدد   : الرتسما0 

موزعة  حصة   1000 إلى  موزع  درهم 

على الشكل الأالي :

عبد العزيز امزاز 500 حصة.

نور الدين بوعطار 500 حصة.

التس ير : تس ير الشركة من طرف 

الدين  امزاز ونور  العزيز  الس د عبد 

بوعطار وذلك ملدة غير محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كأابة الضبط 

بخن فرة  االبأدائ ة  باملحكمة 

رقم  تحت   2021 تكأو7ر   11 بأاريخ 

رقم  الأجاري  السجل   2021/365

.4039

175 P

STE ACHGHAL PRO 
SARL

تيزي نصنصا0 جماعة موحا

او حمو الزياني، خن فرة

غير  اجأماع  محضر  بمقأ�سى 

تم   2021 سبأمبر   27 بأاريخ  عادي 

اتخاذ القرار الأالي :

1 : إضافة النشاط الأالي :  القرار 

نقل البضائع لحساب الغير.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كأابة الضبط 

بخن فرة  االبأدائ ة  باملحكمة 

رقم  تحت   2021 تكأو7ر   05 بأاريخ 

رقم  الأجاري  السجل   356/2021

.3047
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STE ATLAS LIVESTOCK 
SARL

زنقة 26 رقم 10 حي الفأح خن فرة
غير  اجأماع  محضر  بمقأ�سى 
تم   2021 تكأو7ر   05 بأاريخ  عادي 

اتخاذ القرار الأالي :
القرار 1 : تفويت 1000 حصة  من 
بق مة  اعراب  ياسير  الس د  حصص 
الس دة  لفائدة  للحصة  درهم   100
رتسما0  يصبح  لكي  اعراب.  يامنة 

الشركة موزع كاالتي :
 1000 اعراب  يامنة  الس دة 

حصة.
القرار 2 :

اعراب  ياسير  الس د  اسأقالة 
وتع ين  للشركة  كمسير  منصبه  من 
يامنة اعراب مسيرة للشركة  الس دة 

وذلك ملدة غير محددة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني للشركة لدى كأابة الضبط 
بخن فرة  االبأدائ ة  باملحكمة 
رقم  تحت   2021 تكأو7ر   07 بأاريخ 
رقم  الأجاري  السجل   2021/362

.3505
177 P

STE FAAB SOS
SARL

رقم 21 زنقة املغرب العربي حي 
الكأب ة مريرت، خن فرة

غير  اجأماع  محضر  بمقأ�سى 
تم   2021 سبأمبر   20 بأاريخ  عادي 

اتخاذ القرار الأالي :
حصة   1000 تفويت   :  1 القرار 
عبدو�سي  فاتح  الس د  حصص  من 
لفائدة  للحصة  درهم   100 بق مة 
الس د بن وسف عبدو�سي. لكي يصبح 

رتسما0 الشركة موزع كاالتي :
 1000 عبدو�سي  بن وسف  الس د 

حصة.
القرار 2 : 

فاتح عبدو�سي  الس دان  اسأقالة 
منصبهما  من  عبدو�سي  الدين  ونور 
الس د  وتع ين  للشركة  كمسيرين 
للشركة  مسيرا  عبدو�سي  بن وسف 

وذلك ملدة غير محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كأابة الضبط 

بخن فرة  االبأدائ ة  باملحكمة 

رقم  تحت   2021 تكأو7ر   04 بأاريخ 

رقم  الأجاري  السجل   2021/355

.2257

178 P

BEBE FUTE
 SARL AU

شركة محدودة املسؤول ة  
رتسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجأماعي : تجزئة رياض توالد 

امطاع سكأور 03 رقم 23 تمارة 

تــأسـيس شـركـة
بأاريخ العرفي  العقد   بمقأ�سى 

قوانين  وضع  تم   2021 سبأمبر   29

الشركة ذات املميزات الأال ة :

BEBE FUTE SARL AU : التسم ة

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤول ة ذات شريك وح د.

الغرض االجأماعي بإيجاز : 

بارطفا0  الخاصة  ارلعاب  ب ع 

بالأقس ط.

االسأيراد والأصدير.

العمل ات  جم ع  عامة  بصفة 

والخدمات الصناع ة الأجارية املال ة 

بطريقة  املرتبطة  العقارية  املنقولة 

بالهدف  مباشرة  غير  تو  مباشرة 

االجأماعي و7جم ع ارهداف املشابهة.

املـدة حددت في 99 سنة.

رياض  تجزئة   : االجأماعي  املقر 
توالد امطاع سكأور 03 رقم 23 تمارة.

الرتسما0 : حدد في مبلغ 100.000 

درهم مقسمة إلى 1000 حصة ق مة 

كل واحدة 100 درهم موزعة كالأالي :

سع د حنين 1000 حصة.

طرف  من  الشركة  تسير   : اإلدارة 

الس د سع د حنين.

كأابة  لدى  تم   القانوني  اإليداع 

تمارة   االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2021 تكأو7ر   11 بأاريخ 

.134369
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HD ROWAD
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة

بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

شركة  تأسيس  تم   2021 يول و   12

ذات مسؤول ة محدودة.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤول ة محدودة.

HD ROWAD SARL : التسم ة

الأدريس،  دعم  تنشطة   : الهدف 

الأدريب  مشورة  اللغات،  مركز 

واملشورة،  الدراسة  والأدريب، 

املعامالت  جم ع  تعم،  وبشكل 

غير  تو  مباشر  بشكل  املأعلقة 

باملعامالت  جزئ ا،  تو  كل ا  مباشر، 

املشار إليها تعاله لتسه ل تو تعزيز تو 

مشاركة  تي  وكذلك  النشاط  تطوير 

مباشرة تو غير مباشرة، بأي شكل من 

ارشكا0، في املؤسسات، السعي وراء 

تهداف مماثلة تو ذات صلة.

موالي  شارع   : االجأماعي  املقر 

الطابق   3 الشقة   126 ادريس عمارة 

الثاني حي املسيرة 1 تمارة.

تاريخ  من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

تسج ل الشركة بالسجل الأجاري.

الرتسما0 : حدد رتسما0 الشركة 

 1000 إلى  درهم مقسم   100.000 في 

درهم   100 بق مة  اجأماع ة  حصة 

وتوزيعها اكأأابها  سدد   للواحدة 

كما يلي :

الس د حمزة محادة : 510 حصة.

الس د بنخضرة درار : 490 حصة.

الس د  الشركة  يدير   : التس ير 

محدودة  غير  ملدة  محادة،  حمزة 

القانون  توق ع  تاريخ  من  ابأداء 

توق عه  اعأماد  للشركة مع  ارسا�سي 

اإلدارية  والوثائق  العقود  جم ع  في 

والبنك ة.

من  تبأدئ   : االجأماع ة  السنة 

31 ديسمبر من  فاتح يناير وتنأهي في 

كل سنة.

من   %5 قدره  ما  يخصم   : ارر7اح 

في  القانوني  االحأ اطي  تكوين  تجل 

حدودة 1/5 من الرتسما0.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

االبأدائ ة بأمارة تحت رقم 134271 

بأاريخ 23 سبأمبر 2021.
بمقأ�سى مقأطف و7 ان

180 P

ALLIXUS 2

Société Anonyme

Au capital de 10.000.000 dhs

 Siège social : 16, rue Ali

Abderrazak - Casablanca

 Registe du Commerce de

Casablanca n° 204.973

والجمع  اإلدارة  مجلس  بموجب 

ديسمبر   21 بأاريخ  االسأثنائي  العام 

2018 تقرر ما يلي :

من  عمور  احمد  الس د  اسأقالة 

وتع ين  للشركة  كمأصرف  مهامه 

مأصرفا  لزرق  نافخ  محمد  الس د 

جديدا للشركة وذلك إلى غاية الجمع 

املال ة  السنة  في  س بت  الذي  العام 

ديسمبر   31 بأاريخ  سأخأأم  والتي 

.2020

من  عمور  احمد  الس د  اسأقالة 

مهامه كرئيس مجلس اإلدارة.

من  ابأداء  التس ير  نمط  تغ ير 

الس د  وتع ين   2019 يناير  فاتح 

عام  مدير  كرئيس  قباج  يوسف 

العام  الجمع  غاية  إلى  وذلك  للشركة 

والتي  املال ة  السنة  في  س بت  الذي 

سأخأأم بأاريخ 31 ديسمبر 2020.

تم اإليداع القانوني بكأابة ضبط 

الب ضاء  بالدار  الأجارية  املحكمة 

رقم  تحت   2019 فبراير   4 بأاريخ 

.691235

181 P
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ALLIXUS 2
Société Anonyme

Au capital de 10.000.000 dhs
 Siège social : 16, rue Ali
Abderrazak - Casablanca

 Registe du Commerce de
Casablanca n° 204.973

والجمع  اإلدارة  مجالس  بموجب 
تقرر  2020 يناير   31 بأاريخ   العام 

ما يلي :
للمأصرف  الدائم  املمثل  تغ ير 
والذي  ايمو7 ليي  ديفلو7مو  ال ونس 
الس دة  فصاعدا  اآلن  من  س كون 
امين  الس د  عوض  الطاهري  نوا0 

العلمي.
اسأقالة الس د محمد نافخ لزرق 
من مهامه كمأصرف للشركة وتع ين 
مأصرفا  لزرق  نافخ  عمر  الس د 
جديدا للشركة وذلك إلى غاية الجمع 
املال ة  السنة  في  س بت  الذي  العام 
ديسمبر   31 بأاريخ  سأخأأم  والتي 

.2020
الس د يوسف قباج من  اسأقالة 
الشركة  عام  مدير  كرئيس  مهامه 
لزرق  نافخ  عمر  الس د  وتع ين 
إلى  وذلك  للشركة  عام  مدير  كرئيس 
في  س بت  الذي  العام  الجمع  غاية 
بأاريخ  سأخأأم  والتي  املال ة  السنة 

31 ديسمبر 2020.
تم اإليداع القانوني بكأابة ضبط 
الب ضاء  بالدار  الأجارية  املحكمة 
رقم  تحت   2020 فبراير   26 بأاريخ 

.732276
182 P

اطلس كوفوار
ش.م.م.

ATLAS COUVOIRS SARL A.U
شركة محدودة املسؤول ة

ذات مسير وح د
رتسمالها : 14.000.000 درهم

مقرها االجأماعي : عمالة املحمدية 
دوار س دي عزوز بلدية س دي 

مو�سى املحجوب
السجل الأجاري املحمدية

رقم 12.407

وفقا ملحضر قرار املساهم الوح د 

 ،2013 29 نوفمبر  بأاريخ  في الشركة 

قرر ما يلي :

بنحمان  سهام  الس دة  تع ين 

مسيرة للشركة لفترة غير محدودة. 

النظام  من   15 املادة  تعديل 

ارسا�سي. 

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة  الـمحكـمة  لدى  الضبط  

 2013 ديسمبر   18 بأاريخ  للمحمدية 

تحت رقم 1460.
من اجل املسأخرج و االشارة 

التس ير

183 P

اطلس كوفوار
ش.م.م.

     ATLAS COUVOIRS SARL A.U

شركة محدودة املسؤول ة

ذات مسير وح د
رتسمالها : 14.000.000 درهم

مقرها االجأماعي : عمالة املحمدية 

دوار س دي عزوز بلدية س دي 

مو�سى املحجوب

السجل الأجاري املحمدية
رقم 12.407

املساهم  قرار  ملحضر  وفقا 

03 تكأو7ر  الوح د في الشركة بأاريخ 

2011، قـرر ما يلي :

السادة  اسأقالة  وقبو0  معاينة 
من  اللعبي  وعمر  اللعبي  رش د 

مشتركين  كمسيرين  وظ فأيهما 

للشركة.

غير  جدد،  مسيرين  تع ين 

الس د يوسف  في شخص  مشتركين، 

الشاوني  إدريس  الس د  و  السل ماني 

بنعبد هللا.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة  الـمحكـمة  لدى  الضبط  

 2011 نوفمبر   23 بأاريخ  لبنسل مان 

تحت رقم 789.
من اجل املسأخرج و االشارة 

التس ير

184 P

ATLAS COUVOIRS
SARL AU

اطلس كوفوار ش.م.م                            
 شركة محدودة املسؤول ة 

ذات مسير وح د
رتسمالها 14.000.000 درهم

مقرها االجأماعي : عمالة املحمدية، 
دوار س دي عزوز، بلدية س دي 

مو�سى املحجوب
 السجل الأجاري املحمدية 

رقم 12407
وفقا ملحضر قرار املساهم الوح د 
 ،2013 يون و   26 بأاريخ  الشركة  في 

قرر ما يلي :
املصطفى  الس د  اسأقالة 

السل ماني بصفأه مسيرا للشركة.
النظام  من   15 املادة  تعديل 

ارسا�سي.
تم اإليداع القانوني بكأابة الضبط 
للمحمدية  االبأدائ ة  املحكمة  لدى 
بأاريخ 23 يول و 2013 تحت رقم 857.

من تجل املسأخرج واإلشارة

التس ير

185 P

 AGRI GENERATION
MODERNE

S.A.R.L AU
الأأسيس

بموجب عقدعرفي بالر7اط بأاريخ 
2021 تم تأسيس شركة  29 سبأمبر 
بشريك  محدودة  مسؤول ة  ذات 

وح د، بالصفات الأال ة :
ج نيراس ون  »اكري   : التسم ة 

موديرن«.
 ،30 عمارة   : االجأماعي   املقر 
الوك لي  احمد  موالي  زنقة   ،8 شقة 

حسان الر7اط.
الغرض االجأماعي :

االسأغال0  تس ير  في  مقاو0   -  1
الفالحي ؛

2 - االسأيراد والأصدير.
املدة : 99 سنة.

درهم   100.000  : الرتسما0 
فئة  من  حصة   1000 الى  مقسمة 
100 درهم للحصة الواحدة،اكأأبت 

كالأالي :

 1000 مخأار  مشروحي  الس د 

حصة.

الشركة  تس ير  يأولى   : التس ير 

الس د مشروحي مخأار.

للشركة  القانوني  االيداع  تم 

يوم  بالر7اط  الأجارية   باملحكمة 

12 تكأو7ر 2021 تحت رقم 118227، 

رقم السجل الأجاري 155259.

186 P

TDM AEROSPACE

شركة مساهمة

رتسمالها : 2.000.000 درهم

املقر االجأماعي : تجزئة 28، منطقة 

الأصدير النواصر، الدار الب ضاء

السجل الأجاري رقم 403731

الدار الب ضاء

عدم حل الشركة
بأاريخ  املنعقدة  جلسأه  في   -  1 

22 سبأمبر 2021، قرر الجمع العام 

ملقأض ات  وتطب قا  العادي،  غير 

املادة 357 من القانون 95.17 املؤرخ 

الحل  عدم   ،1996 تغسطس   30 في 

الوضع ة  تن  رغم  للشركة  املسبق 

من  تقل  تصبحت  للشركة  الصاف ة 

و7الأالي  االجأماعي  الرتسما0  ربع 

مواصلة النشاط.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2

الأجارية  املحكمة  لدى   الضبط 

بالدار الب ضاء بأاريخ 11 تكأو7ر 2021 

تحت رقم 796007.

بأعديل  الأصريح  وضع   -  3

السجل الأجاري بكأابة الضبط لدى 

الب ضاء  بالدار  الأجارية  املحكمة 

رقم  تحت   2021 تكأو7ر   11 بأاريخ 

35092 من السجل الترت بي.
من تجل النشر واإلشهار

املمثل القانوني

187 P
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 LE VILLAGE DES

 CREATEURS MAROC

 MEET’UP

 شركة محدودة املسؤول ة 

ذات شريك واحد

رتسمالها : 100.000 درهم

املقر االجأماعي : 430، شارع سهل 

الرون، شقة رقم 1، توالد مطاع، 

تمارة

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم  قد  بأمارة،   2021 سبأمبر   30

املسؤول ة  محدودة  شركة  تأسيس 

تحمل  والتي  وح د،  شريك  ذات 

الخصائص الأال ة :

 LE VILLAGE DES  : الـتـسـمـ ـــة   

.CREATEURS MAROC

.»MEET’UP« : شعار

اإلستشارات   : االجأماعي  الهدف 

اإلدارية، تس ير مقرات العمل.

شارع   ،430  : االجأماعي  املقر 

سهل الرون، شقة رقم 1، توالد مطاع، 

تمارة.

من  ابأداء  سنة   99  : الــــمـــــدة 

الأأسيس.

رتسما0 الشـركة : 100.000 درهم.

اولهبوب  الس دة   : الــمـساهـمون 

إقامة   ،13 بقطاع  القاطنة  كنزة 

حي   ،6 شقة   ،2 عمارة  اإلرشاد، 

الرياض، الر7اط. 

كنزة  اولهبوب  الس دة   : التسـ ــ ــــر 

اإلرشاد،  إقامة   ،13 بقطاع  القاطنة 

الرياض،  حي   ،6 شقة   ،2 عمارة 

الر7اط.       

اإليداع  تـم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الأجاري  بالسجل  القانوني 

في  بأمارة،  اإلبأدائ ة   املحكمة 

تحت  ومسجل   2021 تكأو7ر   13 

رقم 134395.
عن الشركة
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CRUISE SEA
 تكوين شركة ذات مسؤول ة 

محدودة بشريك واحد
I - بموجب عقد عرفي مؤرخ بالدار 
تم   ،2021 سبأمبر   27 في  الب ضاء 
ذات  لشركة  ارسا�سي  النظام  وضع 
وح د  بشريك  محدودة  مسؤول ة 

تكمن مميزاتها ف ما يلي :
مسؤول ة  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة بشريك وح د.
.CRUISE SEA : التسم ة

وكراء  و7 ع  شراء   : الغرض 
واسأغال0 البواخر.

الب ضاء،  الدار   : الشركة   مقر 
الثاني،  الطابق  ل ل،  زنقة   29

الصخور السوداء.

املدة : 99 سنة.
رتسما0 الشركة : 100.000 درهم.
مون ة  الس دة   : الوح د  الشريك 

بنزكري.
فاتح  من   : للشركة  املال ة  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر.
املدبر : الس دة كنزة الصفريوي.

القانوني  باإليداع  الق ام  تم   -  II
بكأابة الضبط لدى املحكمة الأجارية 
للدار الب ضاء بأاريخ 11 تكأو7ر 2021 

تحت رقم 795983.
بكأابة  الشركة  ق د  تم   -  III
الضبط لدى املحكمة الأجارية للدار 
 2021 تكأو7ر   11 بأاريخ  الب ضاء 

تحت رقم 518933.
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STE 3MA TRAVAUX
SARL AU

 شركة ذات املسؤول ة املحدودة 
ذات الشريك الوح د

رتسمالها : 100.000 درهم
املقر االجأماعي : 15، شارع اربطا0، 

رقم 4، تكدا0، الر7اط
املؤرخ  العرفي  العقد  بمقأ�سى 
تم  بالر7اط،   2021 يون و   29 بأاريخ 
إعداد القانون ارسا�سي للشركة ذات 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤول ة 

الواحد ذات املميزات الأال ة :

 3MA شركة   : التسم ة 

.TRAVAUX SARL AU

ذات  شركة   : القانون ة  الصفة 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤول ة 

الواحد.

شارع   ،15  : االجأماعي  املقر 

اربطا0، رقم 4، تكدا0، الر7اط.

رتسما0  حدد   : الشركة  رتسما0 

مقسمة  درهم   100.000 في  الشركة 

فئة  من  اجأماع ة  حصة   1000 إلى 

االجأماع ة  للحصة  درهم   100

الواحدة :

معأصم  الرحمان  عبد  الس د 

1000 حصة اجأماع ة.

املخألفة،  ارشغا0   : الهدف 

وتشغا0  الصباغة  تشغا0 

التشط بات الداخل ة والخارج ة.

تاريخ  من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

فاتح  من  ابأداء   : الأجارية  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر.

التس ير : الشركة مسيرة من طرف 

الس د عبد الرحمان معأصم.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالر7اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

السجل   2021 تكأو7ر   12 بأاريخ 

الأجاري رقم 155253.
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BARBER BAIK
بار7ير باي ك

شركة ذات مسؤول ة محدودة

رتسمالها : 100.000 درهم

تأسيس
I - بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

تم   ،2021 فبراير   26 بأاريخ  الب ضاء 

ذات  لشركة  تسا�سي  قانون  تحرير 

مسؤول ة محدودة خاص تها كالأالي :

باي ك«  »بار7ير   : التسم ة 

.BARBER BAIK

هذه  هدف  يأحدد   : الهدف 

الشركة كما يلي :

الحالقة ؛

الأجم ل ؛

الأجارة ؛

االسأيراد والأصدير ؛

وعموما جم ع العمل ات الأجارية، 

غير  تو  العقارية  املال ة،  الصناع ة، 

مباشر  ارتباط  لها  التي   العقارية، 

والتي  تعاله  بالغرض  مباشر  غير  تو 

إنماء  على  تساعد  تن  شأنها  من 

املساهمات  كل  وكذلك  الشركة 

ك فما  املباشرة  غير  تو  املباشرة 

تهداف  تتبع  مقاوالت  في  شكلها  كان 

مماثلة تو مرتبطة. 

تجزئة   98  : االجأماعي  املقر 

ارنصاري، دار بوعزة، الدار الب ضاء.

املدة : 99 سنة.

رتس املا0 : حدد في 100.000 درهم 

درهم   100 حصة   1000 إلى  مجزتة 

لكل حصة، سددت الحصص بكاملها 

نقدا ووزعت على الشركاء كما يلي :

 900 الطاف�سي  هشام  الس د 

حصة ؛

 100 يبك  خير  احمد  الس د 

حصة.

للس د  التس ير  تسند   : التس ير  

غير محدودة  ملدة   يبك    احمد خير 

مع الصالح ات املطلقة.

إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

31  ديسمبر.

القانوني  لالحأ اط   %5  : ارر7اح 

يوضع  تو  ينقل  وإما  يوزع  إما  والباقي 

تحت االحأ اط حسبما يقرره الجمع 

العام.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالدار الب ضاء  بأاريخ 2021.

بالسجل  - تم تسج ل الشركة   III

الأجاري بالدار الب ضاء.
من تجل الألخ ص واإلشهار
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 CENTRE DE RECHERCHES
 ET D’ETUDES

STRATEGIQUES
CRESTRA

 شركة محدودة املسؤول ة 
لشريك واحد

 رتسمالها 500.000 درهم
 مقرها االجأماعي : زاوية شارع 

عبد املومن وزنقة سم ة، إقامة 
شهرزاد III، الدار الب ضاء

السجل الأجاري : الدار الب ضاء
رقم 133641

الزيادة في الرتسما0 االجأماعي
تغ يرات في القانون ارسا�سي للشركة
I - بمقأ�سى قرار الشريك الواحد 
لشركة   2011 تبريل   8 في  املنعقد 
 CENTRE DE RECHERCHES ET
 D’ETUDES STRATEGIQUES
املسؤول ة  ذات  شركة   CRESTRA

املحدودة لشريك واحد قرر ما يلي :
1 - الزيادة في الرتسما0 االجأماعي 
لأحويله  درهم   400.000 بمبلغ 
 500.000 إلى  درهم   100.000 من 
درهم، بإحداث 4000 حصة جديدة 
بمقدار 100 درهم لكل حصة مكأتبة 
ومحررة كلها نقدا من طرف الشريك 

الواحد.
القانون  من   1-8 البند  تغ ير   -  2

ارسا�سي املأعلق بالرتسما0.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
الضبط لدى املحكمة الأجارية بالدار 

الب ضاء بأاريخ 2011.
مقأطف من تجل اإلشهار

املسير الواحد : الس د السع د لعلج
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STE DOHA VISION
SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DHS
RC N° 29377
حل الشركة

بسال  حرر  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
العام  الجمع  قرر   2021 ماي   3 في 
 DOHA VISION لشركة  االسأثنائي 
الشريك  ذات  ش.م.م   SARL AU
درهم،   100.000 رتسمالها  الواحد، 
مقرها الرئي�سي في تبواب سال، إقامة 
القن طرة،  طريق   ،16 رقم   187 رقم 

سال ما يلي :

الفسخ املسبق وتصف ة الشركة.

تبواب  الأصف ة  مقر  تحديد 
سال، إقامة رقم 187 رقم 16، طريق 

القن طرة، سال.

هشام  بنهنزاز  الس د  تع ين 

كمصفي للشركة بدون مقابل.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبأدائ ة سال بأاريخ 

7 تكأو7ر 2021 تحت رقم 37572.
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SPARKTECH MAROC
SARL AU

بأاريخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 

2021 تم تأسيس شركة  21 سبأمبر 

بشريك  املحدودة  املسؤول ة  ذات 

واحد والتي تحمل الخصائص الأال ة 

:

 SPARKTECH  : التسم ة 

.MAROC

.SARL AU : الصفة القانون ة

الهدف االجأماعي :

املعلومات  خدمات  في  مقاو0 

الأجارية ؛

خدمة املعلوم ات ؛

االسأيراد والأصدير.
رتسما0 الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

موزعة  الواحدة  للحصة  درهم   100

بين الشركاء على الشكل الأالي :

الس د عديل املودن 1000 حصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تاريخ  من  تي  النهائي  الأأسيس 

السجل الأجاري.

إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

ارولى تبأدئ من تاريخ التسج ل.

 ،58 عمارة   : االجأماعي  املقر 
تكدا0،  سبو،  زنقة   ،A3 الشقة 

الر7اط.

املسير : الس د عديل املودن.
الأجاري  بالسجل  الأق  د  رقم 

.155149
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 STE TTE TAZI TRADE
EXPRESS
SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DHS
 IMB 12 MAGASIN N°11
 GROUPE RESIDENTIEL

OLIVERAIE ADDOHA, FES
تأسيس شركة

تم إنجاز القانون ارسا�سي بأاريخ 
لأأسيس  بمكناس   2021 يناير   12
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
بمساهم واحد باملواصفات الأال ة :

 TTE TAZI شركة   : التسم ة 
.TRADE EXPRESS SARL AU

النشاط : تحويل ارموا0 ونقلها.
مأجر   12 عمارة   : الرئي�سي   املقر 
 OLIVERAIE رقم 11، مجموعة تقامات

الضحى، فاس.
رتسما0  حدد   : الشركة  رتسما0 
درهم،   100.000 مبلغ  في  الشركة 
موزعة ب 1000 سهم 100 درهم لكل 
بالشكل  املساهم  على  موزعة  سهم 

الأالي :
درهم   100.000 الأازي   حماد 

ما يعاد0 1000 سهم.
املدة : حددت املدة في 99 سنة.

الشركة  ويدير  يسير   : التس ير 
الس د حماد الأازي.

بالسجل  الشركة  تسج ل  تم 
الأجاري ملدينة فاس تحت رقم 66615.
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 ACADEMIE MAROCAIRE
DES ARTS MAGIQUE

AMAM
شركة ذات مسؤول ة محدودة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بأاريخ 13 يول و 2021 قد تم تأسيس 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

باملميزات الأال ة :
 ACADEMIE  : التسم ة 
 MAROCAIRE DES ARTS

.MAGIQUE AMAM

تنظ م   : االجأماعي  الهدف 

املناسبات الفن ة.
في  حدد   : الشركة  رتسما0 

10.000 درهم موزعة إلى 100 حصة 

تم  قد  درهم،   100 بق مة  اجأماع ة 

تحريرها بالكامل واملخصصة للشركاء 

بما يتناسب مع مساهماتهم، تي :

 DOUMERGUE Yves الس د 

رقم  السفر  لجواز  الحامل   marie

13CR56899 20 حصة ؛

الحامل  الجنان،  سعد  الس د 

رقم  الوطن ة  الأعريف  لبطاقة 

BE744917 40 حصة ؛

الحامل  كران،  بن  هشام  الس د 

رقم  الوطن ة  الأعريف  لبطاقة 

AA15840 40 حصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تاريخ  من  تي  النهائي  الأأسيس 

السجل الأجاري.

يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

ارولى  السنة  عدا  ما  ديسمبر   31 إلى 

تبأدئ من تاريخ التسج ل.

شارع   ،15  : االجأماعي  املقر 
اربطا0، رقم 4، تكدا0، الر7اط.

التس ير : تسير الشركة من طرف 

الحامل  كران،  بن  هشام  الس د 

رقم  الوطن ة  الأعريف  لبطاقة 

AA15840 وذلك ملدة غير محدودة.
باملحكمة  الأجاري  السجل  رقم   

الأجارية بالر7اط 155275.
مقأطف من تجل اإلشهار
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TROPICANA PLANTES
شركة محدودة املسؤول ة

رتسمالها : 10.000.000 درهم

املقر االجأماعي : 1 زاوية زنقة وجدة 

وشارع بنجرير، شقة رقم 3، الطابق 

ارو0، بطانة، سال

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

شركاء  قرر   2021 سبأمبر   2 بأاريخ 

 TROPICANA PLANTES شركة 

املحدودة  املسؤول ة  ذات   شركة 

ما يلي :
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جم ع  تفويت  على  املصادقة 

الحصص االجأماع ة كما يلي :

97000 حصة اجأماع ة في ملك ة 

لفائدة  الريفي  الدين  عماد  الس د 

محمد بلحاج ؛

في ملك ة  3000 حصة اجأماع ة 

الس د بنعي�سى الريفي لفائدة محمد 

بلحاج.

اسأقالة الس د عماد الدين الريفي 

وتع ين  للشركة  كمسير  مهامه  من 

الس دة ماجدة امليزوبي والس د حمزة 

الرواس كمسيرين للشركة.

تغ ير الشكل القانوني للشركة من 

شركة  إلى  املسؤول ة  محدودة  شركة 

الشريك  ذات  املسؤول ة  محدودة 

الواحد.

من  و32   7  ،6 الفصو0  تعديل 

القانون ارسا�سي للشركة.

الجديدة  الص غة  على  املصادقة 

للقانون ارسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   11 بأاريخ  بسال  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 37521.
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 TROPICANA PLANTES
شركة محدودة املسؤول ة 
رتسمالها : 2.000.000 درهم

املقر االجأماعي : 1، زاوية زنقة 

وجدة وشارع بن كرير، شقة رقم 3، 

الطابق ارو0، بطانة، سال

العام  الجمع  لقرارات  تبعا 

 TROPICANA لشركة  االسأثنائي 

PLANTES شركة محدودة املسؤول ة، 

املنعقد بأاريخ 26 ماي 2017 تم إقرار: 

االجأماعي  املقر  عنوان  تغ ير 
بكر  تبو  زنقة   58 رقم   : من  للشركة 
زاوية   ،1  : إلى  بطانة، سال  الصديق، 
شقة  كرير،  بن  وشارع  وجدة  زنقة 

رقم 3، الطابق ارو0، بطانة، سال.
القانون  من   4 الفصل  تعديل 

ارسا�سي للشركة.

الجديدة  الص غة  على  املصادقة 

للقانون ارسا�سي.  

للشركة  القانوني  اإليداع  تـم   
بأاريخ  بسال  اإلبأدائ ة   باملحكمة 

3 يناير 2018 تحت رقم 30163.
198 P

مكأب الس د حسن الخلوفي

 زاوية شارع االسأقال0 وزنقة ابن رشد، 

الطابق 3، عمارة بنعدي، وجدة

الهاتف : 71 01 71 0536

الفاكس : 25 10 71 0536

STE CHIRIHANE TISSUS
SARL AU

RC : 38013
تأسيس

بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى   -  1
القوانين  تحديث  تم   2021 يون و   4
ارساس ة للشركة خصائصها كالأالي :

 STE CHIRIHANE  : التسم ة 
.TISSUS SARL AU

املوضوع :
ب ع ارثواب بالأقس ط ؛

وعموما جم ع العمل ات الأجارية 
واملنقولة  منها  والعقارية  واملال ة 
الذكر  السالفة  بارهداف  املرتبطة 
تنم ة  في  تساهم  تن  شأنها  من  والتي 

الشركة.
املدة : 99 سنة.

السعادة،  حي   : االجأماعي  املقر 
زنقة كوندور، رقم 5، وجدة.

تحديد  تم   : االجأماعي  الرتسما0 
 100.000 في  االجأماعي  الرتسما0 
حصة   1000 إلى  مقسم  درهم 
اجأماع ة بق مة 100 درهم للواحدة 

موزعة كالأالي :
الس د معراف يحي 1000 حصة ؛

املجموع 1000 حصة.
السنة االجأماع ة : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.
اإلدارة  مهام  إسناد  تم   : اإلدارة 
إلى الس د معراف يحي كمسير وح د 

للشركة ملدة غير محدودة.
بكأابة  القانوني  التسج ل  تم   -  2
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بأاريخ   38013 رقم  تحت   بوجدة 

24 تغسطس 2021.
للخالصة واإلشارة

الس د حسن الخلوفي
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مكأب الس د حسن الخلوفي

 زاوية شارع االسأقال0 وزنقة ابن رشد، 

الطابق 3، عمارة بنعدي، وجدة

الهاتف : 71 01 71 0536

الفاكس : 25 10 71 0536

 STE JINANE RIAD

IMMOBILIER
SARL AU

RC : 19181

الواحد  الشريك  قرار  بموجب 

 STE لشركة   2020 تكأو7ر   5 بأاريخ 

 JINANE RIAD IMMOBILIER

ش.ذ.م.م ذات شريك واحد، رتسمالها 

ومقرها  درهم   200.000 االجأماعي 

االجأماعي : شارع عال0 بن عبد هللا، 

شقة  الرابع،  الطابق  باريز،   عمارة 

رقم 10 وجدة، قرر ما يلي :

تحويل املقر االجأماعي : من شارع 

باريز،  عمارة  هللا،  عبد  بن  عال0 

الطابق الرابع، شقة رقم 10، وجدة إلى 

 حي ارندلس، إقامة كنزي 1، بلوك د، 

الشقة  ارر�سي،  الطابق   ،1  عمارة 

رقم ب، وجدة.

تم اإليداع القانوني بكأابة الضبط 

بأاريخ  الأجارية بوجدة  لدى املحكمة 

12 فبراير 2021 تحت رقم 509.
للخالصة واإلشارة

الس د حسن الخلوفي

200 P

مكأب الس د حسن الخلوفي

 زاوية شارع االسأقال0 وزنقة ابن رشد، 

الطابق 3، عمارة بنعدي، وجدة

الهاتف : 71 01 71 0536

الفاكس : 25 10 71 0536

STE CHARK MEDIA
SARL AU

RC : 24999

الواحد  الشريك  قرار  بموجب 

لشركة   2021 مارس   2 بأاريخ 

ش.ذ.م.م   STE CHARK MEDIA

االجأماعي  رتسمالها  واحد،  لشريك 

 : االجأماعي  ومقرها  درهم   100.000 

15 زنقة ابن رشد، الشقة 18 وجدة، 

قرر ما يلي :

لشركة  وتشط ب  الأصف ة  قفل 

بالعنوان   STE NOURICIA SARL
الأالي : 15 زنقة ابن رشد، الشقة 18 

وجدة.

تم اإليداع القانوني بكأابة الضبط 

بأاريخ  الأجارية بوجدة  لدى املحكمة 

13 يول و 2021 تحت رقم 2572.
للخالصة واإلشارة

الس د حسن الخلوفي

201 P

Z.Z CONCEPT
ش.م.م

وضع  تم  عرفي  عقد  بموجب 

القانون ارسا�سي 0 :

.Z.Z CONCEPT : االسم الأجاري

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤول ة املحدودة.

اإلنعاش   : االجأماعي  الغرض 

العقاري.

202 شارع عبد   : املقر االجأماعي 
السفلي،  الطابق   ،5 رقم  املومن، 

الدار الب ضاء.

الرتسما0 : حدد في 100.000 درهم.

التس ير : تسندت مهمة التس ير إلى 

الس دة زينب برادة ملدة غير محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لالستثمار  الجهوي  باملركز  القانوني 

بالدار الب ضاء بأاريخ 12 تكأو7ر 2021.

202 P

AMANCOM
تغ ير املقر االجأماعي للشركة

مراجعة النظام ارسا�سي للشركة
االسأثنائي  العام  الجمع  إطار  في 

ذات  شركة   AMANCOM لشركة 

واحد  بشريك  محدودة  مسؤول ة 
تقرر   2021 يون و   15 بأاريخ  املنعقد 

ما يلي :

تغ ير املقر االجأماعي للشركة من 

 1  إقامة الر7 ع، عمارة الزهور، شقة 

حي النهضة 1، الر7اط إلى إقامة الر7 ع، 

 ،5 رقم  شقة   )B1( اريحة   عمارة 

حي النهضة 1، الر7اط.
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مراجعة النظام ارسا�سي للشركة.
تعديل املادة 4 من هذا النظام.

القانوني للشركة لدى  تم اإليداع 
الأجارية  باملحكمة  الضبط  كأابة 
بالر7اط يوم 13 سبأمبر 2021 تحت 

رقم 8718.
مقأطف بمثابة إعالن

203 P

 EL GANI CONSTRUCTION
 SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤول ة 
بشريك واحد  

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى   -  I
2021، تمت  12 تكأو7ر  بالر7اط يوم 
لشركة  الأأسي�سي  القانون  ص اغة 
محدودة املسؤول ة بشريك واحد، لها 

الخصائص الأال ة :
 EL GANI«  : التسم ة 

.»CONSTRUCTION
مخألفة،  تعما0  بناء،   : الهدف 

هندسة مدن ة.
املقر االجأماعي : 59 شارع  ابن سينا  

شقة رقم 11 اكدا0 الر7اط.
تاريخ  من  إبأداءا  سنة   99  : املدة 

تأسيس الشركة.
الرتسما0 : حدد رتسما0 الشركة 

في مبلغ 200.000 درهم.
الشركة  تس ير  عهد   : اإلدارة 

الس د هشام محمد الكاني.
إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

غاية 31 ديسمبر.
القانوني وتسج ل  اإليداع  تم   -  II
للمحكمة  الأجاري  بالسجل  الشركة 
تكأو7ر   12 بأاريخ  بالر7اط  الأجارية 

2021 تحت رقم 118205.
204 P

RABAT PISCINE
SARL AU

محرر  عرفي  عقد   بمقأ�سى 

نظام  تكوين  تم   2021 سبأمبر   23
املسؤول ة  ذات  لشركة  تسا�سي 
واحد   شريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالأالي :

.RABAT PISCINE : التسم ة

ارهداف  الشركة  تمارس  الهدف: 

الأال ة :

اله درول ك ة  الترك بات 

والكهر7ائ ة ؛

معدات وص انة تحواض امل اه ؛

السباحة  حمامات  ترك ب 

والنافورات ؛

معالجة امل اه.
زنقة   17 عمارة   : االجأماعي  املقر 

 5 الطابق   14 محمد ملدور شقة رقم 

املح ط الر7اط.
 100.000  : االجأماعي  املا0  رتس 

ق مة  حصة   1000 إلى  مقسم  درهم 

كل واحدة 100 درهم.

التس ير : تم تع ين الس دة  محمد 

الأعريف  لبطاقة  الحاملة  شهاب، 

كمسير   X145952 رقم  الوطن ة 

وح د للشركة وملدة غير محدودة.

امللف  : تم وضع  القانوني  اإليداع 

القانوني لدى كأابة الضبط املحكمة 

السجل  رقم  تحت  بالر7اط  الأجارية 
الأجاري155247. 

205 P

 LES PETITS FOUR SEC
بمقأ�سى جمع عام اسأثنائي حرر 

في الر7اط 5 تكأو7ر 2021 قرر شركاء  

 LES PETITS FOUR SEC  شركة 

ما يلي :  
زيادة رتس املا0 :

زيادة رتس املا0 بمقدار 200.000 

درهم لزيادة رتس املا0 من 100.000 

بإنشاء  300.000.00 درهم  إلى  درهم 

تلفين 2000 سهم جديد بق مة 100 

درهم لكل سهم.

وسأحمل ارسهم الجديدة اررقام 

ا 
ً
من 1000 إلى 3000، وسأمنح حقوق

من هذه السنة املال ة.

من  املا0  رتس  زيادة  تنف ذ  سيأم 

خال0 املساهمة النقدية.
القانون  من  و7   6 املواد  تعديل 

ارسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني بكأابة الضبط 
باملحكمة الأجارية بالر7اط تحت رقم 

118210 بأاريخ 12 تكأو7ر 2021.
206 P

ائأمان ة القدس
10 زنقة بكين شقة رقم 3 املح ط الر7اط

الهاتف/الفاكس: 21 62 70 0537

طريطور فهيم
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

املحل رقم 1 عمارة 35 زنقة تديس 
ابيبة املح ط، الر7اط

تحويل املقر االجأماعي للشركة
العام  الجمع  محضر  بموجب 
يول و   27 بأاريخ  املنعقد  االسأثنائي 

2021 تقرر ما يلي :
للشركة  االجأماعي  املقر  تحويل 
من العنوان 15 شارع االبطا0 رقم 4 
اكدا0 الر7اط إلى العنوان: عمارة 35 
محل رقم 1 زنقة تديس تبيبة املح ط 

الر7اط.
تعديل القانون ارسا�سي للشركة.

للشركة  الأالي  النشاط  إضافة 
»مقهى« لأصبح الشركة تمارس ثالث 

تنشطة.
تم اإليداع القانوني بكأابة الضبط 
لدى املحكمة الأجارية بالر7اط بأاريخ 
الترت بي  رقم  تحت   2021 تكأو7ر   12
9589 والسجل الأجاري رقم 109403.
207 P

ائأمان ة القدس
10 زنقة بكين شقة رقم 3 املح ط الر7اط

الهاتف/الفاكس: 21 62 70 0537

ريسيبسيو الناصر
شركة ذات مسؤول ة محدودة 
شارع العلو، رقم 2، الر7اط
اسأقالة مسيرة الشركة

وتع ين مسير جديد
العام  الجمع  محضر  بموجب 
يول و   27 بأاريخ  املنعقد  االسأثنائي 

2021 تقرر ما يلي :
فه م  الس دة  املسيرة  اسأقالة 
حف ظة وتع ين مسير جديد للشركة 
س صبح  وبهذا  كريم  وعابي  الس د 
الوح د  املسير  وعابي  كريم  الس د 

للشركة.

تم اإليداع القانوني بكأابة الضبط 
لدى املحكمة الأجارية بالر7اط بأاريخ 
الترت بي  رقم  تحت   2021 تكأو7ر   12
9590 والسجل الأجاري رقم 42467.
208 P

HANCHANY BETON
 Sarl Au

شركة ذات مسؤول ة محدودة 
بشريك واحد

 رتسمالها : 10.000 درهم
الكائنة ب 23، شارع واد سبو شقة 

رقم 5 تكدا0، الر7اط
ملخص محضر الجمع العام 

اإلسثتنائي للشركة
العام  الجمع  إطار  في   -  1
 HANCHANY لشركة  االسأثنائي 
مسؤول ة  ذات  شركة   BETON
محدودة بشريك وح د املنعقد بأاريخ 
 ،23 ب  الكائنة   2021 سبأمبر   23
تكدا0   5 رقم  شقة  سبو  واد  شارع 
الشركة  مساهموا  تداو0  الر7اط، 

باإلجماع ما يلي :
تعديل القانون ارسا�سي للشركة.

السجل الأجاري رقم 94117.
209 P

ائأمان ة السف اني
22 شارع محمد الخامس، عمارة السنأي�سي، 

رقم 71، مكناس
الهاتف : 52/ 07 55 51 0535

الفاكس : 16 88 52 0535

أفري5
تعديل

العام  الجمع  مداوالت  بمقأ�سى 
يول و   20 يوم  املؤرخ  االسأثنائي 
رتسمالها  »تفري5«،  لشركة   2021
 : االجأماعي  ومقرها  درهم   500.000
املحل رقم 2، عمارة رقم 10، املنظر 

الجم ل 3، مكناس.
الس دة  حصص  جم ع  ب ع   -  1
حصة   1000 سواء  العراقي  نرجس 

اجأماع ة إلى الس دة وفاء الراجي.
ب ع جم ع حصص الس د ف صل 
بلفق ه سواء 1000 حصة اجأماع ة 

إلى الس دة وفاء الراجي.
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ب ع جم ع حصص الس دة حنان 
حصة   1000 سواء  عابدين  بن 

اجأماع ة إلى الس د تحمد الذهبي.
2 - اسأقالة الس د ف صل بلفق ه 
لشركة  مسير  كمساعد  مهامه  من 
الراجي  »تفري5« وإبقاء الس دة وفاء 
غير  ملدة  للشركة  وح دة  كمسيرة 

محدودة.
العقود،  جم ع  على  الأوق ع   -  3
البنك ة  الوثائق  الشركة  والتزامات 
واإلدارية تو غيرها، س كون من طرف 
املسيرة الوح دة الس دة وفاء الراجي.
ارسا�سي  النظام  تحديث   -  4

لشركة »تفري5«.
5 - تم اإليداع القانوني باملحكمة 
الأجارية بمكناس يوم 12 تكأو7ر 2021 

تحت رقم 4471.
210 P

STE MAHA MARBRE
على إثر الجمع العام الغير العادي 
بمقر   05/08/2021 بأاريخ  واملنعقد 

الشركة والذي تقرر ف ه ما يلي :
مار7ر  مها  للشركة  املسبق  الحل 
اقامة  الجديدة  بسال  مقرها  الواقع 
سال   5 رقم  شقة   6 عمارة  االمين 
بسال  الأجاري  بالسجل  واملق دة 

تحت رقم  29903.
دوى  النب ل  عبد  الس د  تع ين 
كمحل  ومقرها  للشركة  كمصفي 
املهام  قبو0  اثره  على  وتم  للأصف ة 

املنوطة إل ه.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07/10/2021 يوم  بسال  االبأدائ ة 

تحت عدد رقم 37751.
211 P

STE BIZZ FOOD
في  مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
2021-09-27 بالر7اط ؛ قد تم وضع 
تحمل  لشركة  ارسا�سي  القانون 

الخصائص الأال ة :
.STE BIZZ FOOD : التسم ة

ذات  شركة   : القانون ة  الصفة 
مسؤول ة محدودة.

الهدف االجأماعي: 1 - مطعم.
2 - تموين الحفالت. 

درهم   100.000  : املا0  رتس 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
100 درهم للحصة الواحدة  مقسمة 

كما يلي :
الصادق  الشريف  محمد  الس د 

500 حصة.
باتريك  لورينت  كاسأالن  الس د 

500 حصة.
تاريخ  من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس.
إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 
31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

ارولى تبأدئ من تاريخ التسج ل.
 - املقر االجأماعي : حي االمل رقم 
 55 رقم  محل  القن طرة  طريق   249

سال.
التس ير : محمدالشريف الصادق
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة    املحكمة  لدى  الضبط 
بسال بأاريخ 11/10/2021 تحت رقم 

.1029
212 P

PETIT FORESTIER MAROC
السجل الأجاري بالدار الب ضاء رقم 

212781
اسأمرارية الشركة

محضر  من  مقأطف  بموجب   -  I
املنعقد  الوح د  الشريك  قرارات 
لشركة   2021 يون و   30 بأاريخ 
 »PETIT FORESTIER MAROC«
ش.م.م  ماروك  فوريسأيي  بوتي 
درهم،   1.000.000 رتسمالها  ش.و، 
البقعة  الب ضاء،  بالدار  ومقرها 
سابينو،  الصناع ة  املنطقة   ،452
اقل م النواصر، الدار الب ضاء، تقرر 
اسأمرارية الشركة حسب مقأض ات 

املادة 86 من القانون رقم 96-5.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
بالدار  الأجارية  املحكمة  ضبط 
 2021 تكأو7ر   12 بأاريخ  الب ضاء 

تحت رقم 796168.
املسير

213 P

 IBM APPLICATIONS &
TECHNOLOGIES

السجل الأجاري بالدار الب ضاء رقم 
127901

اسأمرارية الشركة
من  مقأطف  بموجب   -  I
للشركاء  العام  الجمع  محضر 
 2021 يون و   25 بأاريخ  املنعقد 
 IBM APPLICATIONS &« لشركة 
TECHNOLOGIES« شركة مساهمة 
 46.212.800 رتسمالها  مبسطة، 
الب ضاء،  بالدار  الكائنة  درهم، 
معروف،  س دي  حي   ،20270
القدس،  شارع   ،1100 كازانيرشور 
الأجاري   بالسجل  1، واملسجلة  شور 
 ،127901 الب ضاء تحت رقم  بالدار 
حسب  الشركة  اسأمرارية  تقرر 
القانون  من   357 املادة  مقأض ات 

رقم 17-95.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
بالدار  الأجارية  املحكمة  ضبط 
 2021 تكأو7ر   12 بأاريخ  الب ضاء 

تحت رقم 796169.
الرئيسة

214 P

ائأمان ة تكن ك تسيسطانس ش.ذ.م.م
111، شارع ولي العهد، طنجة

 SOCIETE MARWA
ASSURANCE

SARL
الشركة مروى للأأم نات ش.ذ.م.م

رتسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجأماعي : طنجة، تجزئة 
النصر، قطعة رقم 562، الطابق 

ارو0 تمام مستشفى محمد السادس
س.ت. : 70761

تفويت الحصص االجأماع ة 
وتحويل املقر االجأماعي

ت( بموجب قرارات محضر الجمع 
املنعقد  للشركاء  العادي  غير  العام 
 2021 سبأمبر   10 بأاريخ  بطنجة 
مروى  »الشركة  املسماة  للشركة 
رتسمالها  ش.ذ.م.م«  للأأم نات 
االجأماعي مقرها  درهم،   100.000

رقم  قطعة  النصر،  تجزئة  بطنجة،   

مستشفى  تمام  ارو0  الطابق   ،562

محمد السادس، تقرر ما يلي :

 300 تفويت  على  املوافقة   -  1

100 درهم  حصة اجأماع ة من فئة 

واملسددة  املكأتبة  الواحدة  للحصة 

الس د  طرف  من  تمت  والتي  مقابلها 
الس دة  لفائدة  الفلوس  الركالة  رضا 

منى الرك نة.

رضا  الس د  املسير  اسأقالة   -  2

منى  الس دة  وتع ين  الفلوس  الركالة 

الأعريف  لبطاقة  الحاملة  الرك نة، 

مسيرة   ،K227221 رقم  الوطن ة 

غير  ملدة  وذلك  للشركة  جديدة 

الأوق ع  فإن  و7الأالي  محدودة، 
الوح د للس دة منى الرك نة ضروري 

اتجاه  صح ح  بشكل  الشركة  إللزام 

ارغ ار.

املقر  تحويل  على  املصادقة   -  3

العنوان  من  للشركة  االجأماعي 

الجديد  العنوان  إلى  تعاله  املذكور 

 35 طنجة،   : كاآلتي  تصبح  والذي 

الفحص  باب   ،4 كوماريسبا  مجمع 

املأجر رقم 26 مسنانة.

 4 الفصو0  مقأض ات  تغ ير   -  4

ارسا�سي  القانون  من   17 و   6 و   5 و 

ارسا�سي  النظام  وتح ين  للشركة 

للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  ب( 

بأاريخ  بطنجة  الأجارية   املحكمة 

5 تكأو7ر 2021 تحت رقم 246633.
مقأطف و7 ان النشر

ائأمان ة تكن ك تسيسطانس ش.ذ.م.م

215 P

ADVEST
SARL

شركة ذات مسؤول ة محدودة 

بمشارك وح د

نقل املقر االجأماعي
الأغ ير القانوني الأابع لذلك

اسأثنائ ا  الوح د  املشارك  قرر 

بالدار الب ضاء بأاريخ 24 يون و 2021 

شركة  »ADVEST« املسماة  للشركة 
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بمشارك  محدودة  مسؤول ة  ذات   
درهم،   100.000 رتسمالها  وح د 
الب ضاء،  بالدار  االجأماعي  مقرها 
15، زنقة حسن السكأاني، نقل املقر 
إلى الدار الب ضاء، 80، شارع ادريس 
سالوي وتغ ير، تبعا لذلك، الفصل 5 

من القانون ارسا�سي.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
 ،2021 تكأو7ر   5 بأاريخ  الب ضاء 

تحت رقم 795324.
216 P

ائأمان ة البغ ل
عضو بجمع ة ائأمان ات الشما0 اف نور

تشغا0 املحاسبة
تاسيس الشركات الأوك ل العقاري

9، شارع فاس الطابق االو0 رقم 1 طنجة

BOUGHAZ FLEURS
SARL

تعديل القانون االسا�سي
R.C N° 56845

الجمع ة  محضر  بمقأ�سى 
الشركة  لشركاء  العادية  غير  العامة 
املسماة  BOUGHAZ FLEUS شركة 
رتسمالها:  محدودة  مسؤول ة  ذات 
االجأماعي  مقرها  درهم،   100.000
 -  51 رقم   22 زنقة   1 االدريس ة   : ب 
الأجاري  بالسجل  واملسجلة  طنجة، 
انعقد   56845 رقم  تحت  بطنجة 

بأاريخ 22 سبأمبر 2021، وتقرر:
60 حصة  ب ع  على  املصادقة   -  1
للحصة  درهم   1000 من  اجأماع ة 
في ملك على الأوالي السادة عبد الحق 
اجأماع ة  حصة   20 الغربي  غزواني 
وعبد العزيز غزواني الغربي 40 حصة 
اجأماع ة لفائدة على الأوالي  الس دة 
اجأماع ة  حصة   15 دوب   قمر 
حصة   45 الخ اطي  جواد  ومحمد 

اجأماع ة.
للشركة  االجأماعي  املقر  نقل   -  2
زنقة   1 االدريس ة  سابقا  كان  الذي 
العنوان  إلى  طنجة،   -  51 رقم   22
جوار  مجموع   12 ب  الكائن  الجديد 
 112 12 طابق الخامس رقم  ت  عمارة 

- طنجة.

مالئمة القانون االسا�سي للشركة.
انجازه  تم  قد   : القانوني  االيداع 
باملحكمة  الضبط  كأابة  لدى 
تكأو7ر   8 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 246744.
مسأخرج مطابق لألصل

البغ ل محمد كما0

217 P

SERIACOM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
 رتسمالها: 1.000.000 درهم

مقرها االجأماعي : تكنو7ارك طريق 
النواصر ر.س 114 و س.ت 1029 

الدار الب ضاء
السجل الأجاري : 184987

العرفي  العقد  بمقأ�سى   -  I
في  املؤرخ  االسأثنائي  العام  للجمع 
شركة  شركاء  قرر   2021 يون و   16

»SERIACOM« باالجماع ما يلي :
الس دة  اسأقالة  على  املوافقة 
فاطمة الزهراء ال وسفي من منصبها 

كمسيرة للشركة.
دراريس  الهواري  الس د  تع ين 

كمسير جديد للشركة.
من   44 و   43 رقم  البند  تعديل 

النظام ارسا�سي للشركة.
II - تم اإليداع القانوني من طرف 
الب ضاء  بالدار  الأجارية  املحكمة 
رقم  تحت   2021 يون و   30 بأاريخ 

.784978
لإليداع والنشر

218 P

MAREM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

بشريك وح د
 رتسمالها: 2.100.000 درهم

مقرها االجأماعي : 26، زنقة بيأين 
الدار الب ضاء

السجل الأجاري : 36517
العرفي  العقد  بمقأ�سى   -  I
في املؤرخ  االسأثنائي  العام   للجمع 
الشريك  قرر   2021 تغسطس   19  

الوح د لشركة »MAREM« ما يلي :

إضافة عالمة تجارية.
بارسهم  الأبرع  على  الأصديق 
كن ك�سي  الس دة  من طرف  املمألكة 
مهدي  شه د  الس د  ربنائها  فاطمة 

والس دة شه د دم ة.
اسأقالة الس دة كن ك�سي فاطمة 

من منصبها كمسيرة للشركة.
تع ين الس د شه د مهدي كمسير 

جديد للشركة.
تمديد هدف الشركة.

ذات  شركة  إلى  الشركة  تحويل 
مسؤول ة محدودة مع عدة شركاء.

 8 7 و  3 و  2 و  تعديل البنود رقم 
و 14 من النظام ارسا�سي.

تح ين النظام ارسا�سي للشركة.
II - تم اإليداع القانوني من طرف 
الب ضاء  بالدار  الأجارية  املحكمة 
رقم  تحت   2021 سبأمبر   24 بأاريخ 

.793981
لإليداع والنشر

219 P

ROCHE
SA

شركة مجهولة
 برتسما0 : 59.500.400 درهم

مقرها االجأماعي : إفوار 5، 2 شارع 
س دي محمد بن عبد هللا الطابق 
ارو0 املكأب 2 العمارة 6 مارينا

الدار الب ضاء
السجل الأجاري : 27501

I - بمقأ�سى العقد العرفي ملجلس 
تبريل   15 بأاريخ  املؤرخ  اإلدارة 
املجهولة  الشركة  شركاء  قرر   2021

»ROCHE SA« ما يلي :
تغ ير هدف الشركة.

النظام  من   3 رقم  البند  تعديل 
ارسا�سي للشركة.

تح ين النظام ارسا�سي للشركة.
II - تم اإليداع القانوني من طرف 
الب ضاء  بالدار  الأجارية  املحكمة 
رقم  تحت   2021 سبأمبر   2 بأاريخ 

.791459
لإليداع والنشر

219Pمكرر

EJ AGRITECH
SARL

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

قد   2021 20 سبأمبر  بأاريخ  الر7اط 

املسؤول ة  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.

 EJ AGRITECH«  : التسم ة 

.»SARL

ودمج  إنشاء   : االجأماعي  الهدف 

الحلو0 الصناع ة.

معلومات ة  وتنشطة  االستشارة 

تخرى.

رتسما0 الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة.

 4250  : فما  الدين  نور  الس د 

حصة.

 4250  : العلج  رضوان  الس د 

حصة.

العلوي  السالم  عبد  الس د 

السم لي : 500 حصة.

 375  : الخدي�سي  محسن  الس دة 

حصة.

الس د مهدي العلوي : 250 حصة.

 250  : الخدي�سي  زهير  الس د 

حصة.

 IB PARTICIPATIONS : الشركة 

150 حصة.

املجموع : 1000 حصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تاريخ  من  تي  النهائي  الأأسيس 

السجل الأجاري.

يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

ما عدا  سنة  كل  من  ديسمبر   31 إلى 

تاريخ  من  تبأدئ  ارولى  السنة 

التسج ل.

رقم  عنان  ابو  شارع   ،4  : املقر 

الطابق الخامس ساحة ب تري الر7اط.

املسير : الس د نور الدين فما.

 : الأجاري  بالسجل  الأق  د  رقم 

.155237

220 P
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الشركة سال البالد
رتسمالها : 340.000 درهم

االسأثنائي  العام  الجمع  قرر 

بأاريخ  املنعقد  البالد«  »سال  لشركة 

12 فبراير 2021 ما يلي :

رتسما0  في  الزيادة  إلغاء   -  1

العامة  الجمع ة  قررتها  التي  الشركة 

االسأثنائ ة بأاريخ 19 نوفمبر 2020، 

ما يلي :

- تغ ير تسم ة الشركة لأصبح   2

عوض   »CONSORTS INVEST«

»سال البالد«.

االجأماعي  املقر  تحويل   -  3

نوفمبر   6 شارع   105 من  للشركة 

بن  مكل ة  تمارة  إلى  سال   - تابريكت 

بوشأة دوار لوالدة - حي الوفاق.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   7 بأاريخ  بسال  االبأدائ ة 

وسيأم   37583 رقم  تحت   2021

اإليداع القانوني باملحكمة االبأدائ ة 

تمارة.
للخالصة واإليجار
املجلس اإلداري

221 P

DECO BEN SALM
SARL AU

رتسمالها : 100.000 درهم

املقر االجأماعي : عمارة 30 شقة 8 
زنقة موالي احمد لوك لي حسان - 

الر7اط

 22 بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،2021 سبأمبر 

بن سالم ش.ذ.م.  تحمل اسم »ديكو 

ش.و« تأوفر على املميزات الأال ة :

30 شقة  : عمارة  املقر االجأماعي 

8 زنقة موالي احمد لوك لي حسان - 

الر7اط.
مقاو0   -  1  : االجأماعي  الهدف 

تشغا0 مخألفة تو البناء.

مدة االسأمرار : 99 سنة.
درهم   100.000  : املا0  رتس 

مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم موزع كما يلي :

الس د عبد اللط ف فرجي : 1000 

حصة.

عبد  الس د  تع ين  تم   : التس ير 

ملدة  للشركة  كمسير  فرجي  اللط ف 

غير محدودة.

من  تبأدئ   : االجأماع ة  السنة 

فاتح يناير وتنأهي في 31 ديسمبر.

لأكوين   %5 اقأطاع  بعد   : ارر7اح 

يوزع  القانوني،  االحأ اط  صندوق 

الباقي على الشركاء حسب حصصهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

السجل  تحت  بالر7اط  الأجارية 

الأجاري رقم 155255.

222 P

TISSU MAGIC
SARL AU

بمقأ�سى الجمع العام غير العادي 

الشريك  قرر   2021 تكأو7ر   4 بأاريخ 

الوح د ما يلي :

 12 من  االجأماعي  املقر  تحويل 
املح ط   ،3 رقم  لبنان،  زنقة  مكرر 

يعقوب   ،4 تمل   ،199 رقم  محل  إلى 

املنصور الر7اط.

تغ ير البند 4، للقانون ارسا�سي.

تسئلة مخألفة.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالر7اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
بأاريخ 12 تكأو7ر 2021 سجل تجاري 

رقم 151295.
مقأطف قصد اإلشهار

223 P

ديوان ارسأاذ محسين مريزق

موثق بمكناس

 شارع عال0 بن عبد هللا، عمارة 33، مجمع 

املسأقبل، الطابق الثالث، مكأب 10، املدينة 

الجديدة-مكناس

الهاتف : 05.35.40.43.54

  MINOTERIE EL BASSATINE
ذات شريك وح د ش.م.م.

حرر  توث قي  عقد  بمقأ�سى 

بديوان ارسأاذ محسين مريزق، موثق 

تم   ،20/09/2021 بأاريخ  بمكناس، 

اتخاد القرارات الأال ة :

شركة  رتسما0  من  الأخف ض 
 »MINOTERIE EL BASSATINE«
ش.م.م. ذات شريك وح د، رتسمالها 
مقرها  درهم،   54.500.000
االجأماعي بمكناس، شارع السعديين 
للسجل  والحاملة  الصناعي،  الحي 
الأجاري رقم 16467، في حدود مبلغ 

70.274.273,00 درهم.
عن  الشركة  رتسما0  من  الرفع 
ثابت  دين  بواسطة  املقاصة  طريق 
ومسأحق على الشركة في حدود مبلغ 
22.584.273 درهم وعن طريق تقديم 
العقارية  للرسوم  ع ن ة  حصص 
و  17.014/ك  و  17.368/ك  عدد 
 43.690.000 بق مة  17.144/ك 
الشركة  رتسما0  تحديد  ل أم  درهم، 

في مبلغ  50.500.000 درهم.
البند  تعديل  تم  لدلك  ونت جة 
االجأماع ة،   بالحصص  املأعلق   6

البند 7 املأعلق بالرتسما0. 
بمثابة مقأطف و ب ان.
ارسأاذ محسين مريزق

224 P

 PHARMACIE
BENSALEHKECH

املقر االجأماعي :  18 ساحة بن 
صالح املدينة - مراكش

رتسما0 الشركة 1.340.000 درهم
تأسيس شركة دات مسؤل ة 

محدودة  
بأاسيس  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
شركة ذات مسؤل ة محدودة  املؤرخ 
بمراكش   31/12/2020 بأاريخ 
بمثابة القانون ارسا�سي لشركة ذات 

مسؤل ة محدودة مميزاتها كما يلي :
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  
 PHARMACIE« وح د  بشريك 
BENSALEHKECH«    اسم الشركة    

غرض الشركة :
- ص دالني ب ع بالأقس ط.

بن  ساحة   18  : الشركة  مقر   
صالح املدينة مراكش.

مدة الشركة : 99 سنة ابأداء من 
يوم تأسيسيها.

رتسما0  حدد  الشركة  رتسما0 

1.340.000 درهم مقسم  في  الشركة 

درهم   100 فئة  من   13400 على 

للواحدة وهذه الحصص موزعة على 

الشكل الأالي :

صباح                                  وهبي  الس دة 

13400  حصة.

مسير الشركة : تم تع ين الس دة 

وهبي صباح املسيرة الوح دة   لشركة 

ملدة غير محددة.                                              

بكأابة  القانوني  االيداع  تم 

الأجارية   املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   2021/04/16 بأاريخ  بمراكش 
رقم 123058.

225 P

 SOCIETE LA MAISON DE

L’AGRECULTURE
SARL AU

AU CAPITAL DE 10.000 DH

 SIEGE SOCIAL : CASABLANCA,

 56 RUE CAPITAINE THIRIAT

APPT 7

 RC CASABLANCA : 407835– IF

: 26059792

تعــديل
الرفع من رتسما0 الشركة

الوح دة  الشريكة  قرار  بمقأ�سى 

 LA MAISON DE« لشركة 

يوم  املنعقد   »L’AGRECULTURE

بالدار  الشركة  بمقر   22/09/2021

الب ضاء  تقرر ما يلي :

للحصص  النهائي  الأفويت 

الس دة  تملكها  التي  االجأماع ة 

في  تأمثل  والتي  وفاق  الدوزي 

محمد  فاطمي  الس د  إلى  100حصة 

تمين.

املسيرة  ذمة  وإبراء  إسأقالة 

مسير  وتع ين  وفاق  الدوزي  الس دة 

محمد  فاطمي  الس د  للشركة  جديد 

تمين.

تغ ير املواد 6-7 و 13 من القانوني 

ارسا�سي.
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تحديث القانوني ارسا�سي.

للشركــــة  القانوني  اإليداع  تم 

الب ضاء  بالدار  الأجارية  باملحكمة 

 : رقــــم  تحت   11/10/2021 بأاريــــخ 

.796002

226 P

 CABINET DE GESTION ET DE

COMPTABILITE

KASBAH D’EAU
عند شركة ف البست مل أد دوار 

تغنمين س دي كاوكي تمنار الصويرة

تأسيس
بالصويرة  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

وضع  تم   ،2021 سبأمبر   9 بأاريخ 

محدودة  لشركة  ارسا�سي  النظام 

املسؤول ة ذات املميزات الأال ة :

.KASBAH D’EAU : التسم ة

شركة  عند   : االجأماعي  املقر 

س دي  تغنمين  دوار  مل أد  ف البست 

كاوكي تمنار الصويرة .

باملغرب  الشركة  غاية   : الهدف 

والخارج على السواء :

مقاو0 في إدارة العمل ات الأجارية 

مشغل  تو  ض افة  )دار  الخدمات  تو 

رياض(.

مقاو0 تعما0 مخألفة تو البناء.

املدة : 99 سنة.

: تبأدئ بفاتح يناير  السنة املال ة 

وتنأهي في 31 ديسمبر.

الشركة  رتسما0  إن   : املا0  رتس 

 50 10.000 درهم،  في مبلغ  قد حدد 

حصة للس د محمد املنصوري و 50 

 La succursale VILLAVEST حصة 

.LIMITED

محمد  الس د  تع ين  تم   : اإلدارة 

غير  ملدة  للشركة  مسير  املنصوري 

محدودة.

باملحكمة  اإليداع  تم  وقد 

 30 في  الصويرة  بمدينة  االبأدائ ة 

 333 رقم  تحت   2021 سبأمبر 

السجل الأجاري رقم 5881.

227 P

OMNIBILYS
تكوين شركة ذات مسؤول ة محدودة 
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤول ة محدودة.
.»OMNIBILYS« : التسم ة

الشركاء : الس د »هيرفي إيف جاك 
 Hervé, Yevs, Jacques( برانأو« 
 - »ب ف ل  الساكن   ،PRINTANT
بوف ل« - 14112 )فرنسا( - 38 مكرر 

زنقة توتروفا0.
زواري،  لو�سي  مون ة  الس دة 
 14640  - مير  سور  ف لير  الساكنة 
 A175 مارتروا،  »دي  زنقة  )فرنسا( 

دوف ل 2000 عمارة 2.
رايموند  فرانسوا  »جون  الس د 
 Jean - François, Raymond( »بيرارد
ب انكور  بولوني  الساكن   ،)BERARD
جون  شارع   ،26  - )فرنسا(   92.100

جوريس.
الساكن  الحداد،  تمين  الس د 
عمارة   ،1 الراشدية   - باملحمدية 

سمير، الدرج 12، رقم 39.
رسما0 الشركة : 100.000 درهم.
 - الب ضاء  الدار   : الشركة  مقر 
11، زنقة الوحدة، إقامة اإلمام علي، 

الشقة 2.
ابأداء من ق دها  99 سنة   : املدة 

بالسجل الأجاري.
الشركة  غرض  يكمن   : الغرض 
إيجار  في  الخارج  في  كما  املغرب  في 
والدراسة  االستشارة  الخدمات 
والهندسة والخدمات والأكوين وكذا 

جم ع النشاطات ارخرى الأجارية.
بصفتهما  الشركاء  عين   : املدبرية 

مدبرين وملدة غير محدودة :
جاك  إيف  »هيرفي  الس د 
 Hervé, Yevs, Jacques( برانأو« 
 - »ب ف ل  الساكن   ،PRINTANT
بوف ل« - 14112 )فرنسا( - 38 مكرر 

زنقة توتروفا0.
رايموند  فرانسوا  »جون  الس د 
 Jean - François, Raymond( »بيرارد
ب انكور  بولوني  الساكن   ،)BERARD
جون  شارع   ،26  - )فرنسا(   92.100

جوريس.

السجل الأجاري : تم ق د الشركة 

الب ضاء  للدار  الأجاري  بالسجل 

رقم  تحت   2021 8 تكأو7ر  بأاريخ 

518701 من السجل الأحل لي.
املدبر

228 P

SOCIETE SICOLAM
SARL AU

شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

شريك وح د

في  مؤرخ  العرفي  العقد  بمقأ�سى 

واملسجل  بأكادير   2021 سبأمبر   22

بأكادير،   2021 سبأمبر   24 بأاريخ 

املسؤول ة  ذات  شركة  تأسيس  تم 

وح د  شريك  ذات  املحدودة 

: SOCIETE SICOLAM SARL AU

إصالح  تشغا0  جم ع   : هدفها 

وارنظمة  املصاعد  وترك ب  وص انة 

اآلل ة.

عالقة  لها  التي  العمل ات  جم ع 

بنشاط  مباشرة  غير  تو  مباشرة 

الشركة.

ارر�سي  الطابق   : االجأماعي  املقر 

مكرر حي اد بوريش اغروض تكادير.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.

درهم   100.000  : الرتسما0 

مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم موزعة كالأالي :

الس د مكريم عبد العزيز : 1000 

حصة.

مكريم  الس د  عين   : التس ير 

عبد العزيز كمسير للشركة ملدة غير 

جم ع  في  توق عه  واعأماد  محدودة 

العقود والوثائق اإلدارية والبنك ة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بأكادير بأاريخ 11 تكأو7ر 2021 تحت 

رقم 106763.
للخالصة والب ان

229 P

 SOCIETE LA BOULE D’OR

CLUB

SARL

شركة لبو0 دور كل ب ش.م.م

شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

رتسمالها 100.000 درهم

املقر االجأماعي : دوار اولحوري 

دراركة تكادير

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

 21 يوم  بأكادير  املنعقد  العادي  غير 

 28 بأاريخ  واملسجل   2021 سبأمبر 

سبأمبر 2021 بأكادير تمت املصادقة 

على ما يلي :

تفويت الحصص :

 500 تفويت  على  املصادقة  تمت 

كانت  الشركة  رتسما0  من  حصة 

وتفويت  البراد  زكرياء  الس د  يملكها 

170 حصة كانت يملكها الس د اهنو 

فريد  اهنو  الس د  إلى  حم د جم عها 

وتأوزع الحصص على الشكل الأالي :

330 حصة من فئة   : اهنو حم د 

100 درهم لكل حصة.

فئة  من  حصة   670  : فريد  اهنو 

100 درهم لكل حصة.

تبرئة ذمة زكرياء البراد من التس ير :

ذمة  تبرئة  على  املصادقة  تمت 

تس يره  فترة  من  البراد  زكرياء  الس د 

للشركة.

تع ين مسير للشركة :

حم د  اهنو  الس د  تع ين  تم 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

الأوق ع  يأم   : االجأماعي  الأوق ع 

في جم ع العقود والوثائق البنك ة من 

طرف الس د اهنو حم د.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2

بأكادير  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2021 تكأو7ر   11 بأاريخ 

.106764
للخالصة والب ان

املسير

229P مكرر
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SOCIETE THE WINNERS

SARL

شركة دي وينرز ش.م.م

شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

رتسمالها 100.000 درهم

املقر االجأماعي : العمارة ف 1 

الطابق السفلي زنقة فندق املدينة 

الجديدة تكادير

I - بمقأ�سى محضر الجمع العام 

 20 يوم  بأكادير  املنعقد  العادي  غير 

 28 بأاريخ  واملسجل   2021 سبأمبر 

سبأمبر 2021 بأكادير تمت املصادقة 

على ما يلي :

تفويت الحصص :

تمت املصادقة على تفويت جم ع 

 250( البراد  زكرياء  الس د  حصص 

 170  ) الشركة  رتسما0  من  حصة 

حصة منها لفائدة الس د اهنو فريد و 

80 حصة للس د اهنو حم د من فئة 

100 درهم للحصة وتأوزع الحصص 

على الشكل الأالي :

330 حصة من فئة   : اهنو حم د 

100 درهم لكل حصة.

فئة  من  حصة   670  : فريد  اهنو 

100 درهم لكل حصة.

اهنو  الس د  تع ين  تم   : التس ير 

ذمأه  وتبرئة  للشركة  كمسير  حم د 

فترة تس يره للشركة.

الأوق ع  يأم   : االجأماعي  الأوق ع 

في جم ع العقود والوثائق البنك ة من 

طرف الس د اهنو حم د.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2

بأكادير  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2021 تكأو7ر   11 بأاريخ 

.106762
للخالصة والب ان

املسير
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ديوان ارسأاذ تحمد العبا�سي

موثق 

شارع موالي عبد الرحمان

عمارة ب املكأب رقم 5، القن طرة

AMJAD LILISKAN شركة

ش.م.م

رتسمالها 120.000 درهم

مقرها االجأماعي : بالقن طرة، زاوية 

زنقة معمورة وشارع موالي عبد 

الرحمان، عمارة ب، مكأب رقم 5

تفويت الحصص االجأماع ة مع 
تعديل القانون ارسا�سي للشركة

حرر  توث قي  عقد  بمقأ�سى 

بديوان ارسأاذ احمد العبا�سي بأاريخ 

28 سبأمبر 2021، تقرر ما يلي :

الحسن،  مج د  الس د  باع 

الوطن ة  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

محمد،  كاني  للس د   B 110255 رقم 

الوطن ة  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

جم ع  يقبل  والذي   X 54032 رقم 

في  واملأمثلة  االجأماع ة  حصصه 

شركة  في  يملكها  والتي  حصة   1200

 ،»AMJAD LILISKAN SARL AU  «

مقرها  درهم،   120.000 رتسمالها 

زنقة  زاوية  بالقن طرة،  االجأماعي 

معمورة وشارع موالي عبد الرحمان، 

عمارة ب، مكأب رقم 5.

املأعلق  السابع  الفصل  تعديل 

للشركة  االجأماع ة  بالحصص 

والذي اصبح كالأالي :

الس د كاني محمد : 1200 حصة.

مجموع الحصص : 1200 حصة.

عشر  الثالث  الفصل  تعديل 

كمسير  محمد  كاني  الس د  بأع ين 

وح د للشركة ملدة غير محددة.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 

 2021 تكأو7ر   7 بأاريخ  بالقن طرة 

بملف السجل الأجاري رقم 31593.
للخالصة والنشر

ارسأاذ تحمد العبا�سي

231 P

MELY EVENT

SARL AU

اسأثنائي  عام  جمع  بمقأ�سى 

 2021 تكأو7ر   13 الر7اط  في  حرر 

 MELY الوح د للشركة  قرر الشريك 

EVENT ش.م.م ذات الشريك الوح د 

ما يلي :

طرف  من  حصة   1000 تفويت 

الس د  إلى  القموس  هشام  الس د 

خالد مزيكرة.

القموس  هشام  الس د  اسأقالة 

من منصبه كمسير للشركة.

تع ين الس د خالد مزيكرة كمسير 

وح د للشركة.

من   13 و   7 و   6 املواد  تعديل 

القانون ارسا�سي للشركة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالر7اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم 117443 بأاريخ 13 تكأو7ر 

.2021

232 P

كاب طال ا

25، شارع شجرة القدس، قطاع 19، بلوك س، 

حي الرياض، الر7اط

SENIOR CLUB RABAT

SARL AU

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

 2021 سبأمبر   29 بأاريخ  املنعقد 

تقرر ما يلي :

حل مسبق للشركة.

سبتي  لط فة  الس دة  تع ين 

رقم  الوطن ة  للبطاقة  الحاملة 

A35729 كمصف ة للشركة.

للأصف ة  االجأماعي  املقر  تع ين 

بن  معاوية  زنقة   ،216 بالعنوان 

حديج، سوي�سي، الر7اط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   6 بأاريخ  بالر7اط  الأجارية 

2021 تحت رقم 118093.

233 P

SABAL DELICES
SARL
تأسيس

بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 
 15 سبأمبر 2021 تم تأسيس شركة 
باملواصفات  محدودة  مسؤول ة  ذات 

الأال ة :
SABAL DELICES : التسم ة

.SARL
ذات  شركة   : القانون ة  الصفة 

مسؤول ة محدودة.
الهدف اإلجأماعي :

مقهى، قاعة شاي، مثلجات.
رتس املا0 : 100000 درهم.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 
الأأسيس النهائي.

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

السنة ارولى من تاريخ التسج ل.
املقر اإلجأماعي : 10، زنقة اإلخاء، 

تابريكت، سال.
التس ير : الس د رش د تمعيز.

رقم السجل الأجاري 34661.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  اإلبأدائ ة  باملحكمة  الأجاري 

تحت رقم 1030.
234 P

STAYCATION MAROC
SARL AU

السجل الأجاري : 518571
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم   2021 7 سبأمبر  بأاريخ  بالب ضاء 

تأسيس شركة باملواصفات الأال ة :
القطب   : اإلجأماعي  املقر 
 337 رقم  ف ال  منطقة  الحضري 

النواصر 20240.
و7 ع  تنظ م   : اإلجأماعي  الهدف 
املقدمة  الخدمات  جم ع  الرحالت 
واإلقامة  الرحالت  هذه  بمناسبة 

الس اح ة.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
شريك  ذات  املحدودة  املسؤول ة 

وح د.
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املا0  رتس  تحديد  تم   : املا0  رتس 

إلى  ومقسمة  درهم،   10.000 بمبلغ 

حصة،  لكل  درهم   100 حصة   100

إلى   1 من  ،مرقمة  بالكامل  ومدفوعة 

100 ومخصصة بالكامل .

الس دة هند جلولي.

هند  الس دة  تع ين  تم   : التس ير 

غير  ملدة  للشركة  مسيرة  جلولي 

محدودة.

من  تبأدئ   : اإلجأماع ة  السنة 

فاتح يناير إلى 31 ديسمبر .

املدة : تم تحديدها في 99 سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الأجارية  باملحكمة  القانوني 

 2021 تكأو7ر   7 بأاريخ  للدارالب ضاء 

برقم 795591.

235 P

 FOOD & PACKAGING

DISTRIBUTION

 شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

شريك وح د

السجل الأجاري : 512863

بالجريدة  الصادر  اسأدراك خطأ 

دو   30 بأاريخ  الصادرة   5680 عدد 

سبأمبر   8  ( املوافق   1443 الحجة 

.(2021

.....................................................

..........................................................

..........................................................

للشركة  الصح ح  اإلسم 

 FOOD & PACKAGING هو 

.DISTRIBUTION

.....................................................

...........................................................

...........................................................

.FPD : اخأصار

236 P

ائأمان ة تسفار كونساي
شقة رقم 4 جنان النهضة 1 الر7اط

الهاتف : 0537.72.97.60
الهاتف النقا0 : 0662.74.43.37

PS PHOTOGRAPHY
SARL AU

تغ يرات في شركة
رتسما0 : 100.000.00 درهم 

العنوان : 15 شارع اربطا0، شقة 
رقم 4، تكدا0 الر7اط

اإلسأثنائي  العام  الجمع  إطار  في 
 PS PHOTOGRAPHY SARL لشركة
AUاملنعقد بأاريخ 29 نوفمنبر 2020 
الأغ يرات  و7اإلجماع  ارعضاء  قرر 

الأال ة :
تغ ير مكان اإلقامات بعقد إيجار: 
في الشركة  مقر   يقع   :  تذكير 
رقم  شقة  اربطا0،  شارع   15  
ارعضاء  قرر  الر7اط  تكدا0   ،4
و7اإلجماع تغ ير مكان إقامة الشركة 
شارع   15 من  إيجار  عقد  بموجب 
الر7اط  اكدا0   4 رقم  شقة  االبطا0 
زنقة   6 رقم  شقة  زينب  إقامة  إلى 
ديور  العلمي  والط ب  الخط ب  ابن 

الجامع الر7اط.
ارسا�سي  القانون  تحديث 

للشركة: 
الجديدة  الأعديالت  مراعاة  مع 

للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   12 يوم  بالر7اط  الأجارية 

2021 تحت رقم 118209.
للب ان

237 P

استثاق ة م موزا
مكأب قانون للمحاسبة

الأحك م الأجاري الدولي والوساطة الطابق 
ارو0 إقامة بال روزا رقم 3 القن طرة 

الهاتف : .037.37.65.92

ف.ج ت سارل
شركة ذات مسؤول ة محدودة

رتسمالها : 100000 درهم
مقرها اإلجأماعي: 59 إقامة موالي 
عبد العزيز شارع موالي عبد العزيز 

القن طرة
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة بشريك منفرد

حرر  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
 2021 سبأمبر   30 بأاريخ  بالقن طرة 
 2021 تكأو7ر   4 بأاريخ  واملسجل 
مسؤول ة  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة بميزاتها الأال ة :
سار0  ف.ج.ت   : التسم ة 

ش.د.م.م.
الهدف : 

فراج وصونداج.
خدمات تخرى.

تدوات الفالحة والغابوية.
املقر اإلجأماعي : 59 إقامة موالي 
العزيز  العزيز شارع موالي عبد  عبد 

القن طرة.
املدة : 99 سنة.

الرتسما0 :حدد في مبلغ 100.000 
حصة   1.000 إلى  مقسم  درهم 
كلها  للحصة  درهم   100 فئة  من 
على  وموزعة  بكاملها  ومؤادة  مكأتبة 

املساهمين.
عبد  الرويجل  الس د   : التس ير 
املطلب مغربي الجنس ة مزداد بأاريخ 
غير  ملدة  بالقن طرة   1975 تبريل   19

محدودة.
سع د  فط طة  الس د   : التس ير 
 1972 نوفمبر   8 بأاريخ  مغربي مزداد 

بالقن طرة ملدة غير محدودة.
إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

31 ديسمبر.
اإلبأدائ ة  باملحكمة  تم  التسج ل 
بأاريخ   62.703 رقم  تحت  بالقن طرة 

7 تكأو7ر 2021.
لإلشارة والأنب ه

238 P

سناك روسا
إعالن عن تأسيس

 2021 تغسطس   23 بأاريخ 
مسؤول ة  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة وذات املواصفات الأال ة :
التسم ة : سناك روسا.

املوضوع : 
محل وجبات سريعة.

مقهى مطعم.
حويات مقشدة.

نرجس  تجزئة   : اإلجأماعي  املقر 
رقم 61 ت فلت.

تاريخ  من  ابأداء  99 سنة   : املدة   

اإلنجاز النهائي.

الرتسما0 اإلجأماعي : 10.000.00 

 100 100 سهم من  درهم مقسمة 0 

درهم للسهم.

الشريكك  لفائدة  سهم   100

الوح د الس د حم د ايت سع د.

الس د  طرف  من  الشركة  تس ير 

غير  زمن ة  ملدة  سع د  ايت  حم د 

محددة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

بت فلت  اإلبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2021 تكأو7ر   4 بأاريخ 

.227

239 P

EUROPE AMBULANCE
SARL AU

مسؤول ة  ذات  تأسيس شركة  تم 

ذات  وح د،  وشريك  محدودة 

املواصفات الأال ة :

 EUROPE  : التسم ة 

AMBULANCE ش.م.م.ش.و.

املقر : 21 ساحة ابو7كر الصديق 

شقة رقم 8 تكدا0 الر7اط.

النشاط الأجاي:

 خدمات اإلسعاف.

 املدة : 99 سنة.

 : اإلجأماعي  الرتسما0 

إلى  مقسمة  درهم   100.000.00

درهم   100 فئة  من   حصة   1000

تحمد  الس د  بحاملها  كاملة،  مؤادت 

تج نو.

التس ير : الس د تحمد تج نو ملدة 

غير محدودة.

بالسجل  تم   : القانوني  اإليداع 

الأجاري للمحكمة  الأجارية بالر7اط 

تكأو7ر   5 بأاريخ   118048 رقم  تحت 
2021 رقم الأق  د بالسجل الأجاري 

.155107

240 P
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CILCILA IMMO شـركـة

ش.م.م 

شارع ارمير س دي محمد رقم 91

الناضور

تـأسيس الشـركـة
بالناضور  عـرفي  عـقد  بمقـأضـى 

وضـع  فبراير2021   16 بأاريخ 

مـحـدودة  لـشـركـة   ارسـاسـي  الـقـانـون 

الـمسـؤولـ ـة:

 CILCILA شـركـة     الـتسـمـ ة: 

IMMO ش.م.م. 

الـغرض االجـأمـاعـي :

  منعش عقاري . 

الـعـمـل ـات  جـمـ ـع  عـامة  و7ـصـفـة 

تـرتـبـط  الـأـي  والـعـقـاريـة  الـأـجـاريـة 

بـصـفـة مـبـاشـرة بـهـدف الـشـركـة.

شارع  االجـأماعـي:  الـمـقر 

 91 رقم  محمد  س دي  ارمير 

الناضور.   

الشـركـة:    مـا0  رتس 

مـقـسـم  درهـم    1.000.000.00

10000حـصـة من فـئة 100 درهـم.

مـن  الـشـركـة  تـسـير  التـس ـير:  

طـرف :

 الس د املوساوي تنوار.

 والس د املوساوي عبد الصمد.

 والس د املوساوي مصطفى .

 الـشـركـاء:

املوساوي تنوار 2500 حـصـة

 2500 الصمد  عبد  املوساوي 

حـصـة.

املوساوي مصطفى 1500 حـصـة.

الراوي ام نة 2500 حصة.

 1000 الدين  صالح  املوساوي 

حصة .

باملـحـكـمة  الـقـانـونـي  اإليـداع  تـم 

 19 بـأـاريـخ   بالناضور   االبـأـدائـ ـة  

مارس2021  تحـت رقـم595 .

241 P

 POLYCLINIQUE شركة

SHAMS

ش.م.م

الو 44 ل جو الجديد الناضور

العامة  محضرالجمع ة  بمقأ�سى 

اإلسأثنائ ة بأاريخ 10 سبأمبر 2021 

لشركة  الوح د  الشريك  صادق 

ش.م.م   POLYCLINIQUE SHAMS

الشركة  حصص  تفويت  قرار  على 

ل صبح رتسما0 الشركة مقسما كما 

يلي :

بد�سي سف ان 1458 حصة.

بد�سي معاد 1458 حصة.

بد�سي صفاء 729 حصة.

بد�سي هدى 729 حصة.

كعواس تم مونت 626 حصة.

الوح د  الشريك  صادق  كما 

الس د  اسأقالة  قرار  على  للشركة 

تس ير  من  الرحمان  عبد  بد�سي 

الشركة وتع ين الس د بد�سي سف ان 

قرروا  كما  للشركة  وح د  كمسير 

تح ين القانون ارسا�سي للشركة.

باملـحـكـمة  الـقـانـونـي  اإليـداع  تم 

 13 بـأـاريـخ   بالدريوش   االبـأـدائـ ـة  

مارس2021  تحـت رقم 3921.

242 P

MIXPRINT MEDIA

شركة ذات مسؤول ة محدودة
تسج له  تم  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم   2021 ماي   25 بأاريخ  بالر7اط 

تقرير ما يلي :

تحويل املقر اإلجأماعي من تجزئة 

الشباكي رقم 22 حي واد الدهب تمارة 

تجزئة   13 رقم  الأالي  العنوان  إلى 

العبادي 166 طابق سفلي تمارة.

باملـحـكـمة  الـقـانـونـي  اإليـداع  تـم 

االبـأـدائـ ـة  بأمارة  بـأـاريـخ  7 سبأمبر 

2021  تحـت رقـم 6411.

243 P

FMSI

SARL

تأسيس شركة
السجل الأجاري رقم155241

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم  قد  بالر7اط،   2021 تغسطس 

املسؤول ة  ذات  شركة  تأسيس 

الخصائص  تحمل  والتي  املحدودة 

الأال ة :

.FMSI SARL : التسم ة

ذات  شركة   : القانون ة  الصفة 

املسؤول ة املحدودة.

الهدف اإلجأماعي : 

ارشغا0 املخألفة والبناء.

اإلستشارة.

الأجارة.

رتس املا0 : 10.000 درهم مقسم 

درهم   100 فئة  حصةمن   100 إلى 

للحصة الواحدة كما يلي :

الس د فابريس تندريبرنادر غ ونو 

50 حصة إجأماع ة.

حصة   50 حلواني  آس ة  الس دة 

إجأماع ة.

املجموع : 100 حصة إجأماع ة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.

إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

ارولى تبأدئ من ترايخ التسج ل.

زيز  واد  زنقة   4  : اإلجأماعي  املقر 

 ،  7 رقم  الشقة  الثالث،  الطابق 

تكدا0 الر7اط.

التس ير : تسير الشركة من طرف 

غير  ملدة  حلواني  تنيسة  الس دة 

محدودة.

باملـحـكـمة  الـقـانـونـي  اإليـداع  تم 

الأجارية بالر7اط تحت رقم 118240 

واملق دة بالسجل الأجاري 155241.

244 P 

WARDSSI 
SARL

س. ت الر7اط 67837
حل شركة

الر7اط  في  مؤرخ  عقد  بمقأ�سى 
مسيرا  قرر   2021 يول و   7 بأاريخ 
والتي   WARDSSI SARL لشركة 
ومقرها  درهم   490000.00 رتسمالها 
حي املغرب  العربي الرقم 3867 تمارة 

ما يلي :
حل للشركة .

في شخص  للشركة  تع ين مصفي 
الس د بوجمعة ورد.

حي  في  الشركة  حل  مقر  تحديد 
املغرب العربي الرقم 3867 تمارة.

للشركة  الـقـانـونـي  اإليـداع  تـم 
بـأـاريـخ   بالر7اط   الأجارية   باملـحـكـمة 
7 سبأمبر 2021  تحـت رقـم 118125.
245 P

SOCIETE CLEAN 24
S.A.R.L AU

رتسمالها : 100.000.00 درهم
RC N°124153

اإلسأثنائي  العام  الجمع  قرر 
للشركة، واملنعقد بأاريخ 9 تغسطس 

2021 الحل النهائي للشركة،
للشركة  الـقـانـونـي  اإليـداع  وتم 
بـأـاريـخ   بالر7اط   الأجارية   باملـحـكـمة 
رقـم  تحـت    2021 سبأمبر   22

.117677
246 P

TOP FAST PRESSING
اسأثنائي  عام  جمع  بمقأ�سى 
بأاريخ 23 سبأمبر 2021 قررالشريك 
 TOP FAST للشركة  الوح د 

PRESSING ما يلي:
فأح فرع للشركة في سال.

مقر الفرع : شارع موالي عبد هللا 
رقم 89 زنقة زاكورة حي الفرح القرية 

سال.
الأمصوري عبد  : الس د  التس ير 

الرح م املسير لفرع الشركة. 
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بكأابة  الـقـانـونـي  اإليـداع  تـم 

بسال  االبـأـدائـ ـة   باملـحـكـمة  الضبط 

تحت رقم 37605  .

247 P

MGRC TRAVAUX

SARL A.U

رتسمالها : 100.000.00درهما

مقرها ف ال رقم 46 حي ارندلس 

ت فلت

بأاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

بأاريخ  املسجل   2021 سبأمبر   22 

2021 تم تأسيس شركة  30 سبأمبر 

بشريك  املحدودة  املسؤول ة  ذات 

وح د.

.MGRC TRAVAUX : التسم ة

ارهداف : 

مقاو0 في ارشغا0 العامة.

منعش عقاري.

االسأيراد والأصدير.

املقر اإلجأماعي : ف ال رقم 46 حي 

ارندلس ت فلت.

املدة : 99سنة تحتسب ابأداء من 

تاريخ الأأسيس النهائي.

درهما   100.000  : املا0  رتس 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسم 

لفائدة  كلها  للواحدة  درهما   100.00

عبد  مومن  الس د  الوح د  الشريك 

الكريم. 

فاتح  من  تبأدئ   : املال ة  السنة 

كل  من  ديسمبر   31 في  وتنأهي  يناير 

سنة.

القانوني  %لإلحأ اط   5  : ارر7اح 

والباقي للشريك الوح د.

عبد  مومن  الس د   : التس ير 

الكريم.

باملـحـكـمة  الـقـانـونـي  اإليـداع  تم 

12 تكأو7ر  االبـأـدائـ ـة بت فلت بأاريخ 

2021 تحت عدد 240.

 248 P

  GA MEDICAL SERIVCE
G.M.S
SARL

إعالن مأعلق بأحويل املقر 
اإلجأماعي للشركة

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
 GA شركة  لشركاء  اإلسأثنائي 
MEDICAL SREVICE ذات املسؤول ة 
يون و   15 بأاريخ  املنعقد  املحدودة 

2021 تقرر ما يلي :
للشركة:  اإلجأماعي  املقر  تحويل 
 4 شقة  ارشعري  شارع   14 من 
تكدا0 الر7اط إلى شارع طارق بن زياد 
الخيزران 4، مبنى ت، شقة 4، الطابق 

الثالث تمارة.
الأصريح  القانوني  اإليداع 
لدى  القانوني  اإليداع  تم   : الأعديلي 
الأجارية  باملحكمة  الضبط  كأابة 
 2021 سبأمبر   27 بأاريخ  بالر7اط 

تحت رقم 117794.
لدى  الأعديلي  الأصريح  إيداع  تم 
الأجارية  باملحكمة  الضبط  كأابة 
 2021 سبأمبر   27 بأاريخ  بالر7اط 
تحت رقم 9170 من السجل الترت بي.

للألخ ص والنشر
التس ير

249 P

DALIA HAJRIYA
SARL

إعالن مأعلق بأأسيس  شركة
تأسيس  تم  عرفي،  بمقأ�سى عقد 

شركة باملميزات الأال ة :
 DALIA  : اإلجأماع ة  التسم ة 

.HAJRIYA
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤول ة محدودة للشريك الوح د.

زاوية   ،24 شقة   1 عمارة   : املقر 
حسان  بنزرت،  وزنقة  تو7روق  زنقة 

الر7اط.
الهدف اإلجأماعي : 

اسأغال0 جم ع اررا�سي الزراع ة.
واالسأيراد  والأعبئة  اإلنأاج 
والتسويق  واالسأغال0  والأصدير 
الداخل ة  السوق  في  سواء  حد  على 
والخارج ة لجم ع املنأجات الزراع ة

املدة : 99 سنة إنطاالقا من تاريخ 

تسج لها بالسجل الأجاري.

 : اإلجأماعي  الرتسما0 

للشركة  اإلجأماعي  يأحددالرتسما0 

10.000.00 درهم مقسم إلى  في مبلغ 

كق مة  درهم   100 ذات  100حصة 

اسم ة للحصة الواحدة، موزعة على 

الشركاء على النحو الأالي :

الس دة ازهور غبراوي 66 حصة.

الس د موحى ايت عقى 34 حصة.

مجموع الحصص : 100 حصة.

: يأم تس ير الشركة ملدة  التس ير 

غير محددة من طرف الس دة ازهور 

مزدادة  مغر7 ة  جنس ة  ذات  غبراوي 

بحي  ومق مة   1978 يون و   20 بأاريخ 

مال0  بني   95 رقم   19 زنقة  النصر 

رقم  الوطن ة  للبطاقة  والحاملة 

.I505477

تم   : والتسج ل  القانوني  اإليداع 

الضبط  كأابة  لدى  القانوني  اإليداع 

بأاريخ بالر7اط  الأجارية   باملحكمة 

رقم  تحت   2021 تكأو7ر   11  

.118182

التسج ل  إعالن  إيداع  تم 

بالسجل الأجاري  لدى كأابة الضبط 

بأاريخ بالر7اط  الأجارية   باملحكمة 

 9553 رقم  تحت   2021 تكأو7ر   11  

من السجل الترت بي.
من تجل الألخ ص والنشر

التس ير

250 P

ائأمان ة سوف كاس 

ش.م.م

SOFIGAS

SARL

KABA BRICO
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ش.م.م
بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

 28 سبأمبر 2021 بأمارة ح ث وضع 

محدودة  لشركة  الأأسي�سي  القانون 

املسؤول ة مميزاتها كالأالي :

شركة  للشركة:  القانوني  الشكل 

محدودة املسؤول ة ش.م.م.

خاب   KABA BRICO  : التسم ة 

آبريكو.

الهدف اإلجأماعي :

تشغا0 البناء.

تشغا0 مأنوعة.

مقاو0 تعما0 البناء.

الفن ة  ارعما0  كافة  تشي د 

الأحأ ة  والبن ة  املدن ة  والهندسة 

للطرق واسأكما0 كافة تعما0 البناء 

والأجهيزات العامة والصناع ة.

املغرب  حي   : اإلجأماعي  املقر 

العربي عمارة 9 شقة 9 املجموعة 12 

إقامة الفردوس تمارة.

مدة الشركة : 99 سنة.

في  حدد   : اإلجأماعي  الرتسما0 

مقسمة  100.000.00درهم  مبلغ 

درهم  فئة100  من  حصة   1000 إلى 

للحصة الواحدة اكأأبت وحررت كلها 

من طرف :

الس د ابراه م خابة 500 حصة.

 500 صباح  خديجة  الس دة 

حصة.

خابة  ابراه م  الس د   : التس ير 

غير  ملدة  للشركة  وح د  مسير  يعأبر 

محدودة.

من  تبأدئ   : اإلجأماع ة  السنة 

كل  من  ديسمبر   31 إلى  يناير  فاتح 

سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكمة  الضبط  بكأابة  القانوني 

 6606 رقم  تحت  بأمارة  اإلبأدائ ة 

بأاريخ 13 تكأو7ر 2021.
عن النسخة والنص

ائأمان ة الكوادي تيوب وسلمى

 )سوف كاس(

251 P
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ائأمان ة سوف كاس 
ش.م.م

SOFIGAS

SARL
رقم 38 إقامة جنان عال0 شارع طارق بن زياد 

تمارة
مكأب املحاسبة

BLUSH ALD GO
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ش.م.م.ش.و
فاتح  بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
وضع  ح ث  بأمارة   2021 سبأمبر 
محدودة  لشركة  الأأسي�سي  القانون 
الوح د  الشريك  ذات  املسؤول ة 

ش.م.م.ش.و  مميزاتها كالأالي :
شركة   : للشركة  القانوني  الشكل 
الشريك  ذات  املسؤول ة  محدودة 

الوح د ش.م.م.ش.و.
.BLUSH ALD GO : التسم ة

الهدف اإلجأماعي :
صالون الأجم ل وجم ع ارنشطة 

املأعلقة به.
الجمال ات،  الحمام،   SPA

الأدل ك.
إجراء  عالجات الأجم ل.

املك اج وارظافر والعناية بالوجه 
والجسم.

بصفة عامة كل العمل ات املال ة، 
مباشر  بشكل  املرتبطة  الأجارية 
الشركة  بموضوع  مباشر  غير  تو 
تنم ة  التي من شأنها  العمل ات  وكذا 

الشركة.
الأجاري  املحل   : اإلجأماعي  املقر 
 C2 رقم   الأجاري  واملحل   C1 رقم 
 3 الشمس  إقامة  املبنى  في  الواقعة 
شاطئ الرما0 الذهب ة هرهورة تمارة.

 مدة الشركة : 99 سنة.
في  حدد   : اإلجأماعي  الرتسما0 
مقسمة  100.000.00درهم  مبلغ 
درهم  فئة100  من  حصة   1000 إلى 
للحصة الواحدة اكأأبت وحررت كلها 

من طرف :
 1000 سلمي  بشرى  الس دة 

حصة.
سلمي  بشرى  الس دة   : التس ير 
غير  ملدة  الشركة  مسيرة  تعأبر 

محدودة.

السنة اإلجأماع ة تبأدئ من فاتح 
يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحكمة  الضبط  بكأابة  القانوني 
 6567 رقم  تحت  بأمارة  اإلبأدائ ة 

بأاريخ 6 تكأو7ر 2021.
عن النسخة والنص

ائأمان ة الكوادي تيوب وسلمى
 )سوف كاس(

252 P

LE CONFORT DES FLUIDES
يوم  في  املؤرخ  املحضر  بمقأ�سى 
الشركة  قررت   2021 سبأمبر   22
 LE CONFORT DES FLUIDES
مقرها  محدودة   مسؤول ة  ذات 
اإلجأماعي تجزئة روف ج رقم 12 مركز 

الصخيرات تمارة.
تم  التي  ارسهم  االنأقا0  إقرار 
تحق قها من الس دة نجاة تعراب إلى 

الس د محمد قدمي.
تعراب،  نجاة  الس دة  اسأقالة 
قدمي  محمد  الس د  وتع ين 
كمسيروح د للشركة مع منحه جم ع 

صالح ة تس ير وإدارة الشركة.
كأابة  لدى  القانوني   اإليداع  تم 
بالر7اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2021 تكأو7ر   14 بأاريخ 

.0118291
253 P

CCM CONSEILS شركة
ش.م.م

رقم 136 شارع القاهرة كومطراف 1 تمارة

MY SERVICES RACHID
SARL AU

إعالن عن قفل تصف ة الشركة
 18 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
 MY شركة  قررت   2021 سبأمبر 
SERVICES RACHID SARL AU على 

ما يلي :
 MY لشركة  الأصف ة  قفل 
 SERVICES RACHID SARL AU
صمكاوي  رش د  الس د  وتع ين 
الأصف ة  وعنوان  للشركة  كمصفي 
 1 كالوري   4 هللا  شاء  ما  إقامة  هو 

محل رقم 15 تمارة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  بكأابة  الثاني   القانوني 

بأاريخ بأمارة  الأجارية   باملحكمة 

 12 نوفمبر 2021 تحت رقم 2737.

254 P

CCM CONSEILS شركة

ش.م.م
رقم 136 شارع القاهرة كومطراف 1 تمارة

الهاتف :  .537644248

الفاكس : 0537644764

 AKALLAL BUILDING
SARL

إعالن عن تفويت حصص
 وتغ ير الصفةالقانون ة للشركة

 5 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

 AKALLAL تكأو7ر 2021 قررت شركة

BUILDING SARL AU على ما يلي :

تفويت 1000 حصة إجأماع ة في 

ملك ة الس دة الزاكي سناء إلى الس د 

كريم اقال0.

للشركة  القانون ة  الصفة  تغ ير 

إلى  املسؤول ة  محدودة  شركة  من 

ذات  املسؤول ة  محدودة  شركة 

الشريك الوح د.

تح ين القانون ارسا�سي للشركة.

بكأابة   : القانوني  اإليداع  ثم 

بالر7اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2021 تكأو7ر   12 بأاريخ 

.118235

255 P

مكأب املحاسبة واالستشارة

FIDUTEMA ش.م.م
رقم 136 شارع القاهرة كومطراف 1 تمارة

الهاتف :  .537644248

الفاكس : 0537644764

CAFE ESOLA
SARL AU

إعالن عن ب ع حصص
اسأقالة مسير

 وتع ين مسير جديد للشركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 

 CAFE 2021 قررت شركة   7 تكأو7ر 

ذات  ش.م.م    ESOLA SARL AU

الشريك الوح د ما يلي :

ب ع 8000 حصة في ملك ة الس د 

محسن  الس د  إلى  اجراك  محمد 

نجار.

محمد  الس د  املسير  اسأقالة 

حفصة  الس دة  وتع ين  اجراك، 

بلخلوي مسيرة جديدة للشركة.

تح ين القانون ارسا�سي للشركة.

كأابة  لدى  القانوني   اإليداع  تم 

بالر7اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2021 تكأو7ر   12 بأاريخ 

.118236

256 P

INVEST CO HOLDING
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE

 AU CAPITAL DE : 300.000

DIRAMS

 SIEGE SOCIAL : 60RUE D’ALGER

CASABLANCA

RC N°86.835

إشعار باسأمرار نشاط الشركة
بقرار اسأثنائي بأاريخ 27 سبأمبر 

2021، قرر الشريك الوح د اسأمرار 

نشاط الشركة على الرغم من خسارة 

ثالثة تر7اع الرتسما0.

لدى   : القانوني  اإليداع  ثم 

باملحكمة  الضبط   مصلحة 

فاتح  بأاريخ  بالدارالب ضاء  الأجارية 

تكأو7ر20121 تحت رقم 794.921.
بموجز واخأصار

الشريك الوح د

257 P

BAB N’SA شركة
شركةمحدودة املسؤول ة ذات 

الشريك الوح د
رتسمالها : 100.000.00 درهم

املقر الرئي�سي : شقة تمل 4 إضافي 3 
رقم 9 ح.ي.م الر7اط

تبعا لقرار الجمع العام اإلسأثنائي 

 BAB بأاريخ 13 سبأمبر 2021 لشركة

N’SA شركة محدودة املسؤول ة ذات
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تصف ة  إقرار  تم  الوح د  الشريك   
سماح  الس دة  وتسم ة  الشركة 
للشركة وتحديد  بندريوش كمصف ة 
مقر الأصف ة بأمل 4 إضافي 3 رقم 9 

ح.ي.م الر7اط.
باملحكمة     : القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية بالر7اط تحت رقم 118049 

و7أاريخ 6 تكأو7ر2021 .
258 P

CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE
CABYOUCOM

 AV, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI
SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL : 05.37.90.29.78
GSM : 06.61.25.96.46

STE. ACHAJARA 
AL MOBARAKA PRIVE 

SNC
شركة الأضامن

 ADRESSE : IMM 4 MAG 12
 IBTISSAM OULED OUJIH

KENITRA
RC N°45009

إجأماعي  ب ع  عقد  بمقأ�سى 
ومحضر جمع عام اسأثنائي للشركة 
واملسجلة   2021 يون و   17 بأاريخ 
 2021 يون و   20 بأاريخ  بالقن طرة 

قرر ما يلي :
باعت   : إجأماع ة  حصص  ب ع 
حصة   500 الشباتي  إلهام  الس دة 
شركة  في  للحصة  درهم   100 بق مة 
 ACHAJARA AL MOBRAKA PRIVE
SNC لفائدة الس د الفوي�سي جال0.

الأال ة  الأغ يرات  تمت  وعل ه 
بالقانون ارسا�سي للشركة :

جدو0 رقم 6 و7 املوارد ورتسما0:
وقدره  مبلغ  للشركة  ورد 
إلى  مقسمة  درهم   100.000.00
 100 بق مة  إجأماع ة  قسمة   1000

درهم للحصة موزعة كالأالي :
 50.000.00 عأ ق  سعاد  الس دة 

درهم تمثل 500 حصة إجأماع ة.
الفوي�سي  جال0  الس د 
حصة   500 تمثل  درهم   50.000.00

إجأماع ة.

100.000.00درهم   : مجموع 
1000 حصة إجأماع ة.

الس دة  وتسم ة  تقررتع ين  كما 
الفوي�سي  والس د جال0  عأ ق  سعاد 

مسيرين للشركة.
الأصريح  مع  القانوني:  اإليداع 

بالأعديل.
بكأابة  تم  الأجاري  السجل 
اإلبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 
 2021 يون و   23 بأاريخ  بالقن طرة 
اإليداع  بسجل   83638 عدد  تحت 

و3598 بالسجل الترت بي.
259 P

STE.KHOBIR TRANS
SARL A.U

شركة ذات املسؤول ة املحدودة 
بشريك واحد

 ADRESSE : COOPIRATIVE
 AYADIA SIDI ALLAL TAZI SOUK

EL ARBAA
RC: 27421

 4 بأايخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تكأو7ر 2021 واملسجل بسوق تربعاء 
بأاريخ 5 تكأو7ر 2021 وضع القانون 
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
 KHOBIR واحد  بشريك  محدودة 
تأسيس  مايلي  تم  ح ث   TRANS

لشركة تحمل الخصائص الأال ة :
. KHOBIR TRANS : التسم ة

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤول ة محدودة بشريك واحد.

مبلغ  في  حدد   : املا0  رتس 
إلى  مقسمة  درهم   100.000.00
1000 قسمة إجأماع ة من فئة 100 

درهم لفائدة :
الس د الكبير خلطي 1000 حصة.

الهدف :
نقل املسأخدمين.

الأعاون ة   : اإلجأماعي  املقر 
سوق  الأازي  عال0  س دي  الع ايدة 

تربعاء .
املدة : 99 سنة.

التس ير : عين الس د الكبير خلطي 
الوح د  املسير   GB43129 بطاقأه 

للشركة.

التسج ل  مع  القانوني  اإليداع 
الأجاري تم بكأابة الضبط باملحكمة 
اإلبأدائ ة بسوق تربعاء الغرب بأاريخ 
 611 عدد  تحت   2021 تكأو7ر   11
بالسجل  و27421  الترت بي  بالسجل 

الأحل لي.
260 P

STE NOSTAC
تاسيس شركة

بأاريخ  العرفي  العقد  بمقأ�سى 
وضع  تم  بالر7اط،   2021 يول و   5
ذات  للشركة  االسا�سي  القانون 
تحمل  التي  محدودة  مسؤول ة 

الخصائص الأال ة :
التسم ة : تحمل الشركة التسم ة 

.STE NOSTAC : الأال ة
5 شارع فج ج،   : االجأماعي  املقر 
الثالث ب.ب  الطابق  في   9 رقم  شقة 

الر7اط
في  حدد   : االجأماعي  الراسما0 
الى  مقسم  درهم   500.000 ق مة 
درهم   100 ق مة  ذات  حصة   5000

للحصة مقسم بين الشركاء كالأالي :
 2500 القاسمي  محمد  الس د 
حصة ذات ق مة 100 درهم ماق مأه 

2.500.000 درهم.
حصة   2500 كربي  محمد  الس د 
ق مأه  ما  تي  درهم   100 ق مة  ذات 

250.000 درهم.
محمد  الس د  عين   : التس ير 
كربي  محمد  والس د  القاسمي 
كمسيران للشركة ملدة غير محدودة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
السجل  تحت  بالر7اط،  الأجارية 

الأجاري رقم 155249.
261 P

 STE SARAB IMPORT
EXPORT
SARL AU

RC N° : 420929
راسمالها : 10.000 درهم

مقرها االجأماعي : 96 شارع 
تنفا الطابق 9 املكأب رقم 91، 

الدارالب ضاء

تغ يرات قانون ة.
بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  وضع   ،2021 اكأو7ر   7
مسوؤل ة  ذات  للشركة   االسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة  
SARAB IMPORT EXPORT املسماة

ح ث تم ما يلي :
املصادقة على ب ع 100 حصة من 
لفائدة  صابر  ياسين  الس د  طرف 
هذا  ل صبح  العبوتي  محمد  الس د 
بمجموع  الشركة  في  الوح د  االخير 

100 حصة اجأماع ة.
ياسين  الس د  انسحاب  قبو0 

صابر من الشركة.
ياسين  الس د  اسأقالة  قبو0 

صابر من منصبه كمسير لشركة.
العبوتي  محمد  الس د  تع ين 
غير  ملدة  للشركة  وح د  كمسير 

محدودة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 
على  ينص  الذي  االساس ة   النظام 

ما يلي :
بند رقم 8 الذي ينص على ما يلي: 

الس د محمد العبوتي 100 حصة.
على ينص  الذي   15 رقم   بند 
 ما يلي: الس د محمد العبوتي كمسير 

وح د للشركة ملدة غير محدودة.
كأابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
الأجاري  السجل  قسم  الضبط 
للدارالب ضاء  الأجارية   باملحكمة 
رقم  تحت   ،2021 تكأو7ر   12 بأاريخ 

.796231
262 P

 STE LA COSTERA IMPORT
EXPORT
SARL AU

RC N° : 420933
راسمالها : 10.000 درهم

مقرها االجأماعي : 96 شارع 
تنفا الطابق 9 املكأب رقم 91، 

الدارالب ضاء
تغ يرات قانون ة

بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  وضع   ،2021 اكأو7ر   7
مسوؤل ة  ذات  للشركة   االسا�سي 
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الوح د  الشريك  ذات  محدودة  

 LA COSTERA IMPORT املسماة 

EXPORT ح ث تم ما يلي :

حصة   100 ب ع  على  املصادقة 

من طرف الس د ياسين صابر لفائدة 

هذا  ل صبح  العبوتي  محمد  الس د 

بمجموع  الشركة  في  الوح د  االخير 

100 حصة اجأماع ة.

ياسين  الس د  انسحاب  قبو0 

صابر من الشركة.

ياسين  الس د  اسأقالة  قبو0 

صابر من منصبه كمسير لشركة.

العبوتي  محمد  الس د  تع ين 

غير  ملدة  للشركة  وح د  كمسير 

محدودة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

على ينص  الذي  االساس ة   النظام 

 ما يلي :

بند رقم 8 الذي ينص على ما يلي: 

الس د محمد العبوتي 100 حصة.

على ينص  الذي   15 رقم   بند 

 ما يلي: الس د محمد العبوتي كمسير 

وح د للشركة ملدة غير محدودة.

كأابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
الأجاري  السجل  قسم  الضبط 

للدارالب ضاء  الأجارية   باملحكمة 

رقم  تحت   ،2021 تكأو7ر   12 بأاريخ 

.796230

263 P

STE EOLE FINANCE

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
SARL AU

رسمالها : 2.000.000 درهم

طريق  ملأقى   : االجأماعي  مقرها 

املنزه  اقامة  غاندي  وطريق  القاهرة 

شقة رقم 20 الر7اط

العادي  غير  العام  الجمع  باسم 
املنعقد بأاريخ 4 تكأو7ر 2021، تقرر 

ما يلي :

تمديد غرض الشركة.

تح ين النظام االسا�سي للشركة.

بكأابة  القانوني  االيداع  تم 

بالر7اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،2021 تكأو7ر   12 بأاريخ 

.118230
للخالصة والب ان

264 P

 STE IR FREGAY

SARL

CABINET FIDUCIAIRE

AV MED V N°9 KENITRA 402

TEL/FAX : 05.37.36.17.18

 REPRESENTATION PAR Mr GAYER

BOUJEMA

 STE N.Z DES FORMATION

CONSTINUES PRIVEES
SARL AU

بأاريخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 
القانون  تق م   2020 سبأمبر   22

مسؤول ة  ذات  لشركة  االسا�سي 

محدودة كالأالي :

 STE N.Z DES  : االسم 

 FORMATIONS CONTINUES

.PRIVEES SARL AU

مسؤول ة   ذات  شركة   : الشكل 

ذات الشريك الوح د.

املقر : 59 شارع موالي عبد العزيز 

العزيز  عبد  موالي  اقامة   ،4 الرقم 

القن طرة.

تاريخ  من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

تسج لها بالسجل الأجاري.

استشارات   : الشركة  موضوع 

االدارية والأكوين املسأمر.

مبلغ  في  حدد   : الشركة  رتسما0 

 1000 الى  مقسمة  درهم   100.000

 100 منها  الواحدة  ق مة  حصة، 

درهم.

الشركة  تس ير  عهد   : التس ير 

للس دة نع مة الزروطي.
الأجاري  بالسجل  الأق  د  تم 

باملحكمة االبأدائ ة بالقن طرة بأاريخ 

6 تكأو7ر 2020، تحت رقم 79496.، 

سجل تجاري رقم 56461.

265 P

STE AGADIRSANTE
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

رسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجأماعي : الدارالب ضاء 7 
زنقة سبأة اقامة رامي الطابق الثاني 

مكأب رقم 8 

RC N° : 467385

IF N° : 45899003

تغ ير املقر االجأماعي
العام  االجأماع  محضر  بموجب 

سبأمبر   25 بأاريخ  العادي  الغير 

2021، تقرر ما يلي :

تغ ير املقر االجأماعي.

تح ين النظام االسا�سي للشركة.

اعطاء الصالح ات.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

 12 بأاريخ  بالدارالب ضاء  الأجارية 

تكأو7ر 2021، تحت رقم 796338.

266 P

STE MIDO MILK
تاسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

سبأمبر   3 بأاريخ  بالدارالب ضاء 

2020، تم تاسيس شركة باملواصفات 

الأال ة :

.MIDO MILK : التسم ة
سبأة  زنقة   7  : االجأماعي  املقر 

اقامة رامي الطابق الثاني رقم املكأب 

8 الدارالب ضاء.

تصن ع   : االجأماعي  الهدف 

وتسويق املنأجات الغذائ ة الزراع ة.

جم ع  وتوزيع  واسأيراد  تصن ع 

والطب ة  الص دالن ة  املسأحضرات 

ومشأقاتها.

املنأجات  وتسويق  تصن ع 

وفي  املغرب  في  الزراعة  الغذائ ة 

الخارج.

وتوزيع  وتمث ل  وتوزيع  اسأيراد 

املنأجات  جم ع  وتسويق  وشحن 

الغذائ ة واملشأقات االخرى.

 تصن ع واسأيراد وتصدير وتسويق 

وتوزيع جم ع تنواع املنأجات.

ايجار،  تأجير،  ح ازة،  انشاء، 
ادارة تي منشاة، مصنع ورشة عمل، 
االنشطة  من  بالغرض  املأعلقة 

املحددة تعاله.
تي عمل ة صناع ة  عامة  و7صفة 
منقولة تو  مال ة  او  تجارية   تو 
مباشر بشكل  تأعلق  قد  عقارية  تو    
  تو غير مباشر باالش اء املذكورة تعاله 

او قد تعزز تنم ة الشركة.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤول ة محدودة.
الراسما0 : 100.000 درهم.

السنة االجأماع ة : من فاتح يناير 
الى 31 ديسمبر.

املدة : 99 سنة.
 ONYX شركة   : الحصص 
 FOR INDUSTRY & TRADE
DEVELOPEMENT 34.000 درهم.

الس د محمد عصام ..... 33.000 
درهم.

 ..... مرابط  اللط ف  عبد  الس د 
33.000 درهم.

مرابط،  اللط ف  عبد   : التس ير 
حامل البطاقة الأعريف الوطن ة رقم 

.594237 BE
باملحكمة  القانوني  االيداع 

الأجارية بالدارالب ضاء.
 518695  : رقم  الأجاري  السجل 

بأاريخ 8 تكأو7ر 2020.
267 P

 STE MORDIC MATERIALS
FOR DEVELOPEMNT

تاسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
سبأمبر   5 بأاريخ  بالدارالب ضاء 
2020، تم تاسيس شركة باملواصفات 

الأال ة :
 STE NORDIC  : التسم ة 
 MATERIALS FOR

.DEVELOPEMENT
سبأة  زنقة   7  : االجأماعي  املقر 
اقامة رامي الطابق الثاني رقم املكأب 

8 الدارالب ضاء.
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اسأغال0   : االجأماعي  الهدف 
املحاجر السأخراد مواد البناء.

واملال ة  املنقولة  االصو0  ادارة 
والعقارية.

اسأغال0 وانأاج ملح البحر.
الترويج العقاري.

اسأغال0 االرا�سي الزراعة.
تجارة مواد البناء.

الأجارة في املنأجات الزراع ة.
االستشارات االدارية.

االسأحواذ على حصة تو مصلحة 
شركة  تي  في  االشكا0  من  شكل  بأي 
عمل  تو  مؤسسة  تو  تجاري  عمل  تو 
لغرض مماثل تو مكمل تو ذي صلة.

تي عمل ة صناع ة  عامة  و7صفة 
منقولة  تو  مال ة  او  تجارية   تو 
مباشر بشكل  تأعلق  قد  عقارية   تو 
 تو غير مباشر باالش اء املذكورة تعاله 
والتي قد تسهل تطب قاها تو تطويرها.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤول ة محدودة.
الراسما0 : 10.000 درهم.

السنة االجأماع ة : من فاتح يناير 
الى 31 ديسمبر.

املدة : 99 سنة.
 GROWTH شركة   : الحصص 

VALUE CAPITAL 10.000 درهم.
حامل  اكركون،  بدر   : التس ير 
رقم  الوطن ة  الأعريف  البطاقة 
JB276613، املق م في العنوان مازوال 
169 شقة  1 عمارة  املنزه زنقة  اقامة 

رقم 24 ح ح 2 الدارالب ضاء.
باملحكمة  القانوني  االيداع 

الأجارية بالدارالب ضاء.
 519307  : رقم  الأجاري  السجل 

بأاريخ 13 تكأو7ر 2021.
268 P

 STE WEST ATLANTIC
PLATFORM
تاسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
سبأمبر   5 بأاريخ  بالدارالب ضاء 
2020، تم تاسيس شركة باملواصفات 

الأال ة :

 WEST ATLANTIC  : التسم ة 

.PLATFORM
سبأة  زنقة   7  : االجأماعي  املقر 

اقامة رامي الطابق الثاني رقم املكأب 

8 الدارالب ضاء.

الهدف االجأماعي : 

السأخراج  املحاجر  اسأغال0 

مواد البناء.

واملال ة  املنقولة  االصو0  ادارة 

والعقارية.

اسأغال0 وانأاج ملح البحر.

الترويج العقاري.

اسأغال0 االرا�سي الزراع ة.

تجارة مواد البناء.

الأجارة في املنأجات الزراع ة.

االستشارات االدارية.

االسأحواذ على حصة تو مصلحة 

شركة  تي  في  االشكا0  من  شكل  بأي 

عمل  تو  مؤسسة  تو  تجاري  عمل  تو 

لغرض مماثل تو مكمل تو ذي صلة.

العمل ات  جم ع  عامة  و7صفة 

واملال ة  والأجارية  الصناع ة 

تأعلق  قد  التي  والعقارية  واملنقولة 

بشكل مباشرة تو غير مباشر بالش اء 

تسهل  قد  التي  تو  تعاله  املذكورة 

تطب قها تو تطويرها.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤول ة محدودة.

الراسما0 : 10.000 درهم.

السنة االجأماع ة : من فاتح يناير 

الى 31 ديسمبر.

املدة : 99 سنة.

 GROWTH شركة   : الحصص 

VALUE CAPITAL 10.000 درهم.

حامل  اكركون   بدر   : التس ير 

 ،JB276613 رقم  الوطن ة  البطاقة 

املنزه  اقامة  ماوزال  العنوان  في  املق م 
زنقة رقم 1 عمارة 169  شقة رقم 24 

ح ح 2 الدارالب ضاء.

باملحكمة  القانوني  االيداع 

الأجارية بالدارالب ضاء.

 519305  : رقم  الأجاري  السجل 

بأاريخ 13  تكأو7ر 2021.

269 P

STE ARELI CAR
SARL

بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 
 21 سبأمبر 2021 تم تاسيس شركة 
تحمل  والتي  محدودة  مسؤول ة  ذات 

الخصائص الأال ة :
.STE ARELI CAR : التسم ة

.SARL  : الصفة القانون ة
الهدف االجأماعي : كراء الس ارات 

بدون سائق.
راسما0 الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 الى  مقسمة 
موزعة  الواحدة  للحصة  درهم   100

بين الشركاء على الشكل الأالي :
 500  .. بوفارز  الحق  عبد  الس د 

حصة.
الس د نع م بوفارز ... 500 حصة.
من  ابأداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تاريخ  من  تي  النهائي  الأاسيس 

السجل الأجاري.
الى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 
31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبأدئ من تاريخ التسج ل.
تاركة  اقامة   : االجأماعي  املقر 
حي  االرض ة  الشقة   15 العمارة 

النهضة 1 الر7اط.
الحق  عبد  الس د  املسيرون 

بوفارز والس د نع م بوفارز.
الأجاري  بالسجل  الأق  د  رقم 

.155231
270 P

STE BEAUTE SPACE COIF
SARL

شركة ذات مسؤول ة محدودة
راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجأماعي : رقم 24 شقة رقم 
2 الطابق الثاني تجزئة 9 يول و شارع 

حسن االو0 تمارة
فاتح  بأاريخ  عرفي  عقد  بموجب 
على  املصادقة  تمت   ،2021 تكأو7ر 
ذات  للشركة  االسا�سي  القانون 
املسؤول ة املحدودة ذات الخصائص 

الأال ة :

 BEAUTE SPACE  : التسم ة 

.COIF

ذات  شركة   : القانون ة  الصفة 

مسؤول ة محدودة.

الهدف : صالون حالقة، الأجم ل 

نساء ورجا0.

حمام بخار والأجم ل.

العمل ات  جم ع  عامة  بصفة 

تو  مباشرة  بصفة  املرتبطة  الأجارية 

غير مباشرة بنشاط الشركة.
شقة   24 رقم   : االجأماعي  املقر 
يول و   9 تجزئة  الثاني  الطابق   2 رقم 

شارع حسن االو0 تمارة.
راسما0 الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 الى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة.

املدة : 99 سنة بعد الأاسيس.

 BENMANSOUR   : التس ير 

BAHIJA ملدة غير محدودة.

وقد تم االيداع القانوني باملحكمة 

اكأو7ر   12 بأاريخ  بأمارة  االبأدائ ة 
الأجاري  السجل  رقم  تحت   ،2021

.134383

271 P

STE INOVAMEDIX
SARL AU

شركة ذات مسوؤل ة محدودة

 ذات الشريك الوح د

تاسيس شركة
تسج له  تم  عرفي  عقد  اثر  على 

تاسيس  تم   ،2021 تبريل   13 بأاريخ 

ذات  املسؤول ة  محدودة  شركة 

الشريك الوح د باملميزات الأال ة :

.STE INOVAMEDIX : التسم ة

فا0  اقامة   : االجأماعي  املقر 

حي   9 رقم  الشقة   4 العمارة  فلوري 

سع د حجي سال.

الأجارة   : االجأماعي  الغرض 

بصفة عامة، االسأيراد والأصدير.

 10.000 في  محدد   : الراسما0 

حصة   100 الى  مقسم  درهم 

لكل  درهم   100 فئة  من  اجأماع ة 

واحدة.
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على  تأوزع  راسما0  حصص 

الشكل الأالي :

الحاملة  عائشة  املسكي  الس دة 

رقم  الوطن ة  الأعريف  للبطاقة 

AB623115 .... 100 حصة.

: تم اسناد مهام التس ير  التس ير 

الى الس دة املسكي عائشة.

بكأابة  القانوني  االيداع  تم 

بسال  االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم السجل الأجاري 33683.

272 P

 STE ATLANTIC LOGITRANS
SARL AU

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 
القانون  وضع  تم   ،2021 تكأو7ر   2  

مسؤول ة  ذات  لشركة  االسا�سي 

محدودة ذات املواصفات الأال ة :

لوجيرونس  اتالنأك   : التسم ة 

 ATLANTIC LOGITRANS SARL

AU لشركة ذات املسؤول ة املحدودة.

النقل  مقاو0   : االجأماعي  الهدف 

الوطني والدولي ن ابة عن االخرين.

تو  )الأاجر  والأصدير  االسأيراد 

الوس ط(.
االو0  الطابق   : االجأماعي  املقر 

ت كوين  الزيأون  حي  تس  بي   18 مبنى 

اكادير.

سنة   99  : االجأماع ة  املدة 

السجل  في  تاريخ تس جلها  ابأداء من 

املسبق  الحل  تم  اذا  ماعدا  الأجاري 

تو الأمديد.

من  يأكون   : االجأماعي  الراسما0 

100.000 درهم.

تحمد  املشارك  املدير  اسأقالة 

تخصا�سي.

عبد  االسهم،  ب ع  على  املوافقة 

الصمد امكو0 يب ع 500 سهم لحم د 

جريد.

حم د  املمنوحة  الصالح ات 

جريد.

االسا�سي  النظام  على  املوافقة 

الجديد.

الأجاري  السجل  في  الأق  د  تم 

تحت   ،2021 تكأو7ر   13 بأكادير 

رقم  الأجاري  للسجل   106794 رقم 

.37759

273 P

STE ABENER ENERGIE
شركة ذات مسؤول ة محدودة

بشريك وح د

مقرها االجأماعي : 357 شارع محمد 

الخامس الطابق السابع جزء ت/10 

مكرر 

السجل الأجاري رقم : 314533 

الدارالب ضاء

تغ ير في التس ير وتح ين امللف 
القانون للشركة

الشريك  قرار  محضر  بمقأ�سى 

انيرجي  تبينير  لشركة  الوح د 

ABENERE ENERGIE الصادر بأاريخ 

10 سبأمبر 2021، تقرر ما يلي :

لشركة  القانوني  امللف  تح ين 

 ABENER ENERGIE انيرجي  تبينير 

للشركة  القانوني  املمثل  لأغ ير  تبعا 

االم.

اسأقالة الس د تلبيرتو  دي فرقارا 

 ALBERTO DE VERGARA بارديير و

كمسير  مهامه  من   PARDEIRO

للشركة.

لويس  تونطون و  الس د  تع ين 

 ANTONIO LUIS بوناش ال  زامورا 

كمسير   ZAMORA BONACHELA

للشركة ملدة غير محددة.

للقوانين  املالزم  الأعديل 

االساس ة.

تفويت السلط.

بكأابة  القانوني  االيداع  تم 

الأجارية  باملحكمة  الضبط 

اكأو7ر   11 بأاريخ  بالدارالب ضاء 

2021،  تحت رقم 796058.
للخالصة والب ان

املسير

274 P

شركة بوينوس ايرس بولدينغ
ش.م.م.ش.و.

مقرها االجأماعي : حي املطار ابراه م 
10 ميزانين الناظور

تاسيس شركة
فاتح  بأاريخ  موقع  عقد  بمحضر 
شركة  تاسست   ،2021 تكأو7ر 
وح د  بشريك  املسؤول ة  محدودة 

ذات االوصاف الأال ة :
بوينوس  شركة   : الكامل  االسم 

ايرس بولدينغ، ش.م.م.ش.و.
ايجار،  العقار،  انعاش    : الهدف  

شراء و7 ع شقق و7نايات.
املقر الرئي�سي : حي املطار ابراه م 

10 ميزانين الناظور.
تاريخ  من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

تاسيسها.
راسما0 الشركة : 100.000 درهم 
 100 بق مة  سهم   1000 الى  مقسم 

درهم للسهم.
السو�سي  سف ان   : املساهمين 

1000 سهم.
التس ير :  تسير الشركة من طرف 

سف ان السو�سي 357134 س.
مكأب  لدى  القانوني  االيداع  تم 
باملحكمة  والتسج ل  الضبط 
 ،2021 تكأو7ر   12 بأاريخ  الناظور 

تحت رقم 4120.
االمضاء

275 P

EFIBEC

 FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE GESTION

DES ENTREPRISES

CONSEILS & ASSISTANCES FISCALES

 IMM AARAB APPT 1 AV MOHAMED V

TAZA AL JADIDA

 STE NIZAR›S LANGUAGE
SCHOOL PRIVE

راسمالها : 210.000 درهم
مقرها االجأماعي : ركن فاس شارع 

علي بن طالب عمارة محفوظ 
الطابق الثاني تازة 

تعديل
خاص  توق ع  ذي  عقد  بموجب 
شركاء  تقرر   ،2021 يون و   9 بأاريخ 
 NIZAR’S LANGUAGE شركة 

SCHOOL PRIVE ما يلي :

القانون  6 و7 من  الفصل  تعديل 
االسا�سي للشركة.

الس د  باع   : الحصص  تفويت 
من  حصة   700 بوهبا0  املنعم  عبد 
الى  الشركة  في  حصصه  مجموع 

الس د لقباقبي كما0.
بوهبا0  املنعم  عبد  الس د  باع 
1400 حصة من مجموع حصصه في 
الشركة الى الس د لقباقبي عز الدين.
الشركة  في  املساهمات  تصبحت 

على الشكل الأالي :
 140.000 كما0  لقباقبي  الس د 

درهم.
الس د لقباقبي عز الدين 70.000 

درهم.
في  الشركة  راسما0  حدد 

210.000 لفائدة الشركاء :
 700  ... كما0  لقباقبي  الس د 

حصة.
 .... الدين  عز  لقباقبي  الس د 

1400 حصة.
بكأابة  القانوني  االيداع  تم 
بأازة  االبأدائ ة  بمحكمة  الضبط 
سبأمبر  فاتح  بأاريخ   491 رقم  تحت 

.2021
بمثابة مقأطف و7 ان

276 P

ديوان االسأاذ محسين مريزق

موثق

ديوان االسأاذ محسين مريزقموثق بمكناس

شارع عال0 بن عبد هللا عمارة 33، مجمع 

املسأقبل الطابق الثالث، مكأب 10 املدينة 

الجديدة بمكناس

الهاتف : 05.35.40.43.54

STE  RIAD ZIDANIA
ش.م.م

الرفع من راسما0 الشركة
حرر  توث قي  عقد  بمقأ�سى 
مريزق،  محسين  االسأاذ  بديوان 
يول و   29 بأاريخ  بمكناس  موثق 
 RIAD شركة  شركاء  قرر   ،2021
راسمالها  ش.م.م،   ZIDANIA
االجأماعي  مقرها  درهم،   100.000
حمام  درب   24 رقم  بمكناس، 
للسجل والحاملة  اسماع ل،  موالي 
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شركاء  قرر   ،35857 رقم  الأجاري   

الشركة  راسما0  من  الرفع  الشركة 

بق مة 3.400.000 درهم تي من مبلغ 

100.000 درهم الى مبلغ 3.500.000 

حصة   34.000 بخلق  وذلك  درهم 

للحصة  درهم   100 بق مة  جديدة 

واحدة.

 6 البند  تعديل  تم  لذلك  ونت جة 

املأعلق   7 البند  بالحصص   املأعلق 

بالرتسما0 االجأماعي.
بمثابة مقأطف و7 ان

االسأاذ محسين مريزق

277 P

ديوان االسأاذ محسين مريزق

موثق

ديوان االسأاذ محسين مريزقموثق بمكناس

شارع عال0 بن عبد هللا عمارة 33، مجمع 

املسأقبل الطابق الثالث، مكأب 10 املدينة 

الجديدة بمكناس

الهاتف : 05.35.40.43.54

STE DENTABASIC

ش.م.م
الرفع من راسما0 الشركة

حرر  توث قي  عقد  بمقأ�سى 

بديوان االسأاذ محسين مريزق، موثق 

 ،2021 يول و   29 بأاريخ  بمكناس 

  BENTABASIC شركة  شركاء  قرر 

درهم،   10.000 راسمالها  ش.م.م، 

 12 رقم  بمكناس،  االجأماعي  مقرها 

الجديدة،  املدينة  الكنيسة  زنقة 

رقم  الأجاري  للسجل  والحاملة 

الرفع  الشركة  شركاء  قرر   ،30167

من راسما0 الشركة بق مة 800.000 

10.000 درهم الى  درهم تي من مبلغ 

بخلق  وذلك  درهم   810.000 مبلغ 

 100 بق مة  جديدة  حصة   8000

درهم للحصة واحدة.

 6 البند  تعديل  تم  لذلك  ونت جة 

املأعلق   7 البند  بالحصص   املأعلق 

بالرتسما0 االجأماعي.
بمثابة مقأطف و7 ان

االسأاذ محسين مريزق

278 P

STE KAYE FARELL
SARL

تم بأاريخ 28 يون و 2021 اجأماع 
النقاط  بموجبه  حدد  اسأثنائي  عام 

االت ة :
نقل املقر الرئي�سي للشركة الكائن 
سابقا برقم 145 الطابق االو0 تجزئة 
الجديد  العنوان  الى  مراكش  املسار 
املسار  االر�سي  الطابق   179 رقم   :

املنارة طريق اسفي مراكش.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
29 سبأمبر  بأاريخ  الأجارية بمراكش 

2021، تحت رقم 128021.
279 P

 STE TOP ARGENT
SARL

 2021 تغسطس   12 بأاريخ  تم 
بموجبه  اسأثنائي حدد  عام  اجأماع 

النقاط االت ة :
نقل املقر الرئي�سي للشركة الكائن 
سابقا باملكأب رقم 3 شارع القادس ة 
الى  مراكش   1 تمن ة   2 ب  العمارة 
العنوان الجديد : املكأب رقم 2 بالزا 
الشقة  الثالث  الطابق   C1 العمارة 

رقم 12 مراكش.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
27 سبأمبر  بأاريخ  الأجارية بمراكش 

2021، تحت رقم 127924.
280 P

 STE FANTASIA CUIR
SARL

 2021 اغسطس   12 بأاريخ  تم 
بموجبه  اسأثنائي حدد  عام  اجأماع 

النقاط االت ة :
نقل املقر الرئي�سي للشركة الكائن 
سابقا رقم 4 شارع القادس ة العمارة 
الحي الشأوي  مراكش   1 تمن ة   2 ب 
رقم  املكأب   : الجديد  العنوان  الى 
الثالث  الطابق   C1 العمارة  بالزا   1

الشقة رقم 12 مراكش.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
27 سبأمبر  بأاريخ  الأجارية بمراكش 

2021، تحت رقم 127926.
281 P

FIDICIAIRE FIRCOFISC NEW

B.P 606 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 25.28.81.96.40

FAX : 05.28.81.96.41

STE TRANSPORT HANAN
SARL

شركة ذات مسؤول ة محدودة

تاسيس شركة
 23 بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

سبأمبر 2021 ب وكرى حررت قوانين 

محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

خصائصها كالأالي :

 STE  : الشركة  االسم   

.TRANSPORT HANAN

املسأخدمين  نقل   : االهداف 

لحساب الغير.

الخر7ة  دوار   : االجأماعي  املقر 

الصفا اشأوكة ايت باها.

تاريخ  من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.

في  حدد   : االجأماعي  الراسما0 

الى  مقسم  درهم   100.000 مبلغ 

1000 حصة بثمن 100 درهم للواحد 

موزع كالأالي :

 500  ... شمشام  هللا  عبد  الس د 

حصة.

 300  ... وازين  الكبير  الس دة 

حصة.

املجموع ... 1000 حصة.

فاتح  من  تبأدئ   : املال ة  السنة 

كل  من  ديسمبر   31 في  وتنأهي  يناير 

سنة.

الشركة  بتس ير  يقوم   : التس ير 

هللا  عبد  للس دة  محدودة  غير  ملدة 

شمشام.

االمضاءات  تكون   : االمضاءات 

للس دة  فقط  واالجأماع ة  البنك ة 

عبد هللا شمشام.

بكأابة  القانوني  االيداع  تم 

بانزكان  االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،2021 اكأو7ر   7 بأاريخ 

.2021/2099
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FIDICIAIRE FIRCOFISC NEW

B.P 606 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 25.28.81.96.40

FAX : 05.28.81.96.41

STE IKCH

SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة

بشريك وح د

تاسيس شركة
 27 بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

شركة   قوانين  حررت   2021 سبأمبر 

بشريك  محدودة  مسؤول ة  ذات 

وح د خصائصها كالأالي :

.STE IKCH : االسم 

املسأخدمين  نقل   : االهداف 

لحساب الغير.

املقر االجأماعي : دوار  غزالة ايت 

عميرة اشأوكة ايت باها.

تاريخ  من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.

في  حدد   : االجأماعي  الراسما0 

الى  مقسم  درهم   100.000 مبلغ 

1000 حصة بثمن 100 درهم للواحد 

موزع كالأالي :

الس د عبد الرح م اكش ... 1000 

حصة.

املجموع ... 1000 حصة.

فاتح  من  تبأدئ   : املال ة  السنة 

كل  من  ديسمبر   31 في  وتنأهي  يناير 

سنة.

الشركة  بتس ير  يقوم   : التس ير 

عبد  للس دة  محدودة  غير  ملدة 

الرح م اكش.

االمضاءات  تكون   : االمضاءات 

للس د  فقط  واالجأماع ة  البنك ة 

عبد الرح م اكش.

بكأابة  القانوني  االيداع  تم 

بانزكان  االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،2021 اكأو7ر   7 بأاريخ 

.2098
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CAREC.AS
 CABINET DE REVISION COMPTABLE ET

CONSEILS
ALAMI SAAD

RUE IMAM ALI 1ER ETAGE FES 6

 STE FES INDUSTRIAL
GENERAL MATERIELS
إعالن عن تفويت الحصص 

االجأماع ة
وتع ين املسير

عزيز  الرشدي  الس د  فوت 
حصأه التي تقدر ب 2500 حصة في 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  الشركة 
 STE FES INDUSTRIAL GENERAL
راسمالها  ش.ذ.م.م.،   MATERIALS
االجأماعي  ومقرها  درهم   500.000
تطوان  زنقة  الذهب  واد  قيسارية  في 
الطابق  الجديدة  املدينة  تطلس 
 84 ب  الكائن  فرعها  فاس،  االر�سي 
الدارالب ضاء  عط ة  ابن  زيري  زنقة 
الشريك محمد  دخشة  الس د   الى 

 ب 2500 حصة.
عبد  موالي  ايت  املسير  اسأقالة 
محمد  دخشة  الس د  وتسم ة  هللا 

كمسير جديد لفترة غير محدودة.
بكأابة  القانوني  االيداع  تم 
بفاس  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
2021، تحت رقم  20 سبأمبر  بأاريخ 

.4192/021
284 P

 STE SERVICIOUS
SARL AU

 SIEGE : 5 RUE FIGUIG APPT N°3
1ER ETAGE P.P RABAT
RC N° : 145113 RABAT

الجمع  مداوالت  بمقأ�سى 
يول و   10 بأاريخ  االسأثنائي  العام 
 RE رقم  تحت  املسجل   ،2021
  :  : 202100408702046، CA 
OR :33002 /2021    39912  قرر 

ما يلي :
بسعر  )600 سهم  600 سهم  ب ع 
100 درهم للسهم الواحد( من طرف 
الشركة  في  جواد  الغزواني  الس د 

املذكورة للس د معاش حسن.

بسعر  )400 سهم  400 سهم  ب ع 
100 درهم للسهم الواحد( من طرف 
الشركة  في  االدري�سي  زهير  الس د 

املذكورة للس د معاش حسن.
الس د  اسأقالة  على  املصادقة 

الغزواني جواد.
القانوني  الشكل  تغ ير 
الى    SERVICIOUS SARL من 

.SERVICOUS SARL AU
لشركة  االسا�سي  النظام  تحديث 

.SERVICIOUS SARL
بكأابة  القانوني  االيداع  تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 ،2021 تكأو7ر   12 بأاريخ  بالر7اط 

تحت رقم 118237.
285 P

STE LET›S CERTIFY
SARL AU

تاسيس شركة
في   العرفي  العقد  تسج ل  تاريخ 
والتي   ،2021 تغسطس   30 في  تمارة 

تحمل الخصائص الأال ة :
الأجارة   : االجأماعي  الهدف  

واالستشارات االدارية.
درهم   10.000  : الشركة  راسما0 
100 حصة من فئة  نقدا، وهي تمثل 

100 درهم للحصة الواحدة.
 : هي  املشاركة  حصص  ملك ة 
حصة   100  .. الداودي  هند  الس دة 

تي 10.000 درهم.
من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأاسيس النهائي.
السنة املال ة : من فاتح يناير  الى 
31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبأدئ من تاريخ التسج ل.
شقة   30 رقم   : االجأماعي  املقر 
الوك لي  احمد  موالي  زنقة   8 رقم 

حسان الر7اط.
التس ير : املسيرة هي الس دة هند 

الداودي ملدة غير محدودة.
 : الأجاري  بالسجل  الأق  د  رقم 
155267 باملحكمة الأجارية بالر7اط.
286 P

STE SAMI LIL BINAE
SARL

راسمالها : 125.000 درهم
مقرها االجأماعي : تمارة طريق 

الفوارات تجزئة النصر B1، رقم 146 
مأجر رقم 1

ICE N°: 001.509.002.000.050
خفض راسما0 الشركة

االسأثنائي  العام  الجمع  قرر 
 2021 سبأمبر   20 بأاريخ  املنعقد 
لشركة سامي للبناء ش.م.م.، ما يلي :
من  الشركة  راسما0  خفض 
 125.000 الى  درهم   1.250.000
درهم عن طريق الغاء 11.250 حصة 
من فئة 100 درهم لكل حصة، تي 9 

من تصل 10 حصص.
تصبح  الأخف ض  هذا  بعد 
الشركاء  بين  الشركة مقسم  راسما0 

كما يلي :
500 حصة  الس د سقاط محمد 

ب 50.000 درهم.
حصة   375 ندى  سقاط  الس دة 

ب 37.500 درهم.
 375 صوف ا  سقاط  الس دة 

حصة ب 37.500 درهم.
القانوني  من  و7   6 الفصل  تغ ير 

االسا�سي.
كأابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
بالر7اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   ،2021 اكأو7ر   14 يوم 

.118.306
مقأطف و7 ان االشهار

287 P

 STE TRAVAUX
 D’ARCHITECTURE

REGIONAL
SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : SANIAT EL
 JOUHARI N° 5 ROUTE DE

KENITRA SALE
R C N°34557

تأسيس شركةذات مسؤولية محدودة
ذات شريك وح د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
إعداد  تم   ،2021 23 تغسطس 
ذات  لشركة  ارسا�سي  القانون 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د باملميزات الأال ة :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة   : الشركة  تسم ة 
االقأضاء مخأص تسم تها ترافو  دار 

شيأكنير ريج ونا0.
تعما0   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البناء  )مقاو0(  مأنوعة  انشاءات  تو 

وارشغا0 العامة.
سان ة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
القن طرة  طريق   5 رقم  الجوهري 

سال، 11000 سال.
اململكة املغر7 ة.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000  : مبلغ رتسما0 الشركة 
درهم، مقسم كالأالي :

حصة   1000 شوقي  كريم  الس د 
بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركة.

مغربي  شوقي  كريم  الس د 
مارس   4 بأاريخ  مزداد  الجنس ة 
الأعريف  للبطاقة  الحامل   ،1983
الساكن   ،AB610734 رقم  الوطن ة 
طريق   22 رقم  املسأقبل  بأجزئة 
اململكة  سال   11000 سال  املهدية 

املغر7 ة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة.
مغربي  شوقي  كريم  الس د 
مارس   4 بأاريخ  مزداد  الجنس ة 
الأعريف  للبطاقة  الحامل   ،1983
الساكن   ،AB610734 رقم  الوطن ة 
طريق   22 رقم  املسأقبل  بأجزئة 
اململكة  سال   11000 سال  املهدية 

املغر7 ة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   4 بأاريخ  بسال  االبأدائ ة 

2021، تحت رقم 977.
رقم السجل الأجاري : 34557.

288 P



عدد 5687 - 20 ر7 ع ارو0 1443 )27 تكأو7ر 2021)الجريدة الرسمية   21032

AGRO GREEN LAB
تأسيس شركة

بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
29 سبأمبر 2021، تم تأسيس شركة 
بشريك  املحدودة  املسؤول ة  ذات 

وح د تحمل الخصائص الأال ة :
.AGRO GREEN LAB : التسم ة

ومراقبة  تحال ل  مخأبر   : الهدف 
الجودة والأوع ة.

مسرور  تجزئة   : االجأماعي  املقر 
رقم 182 تمارة.

مبلغ  في  حدد   : الشركة  رتسما0 
 1000 إلى  مقسمة  درهم   100.000
قسمة اجأماع ة من فئة 100 درهم 

للواحدة.
محارتي  الزهراء  فاطمة  الس دة 

1000 حصة.
فاطمة  الس دة  ع نت   : التس ير 
الزهراء محارتي كمسيرة للشركة ملدة 

غير محدودة.
مدة الشركة : 99 سنة.

باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 
االبأدائ ة بأمارة تحت رقم 134403 

بأاريخ 13 تكأو7ر 2021.
289 P

SNAILS ANDO CO
تأسيس شركة

بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 
شركة  تأسيس  تم   2021 يون و   9  
بشريك  املحدودة  املسؤول ة  ذات 

وح د تحمل الخصائص الأال ة :
.SNAILS AND CO : التسم ة

الهدف : تر7 ة الحلزون.
والد  دوار   : االجأماعي  املقر 

سل مان عبادلة س دي يحيى زعير.
مبلغ  في  حدد   : الشركة  رتسما0 
 1000 إلى  مقسمة  درهم   100.000
قسمة اجأماع ة من فئة 100 درهم 

للواحدة.
الس د كرم االزكط : 1000 حصة.
التس ير : عين الس د كرم االزكط 

كمسير  للشركة ملدة غير محدودة.
مدة الشركة : 99 سنة.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
االبأدائ ة بأمارة تحت رقم 134423 

بأاريخ 14 تكأو7ر 2021.
290 P

ارمانة امللك ة للمغرب

شركة أتوليي تولي 
29 شارع العلويين رقم 1، الر7اط

بأاريخ  الوح د  الشريك  من  بقرار 
تولي  تتوليي  2021، لشركة  يول و   12
ش ذ م م وذات شريك وح د، مقرها 
الر7اط طريق الولجة عمارة C رقم 16 
درهم،   7.000.000 رتسمالها  ماب ال، 
واملق دة بالسجل الأجاري تحت رقم 
رتسما0  في  الزيادة  تمت   ،42753
إلى  درهم   7.000.000 من  الشركة 

10.000.000 درهم.
من  و7   6 البند  تغ ير  تم  بهدا 
يول و   13 بأاريخ  االساس ة  القوانين 

.2021
كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالر7اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
2021، تحت رقم  27 سبأمبر  بأاريخ 

.117786
بمثابة مقأطف و7 ان

فيرساك

291 P

ALMACOM
في طور الأصف ة

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
رتسمالها : 50.000 درهم

مقرها االجأماعي : 754 شارع 
بلحسن الوزاني حي السالم، سال

قفل تصف ة الشركة
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
لشركة   2021 سبأمبر   2 يوم  املؤرخ 

.ALMACOM
تمت  املصفي  تقرير  قراءة  وبعد 
اقفا0  حسابات  على  املصادقة 
املصفي  ذمة  وإخالء  الأصف ة 

والنطق بإقفا0 عمل ات الأصف ة.
كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   ،2021 تكأو7ر   11 بأاريخ 

.37607
السجل الأجاري رقم 12021.

292 P

STE SAHARA CUIVRE
SARL

راسمالها : 100.000 درهم

مقرها : زنقة الش اضمة رقم 103
حي خط الرملة 01 الع ون

تعديالت قانون ة
العام  الجمع  ملحضر  طبقا 

 ،2021 سبأمبر   6 بأاريخ  االسأثنائي 

الشركاء  طرف  من  املصادقة  تمت 

على ما يلي :

تفويت حصص اجأماع ة كالأالي:

طرف  من  حصة   90 تفويت  تم 

الس د  لفائدة  برادة  هشام  الس د 

خطاري الداه.

طرف  من  حصة   160 تفويت  تم 

الس د  لفائدة  ندور  عل ين  الس د 

النبط اسك ح ل.

اسك ح ل  النبط  الس د  تع ين 

إمضائه  باعأماد  للشركة  كمسير 

الوح د وذلك ملدة سنأين تأجدد عن 

طريق جمع عام للشركاء.

تح ين القانون ارسا�سي للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بأاريخ  بالع ون  االبأدائ ة  باملحكمة 

رقم  تحت   ،2021 تكأو7ر   12

.2021/3170

293 P

 LA GENERALE

 DES TRAVAUX

 D’AMENAGEMENT ET

DEVELOPPEMENT
SARL AU

SIGLE : GTAD

مقرها االجأماعي : 55 شارع محمد 

عبدو إقامة مفأاحة رقم 8 القن طرة

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

يون و  فاتح  يوم  املنعقد  االسأثنائي 

لشركة  املسير  املجلس  قرر   ،2021

املسؤول ة  ذات  شركة   GTAD

مقرها  الوح د،  بالشريك  املحدودة 

االجأماعي بالقن طرة 55 شارع محمد 

عبدو إقامة مفأاحة رقم 8.

تحت  الأجاري  بالسجل  ومحررة 
رقم 48849 ما يلي :

للس د  مملوكة  سهم   500 نقل 
زكرياء عأ ق هللا لصالح الس د كراج 

طارق.
زكرياء  الس د  املسير  اسأقالة 
عأ ق هللا وتع ين مسير جديد الس د 

كراج طارق.
ذات  شركة  من  الشركة  تحويل 
ذات  شركة  إلى  محدودة  مسؤول ة 

مسؤول ة محدودة  املسير الوح د.
تغ ير املقر االجأماعي للشركة إلى 
55 شارع محمد عبدو إقامة مفأاحة 

رقم 8 القن طرة.
كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 
بالقن طرة بأاريخ 9 تغسطس 2021، 

تحت رقم 4187.
294 P

مكأب ارسأاذ رش د برج

موثق بالجديدة

تسيير حر ألصل تجاري
السجل التجاري رقم 38886

 153 الفصل  ملقأض ات  تطب قا 
من مدونة الأجارة نعلن ما يلي :

بمكأب  موثق  عقد  بمقأ�سى 
بالجديدة  موثق  برج  رش د  ارسأاذد 
قامت   ،2021 سبأمبر   30 بأاريخ 
الحاملة  يزة  بن  شروق  الس دة 
رقم  للأعريف  الوطن ة  للبطاقة 
الس د  تخيها  عن  ن ابة   M353865
للبطاقة  الحامل  يزة  بن  لطفى 
 M377804 رقم  للأعريف  الوطن ة 
التس ير  بحق  عامة،  وكالة  بموجب 
تحت  املسجل  الأجاري  لألصل  الحر 
لدى  الأحل لي  بالسجل   38886 رقم 
االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط  كأابة 
لب ع  محل  عن  عبارة  وهو  بالجديدة 
طريق  بالحديدة  الكائن  الفطائر 
 ،34 زنقة   ،301 رقم  بوزيد،  س دي 
ارو0،  الشطر   ،2 نعمة  مشروع 
بسومة   ،2 رقم  مأجر   ،B1 عمارة 
درهم   3000 قدرها  شهرية  كرائ ة 
الديهي  مريم  الس دة  لفائدة  وذلك 
للأعريف  الوطن ة  للبطاقة  الحاملة 

.M581874 رقم

295 P
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MERO CARGO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

بشريك وح د
رتسمالها : 100.000 درهم

املقر االجأماعي : شارع االسأقال0 
عمارة سل مان مكأب رقم 4 

القن طرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى  
بالقن طرة تم وضع القانون ارسا�سي 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  وح د  بشريك 

الأال ة :
 MERO CARGO  : التسم ة 

.SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤول ة املحدودة بشريك وح د.
املقر االجأماعي : شارع االسأقال0 
 4 رقم  مكأب  سل مان  عمارة 

القن طرة.
موضوع الشركة : املقاولة في نقل 

البضائع وطن ا لصالح الغير.
رتسما0  حدد   : الشركة  راسما0 
درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
اجأماع ة  حصة   1000 إلى  مقسم 
محررة  للواحدة،  درهم   100 بق مة 
بكاملها، مكأتبة وموزعة على الشركة 

كالأالي :
الس د عزيز قبادي 1000 حصة.

املدة : 99 سنة.
عزيز  الس د  إلى  تسند   : التس ير 

قبادي.
الأجاري  بالسجل  الأق  د  تم 
بالقن طرة تحت  االبأدائ ة  باملحكمة 
رقم 62757 بأاريخ 11 تكأو7ر 2021.
295 مكرر

H A SAKAN
ش ذ م م

تفويت حصص
الحصص  تفويت  عقد  بمقأ�سى 
تكأو7ر   4 في  مؤرخ  بالقن طرة  املبرم 
تبعا  يلي  ما  تحديد  تم   ،2021

للمحضر.

تفويت الس د مغراوي عبد العالي 

0 500 حصة لكل منهن من فئة 100 
درهم للواحدة لفائدة الس د مغراوي 

هشام ل صبح بذلك شريك وح د.

 1000  0 الجديد  الأوزيع  ل صبح 

حصة كالأالي :

 1000 هشام  مغراوي  الس د 

حصة,

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم   ،2021 تكأو7ر   4 يوم  بالقن طرة 

تحديد ما يلي تبعا للمحضر.

إقرار تحويل الحصص.

تح ين القانون ارسا�سي للشركة.

املحكمة  لذا  القانوني  اإليداع  تم 

بالقن طرة، وق د بالسجل  االبأدائ ة 

الأجاري بالقن طرة بأاريخ 11 تكأو7ر 

2021، تحت رقم 88609.

296 P

STE TADDART RAHMA
SARL

راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجأماعي : شقة رقم 2، زنقة 

بلجض ض حي السالم الخميسات

تكوين رشكة
مصحح  عرفي  عقد  بموجب 

 ،2021 سبأمبر   27 بأاريخ  اإلمضاء 

تم االتفاق على ما يلي :

املسؤول ة  ذات  شركة  تكوين 

املحدودة تحت املميزات الأال ة :

 STE TADDART  : التسم ة 

.RAHMA SARL

الهدف االجأماعي : منعش عقاري.
املقر االجأماعي : شقة رقم 2 زنقة 

بلجض ض حي السالم الخميسات.

املدة الزمن ة.

99 سنة  املدة الزمن ة املحددة في 

تبأدئ يوم تسج ل الشركة بالسجل 

املسبق  تفك كها  عدا  ما  الأجاري 

وتمديد املدة.

الرتسما0 :

مد الشركاء ، الشركة ما يلي :

بمبلغ  محمد  كلوش  الس د 

50.000 درهم.

بمبلغ  سع د  كلوش  الس د 
50.000 درهم.

من  مسيرة  الشركة   : التس ير 
الذي  محمد  كلوش  الس د  طرف 
العربي  الهاللي  زنقة   51 برقم  يق م 
رقم  الخميسات  السالم  حي  بنعمر 
البطاقة الوطن ة X154592 ملدة غير 

محدودة.
الس د  طرف  من  مسيرة  الشركة 
برقم  يق م  الذي  سع د  كلوش 
املنصور  ديار  إقامة   12 عمارة   17
الوطن ة  البطاقة  رقم  الخميسات. 

X177096 ملدة غير محدودة.
السنة املال ة :

السنة املال ة تبأدئ من فاتح يناير 
وتنأهي في 31 ديسمبر.

تو0 سنة عمل ة سأنأهي في 31 من 
ديسمبر لسنة 2021.
وتقس م ارر7اح.

للشركة  ارر7اح  من   %5 تخصم 
كاحأ اج قانوني.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة  باملحكمة   الضبط 
بأاريخ  1271 رقم  تحت   للخميسات 

 2 تكأو7ر 2021.
297 P

TRANS KENI INVEST
SARL AU

راسمالها : 100.000 درهم
املقر االجأماعي : مأجر تل انس دارنا 
نس م C2/51 عمارة C2 القن طرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بالقن طرة تم وضع القانون ارسا�سي 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  وح د  بشريك 

الأال ة :
 TRANS KENI  : التسم ة 

.INVEST SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤول ة املحدودة بشريك وح د.
ال انس  مأجر   : االجأماعي  املقر 
 C2 عمارة   ،C2/51 نس م  دارنا 

القن طرة.

موضوع الشركة :

تحويل ارموا0.
رتسما0  حدد   : الشركة  رتسما0 

درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اجأماع ة  حصة   1000 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   100 بق مة 

بكاملها، مكأتبة وموزعة على الشركاء 

كالأالي :

 1000 بالقا�سي  فهد  الس د 

حصة.

املدة : 99 سنة.

فهد  الس د  إلى  تسند   : التس ير 

بالقا�سي.
الأجاري  بالسجل  الأق  د  تم 

بالقن طرة تحت  االبأدائ ة  باملحكمة 
رقم 62727 بأاريخ 11 تكأو7ر 2021.

298 P

EL MUZUON
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

بمسير وح د

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

بالقن طرة بأاريخ فاتح تكأو7ر 2021، 

 EL تم وضع القانون ارسا�سي لشركة

MUZUON ذات مسؤول ة محدودة 

بمسير وح د بالخصائص الأال ة :

.EL MUZUON التسم ة : شركة

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤول ة محدودة بمسير وح د.
هارون  زنقة   : االجأماعي  املقر 

 3 رقم  الفردوس  إقامة  الرش د 

م موزا، القن طرة.

غرض  يكون   : الشركة  غرض 

الشركة :

برمجة اعالم ات.

استشارات التس ير .

العمل ات  كل  عامة  و7صفة 

العقارية  الصناع ة،  الأجارية، 

بنشاط  عالقة  لها  التي  واملال ة 

الشركة والتي من شأنها املساهمة في 

تنم ة الشركة.

مدة الشركة : 99 سنة ابأداءا من 

تأسيسها النهائي.
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إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

نهاية ديسمبر من كل سنة.

 100.000  : االجأماعي  الراسما0 

حصة   1000 إلى  مقسمة  جرهم 

بق مة 100 درهم للواحدة سدد ثمنها 

كاملة من طرف الس د عايد بن فهد 

بن عبد العزيز دل م 1000 حصىة.

الس د  الشركة  يسير   : التس ير 

عايد بن فهد بن عبد العزيز دل م.

وق دت الشركة بالسجل الأجاري 

بالقن طرة  االبأدائ ة  املحكمة  لدى 

تحت رقم 62737.

299 P

STE MUSIM

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

راسمالها : 100.000 درهم

املقر االجأماعي : 21، شارع بين 

الويدان الشقة رقم 5 تكدا0، 

الر7اط

السجل الأجاري رقم 92607

الحل املبكر للشركة
العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

سبأمبر   28 بأاريخ  العادي  الغير 

 MUSIM SARL لشركة   ،2021

شركة ذات املسؤول ة املحدودة تقرر 

ما يلي :

املبكر  الحل  على  املصادقة 

للشركة.

هراس،  مصطفى  الس د  تع ين 

بصفأه مصفي للشركة.

الشركة  تصف ة  مقر  تحديد 

بعنوان مقر الشركة.

21، شارع بين الويدان الشقة رقم 

5 تكدا0 الر7اط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية بالر7اط تحت رقم 118207 

بأاريخ 12 تكأو7ر 2021.

300 P

KHADAMAT INVEST
شركة ذات مسؤول ة محدودة

رتسمالها االجأماعي : 100.000 درهم
مقرها االجأماعي : بالقن طرة شارع 
فلسطين رقم 2019 زنقة 151 سابقا
بأاريخ  املحرر  املحضر  بمقأ�سى 
5 يول و 2021، تقررت املصادقة على 

ما يلي :
قرر الشركاء رفع رتسما0 الشركة 
 700.000 إلى  درهم   100.000 من 
ارر7اح  دمج  طريق  عن  وذلك  درهم 
 6000 انشاء  تي  للشركة  املحأجزة 
لكل  درهم   100 بق مة  جديد  سهم 

منها مرقمة من 1001 إلى 7000.
في  تقرر حذف نشاط مقاو0  كما 
نشاط  وإضافة  املخألفة  ارشغا0 
املفروشة  الشقق  تو  الغرف  مؤجر 

ل صبح غرض الشركة كالأالي :
منعض عقاري.

مؤجر الغرف تو الشقق املفروشة.
تح ين النظام ارسا�سي للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة  للمحكمة  الأجاري 
 ،2021 13 سبأمبر  بالقن طرة بأاريخ 

تحت رقم 88276.
301 P

B & B MARKET
شركة ذات مسؤول ة محدودة

راسمالها االجأماعي : 100.000 
درهم

مقرها االجأماعي : بالقن طرة بلوك ت 
رقم 128 املنطقة الصناع ة

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة

املؤرخ  العرفي  العقد  بموجب 
تأسست   ،2021 يول و   12 بأاريخ 
في  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

الخصائص الأال ة :
اسم  الشركة  تحمل   : التسم ة 

B&B MARKET ش ذ م م.
املوضوع : الشركة لها كموضوع في 

املغرب العمل ات الأال ة :
تجارة الدواجن بنصف الجملة.

مسأودع للأبريد.

نصف  تو خضروات  فواكه  تاجر 
الجملة.

في  محدد   : االجأماعي  الراسما0 
 1000 على  مقسمة  درهم   100.000
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 
كما  الشركاء  باسم  مكأتبة  الواحدة 

يلي :
 50.000 علي  نكوش  بن  الس د 

درهم تي 500 حصة.
 50.000 مو�سى  برنكوش  الس د 

درهم تي 500 حسة.
املقر  يوجد   : االجأماعي  املقر 
رقم  ت  بلوك  بالقن طرة  االجأماعي 

128 املنطقة الصناع ة.
املدة : مدة الشركة محددة في 99 

سنة ابأداءا من يوم الأأسيس.
ويسيرها  الشركة  يدير   : اإلدارة 
الس د برنكوش علي ملدة غير محددة.
القانوني  لالحأ اط   %5  : ارر7اح 
لقرار  تبعا  يضاف   تو  يوزع  والباقي 

الشريك الوح د تو الشركاء.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
وق دت  بالقن طرة،  االبأدائ ة 
 62677 رقم  تحت  الأجاري  بالسجل 

بأاريخ 5 تكأو7ر 2021.
302 P

 STE MOROCCAN AUPAIR
JOB

شركة ذات املسؤول ة املحدودة 
بشريك وح د

رتسمالها : 100.000 درهم
املقر االجأماعي : 23، شارع تنوا0، 

عمارة فلوري 11، مكأب رقم 4 
م موزا القن طرة

تحويل املقر االجأماعي وتوس ع 
نشاط الشركة

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
تكأو7ر   5 بأاريخ  العادي  الغير 
 STE MOROCCAN لشركة   2021
تقرر  ،AUPAIR JOB-SARL AU 

 ما يلي :
املقر  تحويل  على  املصادقة 
العنوان  من  للشركة  االجأماعي 

القديم.

فلوري  عمارة  تنوا0،  شارع   ،23

11، مكأب رقم 4، م موزا، القن طرة.

وذلك  الشركة  نشاط  توس ع 

بإضافة نشاط تاجر مسأورد.

ل صبح موضوع الشركة كالأالي :

نقل البضائع.

اإلستشارة في التس ير.

تاجر مسأورد.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ بالقن طرة   االبأدائ ة 

 13 تكأو7ر 2021، تحت رقم 88667.

303 P

GLOBAL IGHRAZ
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

بشريك وح د

تأسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

 ،2021 23 سبأمبر  بالقن طرة بأاريخ 

مسؤول ة  ذات  شركة  إنشاء  تم 

ذات  وح د  بشريك  محدودة 

الخصائص الأال ة :

.GLOBAL IGHRAZ : االسم

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤول ة محدودة بشريك وح د.

تو  خ اط   : االجأماعي  املوضوع 

خ اطة حسب الطلب.

املدة : 99 سنة.

املقر : مكأب رقم 1 إقامة خديجة 
رقم 65 زنقة لبنان الق طرة.

درهم   100.000  : الرتسما0 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة.

الحصص : إغرز إسماع ل 1000 

حصة.

 1000 إسماع ل  إغرز   : التس ير 

حصة.

السجل الأجاري رقم : 62175.

إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

31 ديسمبر من كل سنة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

بالقن طرة  االبأدائ ة  باملحكمة 

7 تكأو7ر 2021، تحت رقم 62175.

304 P
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STE AJI LDARKOM
SARL AU

املقر االجأماعي : مكأب رقم 19 

شارع عمارة 24-26 شارع ارميرة اللة 

عيشة - القن طرة

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

ومصحح   ،2021 سبأمبر   21 بأاريخ 

تصح ح  بمصالح  االمضاءات 

تم  القن طرة  ملدينة  اإلمضاءات 

لشركة  االسا�سي  القانون  إعداد 

ذات املسؤول ة املحدودة ذات شريك 

واحد باملواصفات الأال ة :

 STE AJI  : الشركة  تسم ة 

.LDARKOM

شركة   : للشركة  القانوني  الشكل 

بشريك  محدودة  مسؤول ة  ذات 

واحد.

 19 رقم  مكأب   : االجأماعي  املقر 

شارع عمارة 24-26 شارع ارميرة اللة 

عيشة، القن طرة.

من  الغرض   : االجأماعي  الهدف 

إو  مباشر  بشكل  املغرب  في  الشركة 

لغيرها  تو  لنفسها  غير مباشر، سواء 

تو مساهمة في :

مشغل مطعم.

ب ع املشرو7ات.

ممون حفالت.

العمل ات  جم ع  عام  وبشكل 

الصناع ة،  املال ة،  الأجارية، 

والخدمات ة،  الحرف ة،  العقارية، 

واملرتبط  الشركة،  لحساب  جم عها 

بشكل مباشر تو غير مباشر بالهدف 

االجأماعي لأطوير الشركة.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة منذ تاريخ الأأسيس.
في  حدد   : الشركة  رتسما0 

 1000 على  مقسمة  درهم   100.000

حصة من فئة 100 درهم.

 100.000 الرقاع  فؤاد  الس د 

درهم ب 1000 حصة اجأماع ة.

التس ير : الشركة يسيرها الس دة 

فأح ة الرقاع وذلك ملدة غير محددة.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
االبأدائ ة بمصلحة السجل الأجاري 
تكأو7ر   12 بأاريخ  القن طرة  ملدينة 

2021، تحت رقم 62777.
305 P

STE SAHARA DOORS
SARL
RL AU

املقر االجأماعي : مكأب رقم 19 
شارع عمارة 24-26 شارع ارميرة

 اللة عيشة - القن طرة
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
ومصحح   ،2021 سبأمبر   24 بأاريخ 
تصح ح  بمصالح  االمضاءات 
تم  القن طرة  ملدينة  اإلمضاءات 
إعداد القانون االسا�سي لشركة ذات 
باملواصفات  املحدودة  املسؤول ة 

الأال ة :
 STE SAHARA  : الشركة  تسم ة 

.DOORS
شركة   : للشركة  القانوني  الشكل 

ذات مسؤول ة محدودة.
 19 رقم  مكأب   : االجأماعي  املقر 
شارع عمارة 24-26 شارع ارميرة اللة 

عيشة، القن طرة.
من  الغرض   : االجأماعي  الهدف 
إو  مباشر  بشكل  املغرب  في  الشركة 
لغيرها  تو  لنفسها  غير مباشر، سواء 

تو مساهمة في :
االسأيراد  في  وس ط  تو  تاجر 

والأصدير.
وس ط في الأجارة.

العمل ات  جم ع  عام  وبشكل 
الصناع ة،  املال ة،  الأجارية، 
والخدمات ة،  الحرف ة،  العقارية، 
واملرتبط  الشركة،  لحساب  جم عها 
بشكل مباشر تو غير مباشر بالهدف 

االجأماعي لأطوير الشركة.
املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة منذ تاريخ الأأسيس.
في  حدد   : الشركة  رتسما0 
 1000 على  مقسمة  درهم   100.000

حصة من فئة 100 درهم.

 50.000 الخروبي  بوعزة  الس د 

درهم ب 500 حصة اجأماع ة.

50.000 درهم  الس د علي محمد 

ب 500 حصة اجأماع ة.

الس د  يسيرها  الشركة   : التس ير 

علي محمد وذلك ملدة غير محددة.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
االبأدائ ة بمصلحة السجل الأجاري 

تكأو7ر   11 بأاريخ  القن طرة  ملدينة 

2021، تحت رقم 62733.

306 P

AL TA ENERGIE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

بشريك وح د
رتسمالها : 100.000 درهم

املقر االجأماعي : 51مكرر، شارع 

موالي عبد العزيز، مكأب رقم 7، 

إقامة ارمل، القن طرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  وضع  تم  بالقن طرة، 

املسؤول ة  ذات  لشركة  االسا�سي 

ذات  وح د  املحدودةبشريك 

املواصفات الأال ة :

 AL TA ENERGIE  : التسم ة 

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤول ة املحدودة بشريك وح د.

املقر االجأماعي : 51 مكرر، شارع 

 ،7 رقم  مكأب  العزيز،  عبد  موالي 

إقامة ارمل، القن طرة.

موضوع الشركة :

تاجر

الخدمات املعن ة.

ارشغا0 املخألفة والبناء.
رتسما0  حدد   : الشركة  رتسما0 

درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اجأماع ة  حصة   1000 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة  درهم   100 بق مة 

بكاملها، مكأتبة وموزعة على الشركاء 

كالأالي :

الس د محمد مزيل 1000 حصة.

املدة : 99 سنة.

الس د محمد  إلى  تسند   : التس ير 

مزيل.
الأجاري  بالسجل  الأق  د  تم 

بالقن طرة تحت  االبأدائ ة  باملحكمة 
رقم 62771 بأاريخ 12 تكأو7ر 2021.

307 P

ST3Z TRAVAUX
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

بشريك وح د

الخاص  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

املنعقد  العادي  الغير  العام  بالجمع 

بأاريخ 8 تكأو7ر 2021، قرر الشريك 

الوح د ما يلي :

وذلك  الشركة  رتسما0  في  الزيادة 

حدودة  في  املحأجرة  ارر7اح  بإدراج 

مبلغ  و7أجم د  درهم   880.000

بمجموع  بالبنك  درهم   110.000

راسما0  ل صبح  درهم   990.000

الشركة 1.000.000 درهم.

دفوعات الشركاء تقسم كالأالي :

 990.000 حنان  الأباع  الس دة 

درهم.

املجموع : 990.000 درهم.

رتسما0  يصبح  الزيادة  هذه  بعد 

الشركة كالأالي :

 10.000 حنان  الأباع  الس دة 

 1.000.000 يعاد0  ما  تي  حصة 

درهم.

املجموع : 1.000.000 درهم.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

سل مان  س دي  االبأدائ ة  باملحكمة 

رقم  تحت   ،2021 تكأو7ر   14 بأاريخ 

.307/2021

السجل الأجاري رقم 1407.

308 P

MR-SOLUTION
SARL

في  املحرر  العرفي  العقد  بمقأ�سى 

 ،2021 تكأو7ر   12 بأاريخ  القن طرة 

االسا�سي  القانون  على  االتفاق  تم 

لشركة ذات الخصائص الأال ة :
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 MR SOLUTION  : التسم ة 
.SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤول ة املحدودة.

مصمم  محلل  مبرمج،   : الغرض 
كمب وتر.

االستشارات اإلدارية.
تبو  شارع   48  : االجأماعي  املركز 
 2 مكأب  إيمان  إقامة  الصديق  بكر 

القن طرة.
درهم   100.000  : الراسما0 
اجأماع ة  حصة   1000 إلى  مقسمة 

بق مة 100 درهم للحصة الواحدة.
السنة االجأماع ة : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
القانوني  االحأ اطي   %5  : ارر7اح 

والباقي بعد املداولة.
لتس ير  قانون ا  عين   : التس ير 

الشركة وملدة غير محدودة.
 NARHMOUCHE الس د 

.MOUHCINE
.CHAJAR RACHID الس د

املحكمة  في  الشركة  تسج ل  تم 
بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 
12 تكأو7ر 2021، تحت رقم 62763.
309 P

DOMAINE RMEL
SARL AU

في  املحرر  العرفي  العقد  بمقأ�سى 
 ،2021 تكأو7ر   12 بأاريخ  القن طرة 
االسا�سي  القانون  على  االتفاق  تم 

لشركة ذات الخصائص الأال ة :
 DOMAINE RMEL  : التسم ة 

.SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤول ة املحدودة.
العمل ات  إدارة  مقاو0   : الغرض 

الزراع ة.
تبو  شارع   48  : االجأماعي  املركز 
 2 مكأب  إيمان  إقامة  الصديق  بكر 

القن طرة.
درهم   100.000  : الراسما0 
اجأماع ة  حصة   1000 إلى  مقسمة 

بق مة 100 درهم للحصة الواحدة.

السنة االجأماع ة : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

القانوني  االحأ اطي   %5  : ارر7اح 

والباقي بعد املداولة.

لتس ير  قانون ا  عين   : التس ير 

الشركة وملدة غير محدودة.

الس دة فاطمة الأولي.

املحكمة  في  الشركة  تسج ل  تم 

بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

12 تكأو7ر 2021، تحت رقم 62765.

310 P

TRANS TAOUFIK BREDA

SARL

في  املحرر  العرفي  العقد  بمقأ�سى 

 ،2021 تكأو7ر   12 بأاريخ  القن طرة 

االسا�سي  القانون  على  االتفاق  تم 

لشركة ذات الخصائص الأال ة :

 TRANS TAOUFIK  : التسم ة 

.BREDA SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤول ة املحدودة.

الغرض : مقاو0 نقل ارشخاص.

تبو  شارع   48  : االجأماعي  املركز 

 2 مكأب  إيمان  إقامة  الصديق  بكر 

القن طرة.

درهم   100.000  : الراسما0 

اجأماع ة  حصة   1000 إلى  مقسمة 

بق مة 100 درهم للحصة الواحدة.

السنة االجأماع ة : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

القانوني  االحأ اطي   %5  : ارر7اح 

والباقي بعد املداولة.

لتس ير  قانون ا  عين   : التس ير 

الشركة وملدة غير محدودة.

.EL HARKI KHALID الس د

املحكمة  في  الشركة  تسج ل  تم 

بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

12 تكأو7ر 2021، تحت رقم 62761.

311 P

STE DAISY JOBS
SARL

رتسمالها : 100.000 درهم
املقر االجأماعي : مكأب 1 إقامة 

خديجة رقم 65 زنقة لبنان 
القن طرة

)مساكنة عند شركة 
 MORROCCAN DOMICILIARY

.SARL AU
السجل الأجاري رقم 62521

اسأدراك خطأ
بالجريدة  وقع  خطأ  اسأدراك 
 20 بأاريخ   5686 عدد  الرسم ة 

تكأو7ر 2021.
 STE شركة   : التسم ة   : عوض 

.DAIZY JOBS SARL
يقرت :

 STE DAISY شركة   : التسم ة 
.JOBS SARL

الباقي بدون تغ ير.
312 P

 STE MEDSGREEN
SOLUTION

SARL AU
منطقة املركز الأجاري الحمد 

RCHSS
املحل 19 سال الجديدة

بأاريخ  العرفي  العقد  تسج ل  تم 
21 سبأمبر 2021 بسال، والتي تحمل 

الخصائص الأال ة :
النقل  منظم   : االجأماعي  الهدف 

ارشخاص.
درهم   100.000 الشركة  راسما0 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
الواحدة، موزعة  للحصة  100 درهم 

بين الشركاء على الشكل الأالي :
 1000 اسويطة  املهدي  الس د 

حصة.
من  ابأداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تاريخ  من  تي  النهائي  الأأسيس 

السجل الأجاري.
إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

ارولى تبأدئ من تاريخ التسج ل.
املركز  منطقة   : االجأماعي  املقر 

 19 املحل   RCHSS الحمد  الأجاري 

سال الجديدة.

املسير : املهدي اسويطة.
الأجاري  بالسجل  الأق  د  رقم 

بأاريخ  بسال  االبأدائ ة  باملحكمة 

11 تكأو7ر 2021، تحت رقم 37559.

313 P

EL HAITAMI TRIP
SARL

رتسمالها : 100.000 درهم
رقم التسج ل : 154867

نقل املقر االجأماعي
 ،2021 سبأمبر   27 بأاريخ 

العادي  الغير  العام  الجمع  انعقد 

شركة   EL HAITAMI TRIP لشركة 

رتسمالها  املحدودة  املسؤول ة  ذات 

االجأماعي  مقرها  درهم،   100.000
26 زنقة عبدة بطانة سال، ح ث تمت 

املصادقة على ما يلي :

زنقة  إلى  االجأماعي  املقر  نقل 

القبيبات   36 املأجر  ا  إقامة  الهند 

حسان الر7اط.

من   4 البندين  ص اغة  إعادة 

النظام ارسا�سي للشركة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالر7اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

2021، تحت رقم  27 سبأمبر  بأاريخ 

.11778

314 P

MINOTERIE ESLAMINE
SARL

شركة ذات مسؤول ة محدودة
رتسمالها : 5.670.000 درهم

املقر االجأماعي : الدار الب ضاء

79/73 زنقة الدال ة

)سابقا زنقة واد اكم(

تحقق وفاة مشارك
تجديد عقدة املسير الوح د للشركة
تحديث النظام ارسا�سي للشركة

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

االسأثنائي بأاريخ 19 يول و 2021 قد 

تقرر ما يلي :

تي  للشركة  مشارك  وفاة  تحقق 

الس د حسن اقديم.
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من  مأكون  للمأوفي  اإلرث  حضر 

الباق ة  للزوجة  يرجع  حصة،   56

ولألوالد  حصص   7 الح اة  ق د  على 

14 حصة للواحد وللبنات 7 حصص 

للواحدة.

الوح د  املسير  عقدة  تجديد 

الس د الحسان اقديم كمسير وح د 

للشركة وذلك ملدة غير محدودة.

للشركة  ارسا�سي  النظام  تحديث 

بعد تعديل الفصو0 )6 - 7 و15( من 

قانون الشركة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

الب ضاء بأاريخ 5 تكأو7ر 2021 تحت 
رقم 795333.

للخالصة واإلشهار

315 P

MAROC DIPLOMATIQUE
شركة ذات مسؤول ة محدودة
رتسمالها : 100.000 درهم

املقر االجأماعي : الدار الب ضاء

7، شارع موالي يوسف إقامة 

سرنترافة، الطابق السادس الشقة 
رقم 12 منطقة كوتيي

تناز0 عن حصص
تحديث النظام ارسا�سي للشركة

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

تغسطس   28 بأاريخ  االسأثنائي 

2021 قد تقرر ما يلي :

سعاد  املكاوي  الس دة  تنازلت 

مهمو  اآلنسة  وكذا  حصة   100 على 

 50 على  اليزيد  مهمو  والس د  غال ة 

الس د  لفائدة  منهما  لكل  حصة 

قاسمي العلوي حسان مشارك جديد 

الشركة  رتسما0  في  يمألكونها  التي 

 MAROC DIPLOMATIQUE

ش.م.م.

الحصص  الأناز0  هذا  جراء  ومن 

االجأماع ة للشركة وزعت كالأالي :

 800  : سعاد  املكاوي  الس دة 

حصة.

 : حسان  العلوي  قاسمي  الس د 

200 حصة.

املجموع : 1000 حصة.
للشركة  ارسا�سي  النظام  تحديث 
من   )7  -  6( الفصو0  تعديل  بعد 

قانون الشركة.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
 2021 سبأمبر   29 بأاريخ  الب ضاء 

تحت رقم 794628.
للخالصة واإلشهار

316 P

الحمد أسفار
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

رتسمالها : 100.000 درهم
مكأب رقم 3 شارع محمد القرى
إقامة سناء م موزة، القن طرة

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تقرر  2021 تغسطس   26  بأاريخ 

ما يلي :
للشركة  الرئي�سي  املقر  تغ ير  تم 
من ملأقى موالي عبد العزيز وموالي 
 3 رقم  مكأب  دكرى  إقامة  حف ظ 
شارع   3 رقم  مكأب  إلى  القن طرة 
م موزة  سناء  إقامة  القرى  محمد 

القن طرة.
الس دة  حصص  جم ع  ب ع  تم 
ملزوق سهام إلى الس دة غوغو ام نة 

250 حصة.
من  و7   6  ،4 البند  تغ ير  تم 

القانون ارسا�سي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ بالقن طرة   االبأدائ ة 

12 تكأو7ر 2021 تحت رقم 4972.
317 P

AMI BOOKSHOP
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

رتسمالها الأجاري : 10.000 درهم
العنوان : رقم 13، الطابق السفلي
املجمع الأجاري سوق مرجان 

هرهورة، تمارة
تأسيس شركة

بأاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 
نظام  وضع  تم   2021 تكأو7ر   6
املسؤول ة  ذات  لشركة  تسا�سي 

املحدودة كالأالي :

.AMI BOOKSHOP : االسم

الهدف : الشركة من تهدافها :

مكأبة.

مطبعة.

ب ع وشراء كأب ... الخ.
السفلي،  الطابق   ،13 رقم   : املقر 

مرجان،  سوق  الأجاري  املجمع 

هرهورة، تمارة.

تاريخ  من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

التسج ل بالسجل الأجاري.
 10.000  : الأجاري  املا0  رتس 

بق مة  100 حصة  إلى  درهم مقسمة 

100 درهم للحصة.

الشركة  إدارة  يأولى   : اإلدارة 

غير  ملدة  بوط ب  مريم  الس دة 

محدودة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

تكأو7ر   14 بأاريخ  بأمارة  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 134427.

318 P

NEW SYSTEVENT
SARL

في  مؤرخ  توث قي  عقد  بمقأ�سى 

 2021 تغسطس   30 بأاريخ  الر7اط 

قد تم تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة وشريك وح د.

الهدف االجأماعي : 

املنأجات  وإنجاز  الأواصل 

اإلعالن ة.
رتسما0 الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

في  كلها  الواحدة  للحصة  درهم   100

ملك ة الشريك الوح د :

بنور طه رش د 1000 حصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تاريخ  من  تي  النهائي  الأأسيس 

السجل الأجاري.

يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

ما عدا  سنة  كل  من  ديسمبر   31 إلى 

تاريخ  من  تبأدئ  ارولى  السنة 

التسج ل.

املقر : شارع الحسن الثاني، إقامة 

مريم، عمارة EF، الشقة 7F، الر7اط.

املسير : بنور طه رش د.
 : الأجاري  بالسجل  الأق  د  رقم 

.154619

باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 

سبأمبر   15 بأاريخ  بالر7اط  الأجارية 

2021 تحت رقم 117461.

319 P

 EDUCATION شركة

DEVELOPMENT COMPANY
شركة مساهمة

رتسمالها 680.000.000 درهم

املقر االجأماعي : شارع س دي محمد 

بن عبد هللا، برج مارينا 2، الطابق 

الخامس، مارينا شو7ينج سانتر

الدار الب ضاء
رقم السجل الأجاري : 411069

الدار الب ضاء
رقم الأعريف الجبائي : 26109865

اجأماع  محضر  بمقأ�سى 

لشركة  العادية  العامة  الجمع ة 

 EDUCATION DEVELOPMENT

بأاريخ املنعقدة   COMPANY 

28 يون و 2021، تقرر ما يلي :

عضوية  فترة  انقضاء  تسج ل 

تعضاء مجلس اإلدارة اآلت ين : شركة 

»صوم د«  للأنم ة  واإلمارات  املغرب 

وشركة صوم د للأنم ة.

عضوية  تجديد  على  املصادقة 

تعضاء مجلس اإلدارة اآلت ين : شركة 

»صوم د«  للأنم ة  واإلمارات  املغرب 

املج د  عبد  الس د  طرف  من  ممثلة 

للأنم ة  صوم د  وشركة  الطازالوي 

نجي  عثمان  الس د  طرف  من  ممثلة 

انعقاد  عند  تنأهي  التي  للمدة  هللا 

على  التي سأصادق  العامة  الجمع ة 

حسابات سنة 2026.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ الب ضاء  بالدار   الأجارية 

رقم  تحت   2021 سبأمبر   29

.794599
للنشر واالسأخالص،

مجلس اإلدارة

320 P
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SINDIPARK شركة
شركة مساهمة

رتسمالها 238.000.000 درهم
املقر االجأماعي : شارع س دي محمد 
بن عبد هللا، برج مارينا 2، الطابق 
السادس، مارينا شو7ينج سانتر

الدار الب ضاء
رقم السجل الأجاري : 231829

الدار الب ضاء
رقم الأعريف الجبائي : 40256403

بمقأ�سى محضر اجأماع مجلس 
اإلدارة لشركة SINDIPARK املنعقدة 
بأاريخ 29 يول و 2021، تقرر ما يلي :

لعمل ة  النهائي  اإلنجاز  معاينة 
الشركة  رتسما0  في  الزيادة 
إلى  درهم   238.000.000 من 
من  املقررة  درهم   483.000.000
العادية  غير  العامة  الجمع ة  طرف 

املنعقدة بأاريخ فاتح يون و 2021.
الشركة  رتسما0  خفض  معاينة 
املقرر  الخسائر  است عاب  عن طريق 
غير  العامة  الجمع ة  طرف  من 
يون و  فاتح  بأاريخ  املنعقدة  العادية 
الرتسما0  خفض  طريق  عن   2021
إلى  درهم   483.000.000 من 

238.000.000 درهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ الب ضاء  بالدار   الأجارية 
رقم  تحت   2021 سبأمبر   28

.794369
للنشر واالسأخالص،

مجلس اإلدارة

321 P

 ELEMENTAIRE شركة
ELBILIA PRIVE
شركة مساهمة

رتسمالها 300.000 درهم
املقر االجأماعي : 284، شارع 
الزرقطوني، الدار الب ضاء

رقم السجل الأجاري : 452505
الدار الب ضاء

رقم الأعريف الجبائي : 39489516
اجأماع  محضر  بمقأ�سى 
لشركة  العادية  العامة  الجمع ة 
 ELEMENTAIRE ELBILIA شركة 
يون و   30 بأاريخ  املنعقدة   PRIVE

2021، تقرر ما يلي :

عبد  الس د  اسأقالة  تسج ل 
كعضو  مهامه  من  الطازالوي  املج د 
على  واملصادقة  اإلدارة  مجلس 
كعضو  صبار  سعد  الس د  انأداب 
تنأهي  التي  للمدة  اإلدارة  مجلس  في 
التي  العامة  الجمع ة  انعقاد  عند 
 2021 سأصادق على حسابات سنة 
مجلس  قبل  من  تع ينه  ومالحظة 

اإلدارة كرئيس مدير عام.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ الب ضاء  بالدار   الأجارية 
رقم  تحت   2021 سبأمبر   30

.794726
للنشر واالسأخالص،

مجلس اإلدارة

322 P

KAM CONSTRUCT
SARLAU

بمقأ�سى جمع عام اسأثنائي حرر 
 2021 تكأو7ر   12 بأاريخ  الر7اط  في 
 KAM للشركة  الوح د  الشريك  قرر 
CONSTRUCT ش.م.م ذات الشريك 

الوح د ما يلي :
طرف  من  حصة   1000 تفويت 
الس د  إلى  القموس  هشام  الس د 

خالد مزيكرة.
القموس  هشام  الس د  اسأقالة 

من منصبه كمسير للشركة.
تع ين الس د خالد مزيكرة كمسير 

وح د للشركة.
من  و13   7  ،6 املواد  تعديل 

القانون ارسا�سي للشركة.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالر7اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم 118314 بأاريخ 14 تكأو7ر 

.2021
323 P

NEW EVENT ALL
SARLAU

بمقأ�سى جمع عام اسأثنائي حرر 
 2021 تكأو7ر   12 بأاريخ  الر7اط  في 
 NEW للشركة  الوح د  الشريك  قرر 
الشريك  ذات  ش.م.م   EVENT ALL

الوح د ما يلي :

طرف  من  حصة   1000 تفويت 
الس د  إلى  باسووي  غزالن  الس دة 

خالد مزيكرة.
باسووي  غزالن  الس دة  اسأقالة 

من منصبها كمسيرة للشركة.
تع ين الس د خالد مزيكرة كمسير 

وح د للشركة.
من  و13   7  ،6 املواد  تعديل 

القانون ارسا�سي للشركة.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالر7اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم 118313 بأاريخ 14 تكأو7ر 

.2021
324 P

LUKUTA DESIGN
SARLAU

 بمقأ�سى عقد عرفي محرر بأاريخ
نظام  تكوين  تم   2019 تكأو7ر   8
املسؤول ة  ذات  لشركة  تسا�سي 
وح د  شريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالأالي :
LUKUTA DESIGN : التسم ة

الهدف : تمارس الشركة ارهداف 
الأال ة :

البضائع  وتصدير  اسأيراد 
الجاهزة.

ابأكار و7 ع املالبس الأقل دية.
واملك اج  املالبس  تجارة 

ومسأحضرات الأجم ل.
زنقة   17 عمارة   : االجأماعي  املقر 
 5 الطابق   14 محمد ملدور شقة رقم 

املح ط الر7اط.
 100.000  : االجأماعي  املا0  رتس 
ق مة  حصة   1000 إلى  مقسم  درهم 

كل واحدة 100 درهم.
لبنى  الس دة  تع ين  تم   : التس ير 
الأعريف  لبطاقة  الحاملة  عمور 
كمسيرة   A431643 رقم  الوطن ة 

وح دة للشركة وملدة غير محدودة.
وضع  تم  القانوني  اإليداع 
الضبط  كأابة  لدى  القانوني  امللف 
باملحكمة الأجارية بالر7اط تحت رقم 

السجل الأجاري 155301.
325 P

HEB SMAR TRV
S.C.I

تفويت الحصص
تغ ير املسير

 HEB لشركة  العام  الجمع  قرر 
رتسمالها  التي   SMAR TRV S.C.I
االجأماعي  ومقرها  درهم   100.000
 1 املجموعة  العثمان ة  إقامة   151

مكناس ما يلي :
تفويت الحصص :

تم تفويت 345 حصة من حصص 
شركة  في  هللا  عبد  بعدي  الس د 
حمود  الس د  إلى   HEB SMAR TRV
رقم  الوطن ة  للبطاقة  الحامل  رش د 
 100.000 رتسما0  ذات   D708560
1000 حصة اجأماع ة  مقسمة على 

ب 100 درهم للحصة الواحدة.
30 حصة من حصص  تم تفويت 
شركة  في  السط لي  مصعب  الس د 
حمود  الس د  إلى   HEB SMAR TRV
رقم  الوطن ة  للبطاقة  الحامل  رش د 
 100.000 رتسما0  ذات   D708560
1000 حصة اجأماع ة  مقسمة على 

ب 100 درهم للحصة الواحدة.
تع ين مسير : 

السط لي  سعد  الس د  تع ين 
رقم  الوطن ة  للبطاقة  الحامل 

D638239 كمسير جديد للشركة.
تحويل الشكل القانوني للشركة :

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
ذات  شركة  إلى  عقارية  شركة  من 

مسؤول ة محدودة.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
بمكناس  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2021 سبأمبر   17 بأاريخ 

.4178
326 P

JRH CONSULTING

PLANK
SARL AU

الشفوي  املحضر  بمقأ�سى   : توال 
لشركة  االسأثنائي  العام  للجمع 
ذات  ش.م.م   PLANK SARL AU
بكر  تبو  زنقة  و21  الواحد  الشريك 
الصديق رقم 8 تكدا0 الر7اط، وعقد 

الب ع.
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تقرر ما يلي :

التي  حصة   1000 ونقل  ب ع 

 SADOUK TAAZA الس دة  تمألكها 

 EL IDRISSI-KADI الس د  إلى 

.JAMAL

للشركة  السابق  املسير  اسأقالة 

.EL BAZ LHOUSSAINE الس د

املعد0  ارسا�سي  النظام  اعأماد 

للشركة.

 EL IDRISSI-KADI الس د  تع ين 

غير  ملدة  للشركة  كمسير   JAMAL

محددة.

القانوني  اإليداع  تم  لقد   : ثان ا 

باملحكمة الأجارية بالر7اط تحت رقم 

8931 بأاريخ 16 سبأمبر 2021.

327 P

JHR CONSULGTING

TRAVAUX ENGIS
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الواحد

تحمل  بالر7اط  تأسيس شركة  تم 

الأال ة بأاريخ فاتح سبأمبر  الصفات 

.2021

 TRAVAUX  : االجأماعي  اللقب 

ENGIS SARL AU

ذات  شركة   : القانون ة  الصفة 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الواحد.

لها  الشركة   : االجأماعي  الهدف 

هدف تيضا في املغرب كما في الخارج : 

البناء،  تعما0  تو  مأنوعة  تعما0 

تأجير املعدات.

املعامالت  جم ع  عام،  وبشكل 

الصناع ة تو  الأجارية   املال ة 

 تو املال ة تو العقارية املأعلقة بشكل 

بموضوع  مباشر  غير  تو  مبابشر 

بما  مصالحها،  لصالح  تو  الشركة 

تشكاله  بجم ع  الأعاون  ذلك  في 

الشركات تو  العمل ات  جم ع   مع 

التي لديها كائن مماثل تو ملحق.

درهم   100.000  : املا0  رتس 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة.
عبد السالم لفرم : 1000 حصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 
الأأسيس النهائي.

يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 
ما عدا  سنة  كل  من  ديسمبر   31 إلى 
تاريخ  من  تبأدئ  ارولى  السنة 

التسج ل.
موالي  حي   : االجأماعي  املقر 

إسماع ل سكأور 1 رقم 305 سال.
التس ير : عبد السالم لفرم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بسال.

الأجاري  السجل  التسج ل  رقم 
.34655

328 P

BEAUTIFUL LOOK MOBILIA
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة

بأاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
16 سبأمبر 2021، تم تأسيس شركة 
باملواصفات  املسؤول ة  محدودة 

الأال ة :
 BEAUTIFUL LOOK  : التسم ة 

MOBILIA SARL
زنقة  القدس  حي   : الأجاري  املقر 
س دي  ارر�سي  الطابق   45 الرقم   6

البرنو�سي الدار الب ضاء.
الهدف الأجاري : منعش عقاري

 100.000 في  محدد   : الرتسما0 
حصة  1000 إلى  مقسمة   درهم 

كما يلي :
الس د محمد مخلص 500 حصة.

 500 فائق  الجل ل  عبد  الس د 
حصة.

املدة : 99 سنة من تاريخ تأسيسها.
التس ير : الس د محمد مخلص.

املحكمة   : القانوني  اإليداع 
الرقم  تحت  الب ضاء  الدار  الأجارية 
795762 سجل تجاري رقم 518551.
329 P

STE POINT ZOOM
شركة محدودة املسؤول ة

الرتسما0 االجأماعي : 10.000 درهم
الرقم 2 الزنقة 25 حي السالمة 1

الدار الب ضاء
بأاريخ  الواحد  الشريك  من  بقرار 

16 سبأمبر 2021، تقرر ما يلي :
للشركة  املسبقة  الأصف ة 

املذكورة تعاله.
عوادي  بوشع ب  الس د  تع ين 

كمصفي للشركة املذكورة تعاله.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
 2021 تكأو7ر   11 بأاريخ  الب ضاء 
الأجاري  سجل   796102 رقم  تحت 

رقم 176695.
330 P

إن كافي كريبري
شركة ذات مسؤول ة محدودة

ذات الشريك الوح د
يقدر رتسمالها ب 10.000 درهم

تأسيس شركة
بأاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
23 سبأمبر 2021، تم تأسيس شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
 10.000 ب  رتسمالها  يقدر  الوح د 

درهم.
كافي  »إن  شركة   : التسم ة 

كريبري«.
الهدف : الض افة والأطع م.

املقر الأجاري : N1 إقامة دا0 1، 
اإلزدهار،   تجزئة  الخير،  فأح   ،1 م م 

س د العابد هرهورة.
مدة الشركة : 99 سنة ابأداء من 

يوم الأأسيس.
حدد   : االجأماعي  الرتسما0 
الرتسما0 االجأماعي في 10.000 درهم 
اجأماع ة  حصة   100 إلى  مقسم 

بمقدار 100 درهم لكل حصة.
السنة االجأماع ة : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.
تس ير الشركة : تم تع ين الس دة 
الأوزلتي كمسيرة للشركة ملدة  نع مة 

غير محددة.

توزيع ارر7اح : من ارر7اح الصاف ة 
تؤخذ 5% لأكوين االحأ اط القانوني 

والباقي يوزع بين الشركاء.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
بأمارة  االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 
تكأو7ر   13 بأاريخ   6608 رقم  تحت 

.2021
331 P

كروب عالي
شركة ذات مسؤول ة محدودة

ذات الشريك الوح د
يقدر رتسمالها ب 100.000 درهم

تأسيس شركة
بأاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تأسيس  تم   ،2021 تغسطس   23
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
ب  رتسمالها  يقدر  الوح د  الشريك 

100.000 درهم.
التسم ة : شركة »كروب عالي«.

مواد  وشراء  ب ع  توزيع   : الهدف 
الأجم ل، اسأيراد والأصدير.

زنقة   ،28 رقم   : االجأماعي  املقر 
 ،19 رقم  شقة  إسماع ل،  موالي 

حسان، الر7اط.
مدة الشركة : 99 سنة ابأداء من 

يوم الأأسيس.
حدد   : االجأماعي  الرتسما0 
 100.000 في  االجأماعي  الرتسما0 
حصة   1000 إلى  مقسم  درهم 
لكل  درهم   100 بمقدار  اجأماع ة 

حصة.
السنة االجأماع ة : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.
تس ير الشركة : تم تع ين الس دة 
كمسيرة  العلوي  املحمدي  وفاء 

للشركة ملدة غير محددة.
توزيع ارر7اح : من ارر7اح الصاف ة 
تؤخذ 5% لأكوين االحأ اط القانوني 

والباقي يوزع بين الشركاء.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالر7اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم 118295 بأاريخ 14 تكأو7ر 

.2021
332 P
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هوم دار
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

ذات الشريك الوح د
رتسمالها : 10.000 درهم

مقرها : 3 زنقة املرج محل رقم 1
الر7اط

رقم السجل الأجاري 64381
بمقأ�سى عقد عرفي صادر بأاريخ 
الوح د  الشريك  قرر   2021 4 ماي 

للشركة ما يلي :
الحل املسبق للشركة.

منصور  لعيش  السدي  تع ين 
كمصفي للشركة.

كمحل  االجأماعي  املقر  تع ين 
للأصف ة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالر7اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2021 تكأو7ر   14 بأاريخ 

.9667
 333 P

STE HONEYWALL
SARL

رقم السجل الأجاري : 154949
تكوين شركة محدودة املسؤول ة

بالر7اط  مؤرخ  محضر  بمقأ�سى 
وضع  تم   2021 تغسطس   13 بأاريخ 
محدودة  لشركة  ارساس ة  القوانين 
املسؤول ة ذات الشريك الوح د ذات 

املميزات الأال ة :
الهدف :

)تاجر  املكاتب  مسألزمات 
بالأفص ل(.

)مبرمج،  املعلومات  تكنولوج ا 
محلل، مصمم(.

املقر : عمارة رقم 30 شقة رقم 8 
حسان  الوك لي،  احمد  موالي  شارع 

الر7اط.
بما  املا0  رتس  حدد   : املا0  رتس 

قدره 100.000 درهم.
غير  ملدة  الشركة  تدار   : التس ير 

محدودة من طرف شاكر محمد.
بكأابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بالر7اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2021 سبأمبر   28 بأاريخ 

.117858
334 P

 STE COMMERCIALE ET
 ALIMENTAIRE LE GATEAU

EXOTIQUE
SCAGEX

ش.م.م لشريك وح د
 السجل الأجاري : 50291 

الدار الب ضاء
تعديالت قانون ة

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
الغير العادي املؤرخ في 5 يول و 2021 

تقرر ما يلي :
جديد  شريك  على  املوافقة 

للشركة.
ب ع 8260 حصة من تسهم الس د 
هشام  الس د  لفائدة  نج ب  عروب 

فيزازي.
القانون  من   7 املادة  تغ ير 

ارسا�سي.
اسأقالة الس د عروب نج ب من 

مهامه كمدير للشركة.
تع ين الس د هشام فيزازي كمدير 

وح د للشركة ملدة غير محدودة.
تح ين القانون ارسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني بكأابة الضبط 
لدى املحكمة الأجارية بالدار الب ضاء 
رقم  تحت   2021 يول و   16 بأاريخ 

.787378
لإلعالم : املسير الوح د

335 P

L’IMMOBILIER DE DEMAIN
شركة محدودة املسؤول ة
رتسمالها : 100.000   درهم

املقر االجأماعي :   الشقة 5، إقامة 
إسك، زنقة جنى، قطاع 9، حي 

الرياض، الر7اط
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
قد  بالر7اط،   2021 سبأمبر   25
املسؤول ة  ذات  شركة  تأسيس  تم 
الخصائص  تحمل  والتي  املحدودة 

الأال ة :
 L’IMMOBILIER DE  : الـتـسـمـ ـــة 

.DEMAIN
ذات  شركة   : القانوني  الـوضع 

املسؤول ة املحدودة.

بناء  مأعهد  االجأماعي:  الهدف 
عمارات - مقاو0 )ب ع العقارات(. 

املقر االجأماعي : الشقة 5، إقامة 
حي   ،9 قطاع  جنى،  زنقة  إسك، 

الرياض، الر7اط. 
من  ابأداء  سنة   99  : الــــمـــــدة 

الأأسيس.
رتسما0 الشـركة : 100.000 درهم 

نقدا.
الــمـساهـمين : 

القاطن  العلج  املهدي   الس د 
برقم 32 تجزئة راكو7ة طريق عكراش 

السوي�سي الر7اط ؛
القاطنة  العلج  هاجر  الس دة 
برقم 32 تجزئة راكو7ة طريق عكراش 

السوي�سي الر7اط ؛
القاطن  شعبادي  املهدي  الس د 
بقطاع 15 بلوك في رقم 8 حي الرياض 

الر7اط.
العلج  هاجر  الس دة   : التسـ ــ ــــر 
القاطنة برقم 32 تجزئة راكو7ة طريق 

عكراش السوي�سي الر7اط.
اإليداع القانوني: تـم اإليداع القانوني 
املحكمة  لدى  الأجاري  بالسجل 
الأجارية بالر7اط، في 14 تكأو7ر 2021 

ومسجل تحت رقم 155327.
عن الشركة

336 P

BLACK STONE IMMO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

رتسمالها : 100.000 درهم
 املقر االجأماعي :  الشقة 5، إقامة 

إسك، زنقة جنى، قطاع 9، حي 
الرياض، الر7اط

املساهمين،  ملداوالت  طبقا 
الغير  العام  بالجمع  املجأمعين 
قد   ،2021 تكأو7ر   6 بأاريخ  العادي 

تقرر ما يلي :
فسخ  حسابات  على  املصادقة 
 ،2021 تكأو7ر   6 حدود  إلى  الشركة 
وعدم املأابعة الأامة ملأمور الأصف ة.
الخاصة  القرارات  على  املصادقة 
من طرف  املنفذة  العمل ات  و جم ع 

مأمور الأصف ة.

فسخ قطع ا الشركة مسبقا.
بكأابة  القانوني  الوضع  تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 2021 تكأو7ر   14 بأاريخ  بالر7اط، 

تحت رقم 118345. 
قصد النشر

337 P

FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

YAR FOOD
 SARL

تأسيس شركة ذ.م.م
تأسيس  تم  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

ش.ذ.م.م.
 YAR FOOD  : االجأماعي  اللقب 

.SARL
.DAR ACHCHAM : الشعار

الشركاء واملساهمون :
مصدق،  اناس  محمد  الس د 

ب.و.ط D605886 500 سهم ؛
ب.و.ط  مصدق،  غ ثة  الس دة 

AA89359 350 سهم ؛
الشرقاوي  ياسين  س دي  الس د 
 150  A734258 ب.و.ط  الدقاقي، 

سهم.
اناس  محمد   : الوح د  املسير 

مصدق.
رتس املا0 : 100.000 درهم.

النشاط : وجبات خف فة.
املدة : 99 سنة.

العنوان : تجزئة PTT رقم املحل 4 
حي النهضة، الر7اط.       

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   14 بأاريخ  بالر7اط  الأجارية 
الأجاري  السجل  رقم  تحت   2021

.155331
للب ان

338 P

H24 DEMENAGEMENT
SARL AU

تأسيس شركة
بأاريخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 
30 سبأمبر 2021 تم إحداث القانون 
املسؤول ة  محدودة  لشركة  ارسا�سي 

بشريك واحد تألخص ف ما يلي :
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 H24  : التسم ة 
.DEMENAGEMENT SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤول ة املحدودة بشريك واحد.

الهدف االجأماعي : نقل.
شارع   400  : االجأماعي  املقر 
 ،5 بدر، شقة  إقامة  الثاني،  الحسن 

الر7اط.
املدة : 99 سنة.

رتسما0 الشركة : 100.000 درهم 
اجأماع ة  حصة   1000 إلى  مقسمة 

من فئة 100 درهم للحصة الواحدة.
ندى  مبشور  الس دة   : التس ير 

ملدة غير محدودة.
 : السنة  خال0  بها  املعمو0  الفترة 
تبدئ من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر.

لفائدة   %5 خصم  بعد   : ارر7اح 
يأصرف  الفائض  القانوني  االحأ اط 

ف ه حسب قرار الشركاء.
السجل الأجاري : 155325 الر7اط.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بالر7اط  الأجارية  باملحكمة  القانوني 
14 تكأو7ر 2021 تحت رقم 118344.

من تجل االسأخالص والب ان

339 P

TRADIC
SARL AU

 شركة ذات املسؤول ة املحدودة 
ذات الشريك الواحد

رتسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجأماعي : عمارة 30، شقة 8، 
زنقة تحمد لوك لي، حسان، الر7اط

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بالر7اط، واملسجل بأاريخ 29 سبأمبر 
 RE00401322046 2021 تحت رقم
لشركة  ارسا�سي  القانون  وضع  تم 
مميزاتها  محدودة  مسؤول ة   ذات 

كما يلي :
.TRADIC SARL : التسم ة

الهدف :
املخألفة  وارشغا0  البناء  تشغا0 

تشغا0 الكهر7اء والترص ص ؛
املعامالت  جم ع  العموم  وعلى 
املأعلقة  املباشرة،  والغير  املباشرة 

بالشركة والتي تساهم في تنم تها.

املقر  تع ين  تم   : االجأماعي  املقر 
االجأماعي في عمارة 30 شقة 8، زنقة 

تحمد لوك لي، حسان، الر7اط.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤول ة املحدودة.
تحديد  تم   : الشركة  رتسما0 
 100.000 مبلغ  في  الشركة  رتسما0 
حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم 
درهم   100 الحصة  ق مة  اجأماع ة 

موزعة كما يلي :
السالم  عبد  العربي  بن  الس د 

1000 حصة.
العربي  بن  الس د   : الشركاء 

الشريك الوح د للشركة.
الزمن ة  املدة  حددت   : املدة 
يوم  من  ابأداء  سنة   99 في  للشركة 

تسج لها في السجل الأجاري.
بن  الس د  تع ين  تم   : التس ير 
الوح د  املسير  السالم  عبد  العربي 

للشركة ملدة غير محدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الأجارية  املحكمة  لدى  القانوني 
بأاريخ   118332 رقم  تحت   بالر7اط 

14 تكأو7ر 2021.
للب ان والنشر

340 P

 STE CHARAM CHIKH LUXE
CAR

SARL AU
 BLOC T 8 N45 KAMRA, CYM

RABAT
بأاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

15 سبأمبر 2021، تم إقرار ما يلي :
 CHARAM CHIKH  : التسم ة 

.LUXE CAR
ذات  شركة   : القانون ة  الصفة 

املسؤول ة املحدودة بشريك واحد.
استئجار   : االجأماعي  الهدف 

الس ارات بدون سائق.
رتسما0 الشركة : 100.000 درهم.
من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.
 املقر االجأماعي : بلوك ت 8 رقم 45 

القامرة، يعقوب املنصور بالر7اط.

التس ير : الس د زكرياء لحمام.

بالسجل  الشركة  تسج ل  تم 

بالر7اط  الأجارية  باملحكمة  الأجاري 

رقم  تحت   2021 تكأو7ر   12 بأاريخ 

.155239

341 P

 STE TOUMIBELHAJ

TRAVAUX
SARL AU

12 AVENUE MLY ISMAIL ET 

HASSOUNI SIDI MOUSSA, 

SALE

بأاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

4 تغسطس 2021، تم إقرار ما يلي :

املسؤول ة  ذات  شركة  تأسيس 

الوح د  الشريك  وذات  املحدودة 

والتي تحمل الخصائص الأال ة :

 TOUMIBELHAJ  : التسم ة 

.TRAVAUX

ذات  شركة   : القانون ة  الصفة 

الشريك  وذات  املحدودة  املسؤول ة 

الوح د.

تشغا0   : االجأماعي  الهدف 

زراعة  تشغا0  تخرى،  وتشغا0  البناء 

وص انة الحدائق، الأجارة.

رتسما0 الشركة : 100.000 درهم 

اجأماع ة  حصة   1000 إلى  مقسمة 

بق مة 100 درهم للحصة كلها في اسم 

الس د حمزة بن زيان.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.

12 شارع موالي   : املقر االجأماعي 

اسماع ل والحسوني، س دي مو�سى، 

سال.

زيان  بن  حمزة  الس د   : التس ير 

بصفأه مسير وح د للشركة.

بالسجل  الشركة  تسج ل  تم 

بسال  االبأدائ ة  باملحكمة  الأجاري 

رقم  تحت   2021 تكأو7ر   4 بأاريخ 

.37494

342 P

STE MAROC I-K
SARL AU

 MAGASIN 1 N E 455 NAJEM 
 EL BAHRI, SIDI ALLAL

BAHRAOUI
بأاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

28 سبأمبر 2021، تم إقرار ما يلي :
املسؤول ة  ذات  شركة  تأسيس 
املحدودة وذات الشريك الواحد والتي 

تحمل الخصائص الأال ة :
.MAROC I-K : التسم ة

ذات  شركة   : القانون ة  الصفة 
الشريك  وذات  املحدودة  املسؤول ة 

الوح د.
الهدف االجأماعي : تشغا0 النجارة، 
تشغا0 البناء وتشغا0 تخرى، تشغ ل 

ورشة اللحام.
رتسما0 الشركة : 100.000 درهم 
اجأماع ة  حصة   1000 إلى  مقسمة 
في  كلها  للحصة  درهم   100 بق مة 

اسم الس د حم د اقال0.
من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.
 E 455 املقر االجأماعي : محل 1 رقم 
النجم البحري، س دي عال0 البحراوي.
اقال0  حم د  الس د   : التس ير 

بصفأه مسير وح د للشركة.
بالسجل  الشركة  تسج ل  تم 
الأجاري باملحكمة االبأدائ ة بت فلت 
رقم  تحت   2021 تكأو7ر   13 بأاريخ 

.243
343 P

STE TRANOMID
SARL

 N°98 HAY NAHDA, SIDI ALLAL
BAHRAOUI

بأاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
10 سبأمبر 2021، تم إقرار ما يلي :

املسؤول ة  ذات  شركة  تأسيس 
الخصائص  تحمل  والتي  املحدودة 

الأال ة :
.TRANOMID : التسم ة

ذات  شركة   : القانون ة  الصفة 
املسؤول ة املحدودة.
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ب ع  وراقة،   : االجأماعي  الهدف 
اللوازم املكأب ة ومعدات الكمب وتر، 

الأجارة.
رتسما0 الشركة : 100.000 درهم 
اجأماع ة  حصة   1000 إلى  مقسمة 
بق مة 100 درهم للحصة 600 حصة 
في اسم الس د زكرياء ابا و400 حصة 

في اسم الس دة مريم صابر.
من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.
حي   ،98 رقم   : االجأماعي  املقر 

النهضة، س دي عال0 البحراوي.
التس ير : الس د زكرياء ابا بصفأه 

مسير وح د للشركة.
بالسجل  الشركة  تسج ل  تم 
الأجاري باملحكمة االبأدائ ة بت فلت 
رقم  تحت   2021 تكأو7ر   13 بأاريخ 

.244
344 P

SCR
الشركة املركزية إلعادة الأأمين

شركة مساهمة
رتسمالها : 2.200.000.000 درهم

املقر الرئي�سي : برج ارطلس، ساحة 
الزالقة، الدار الب ضاء

زيادة في رتس املا0
االسأثنائي  العام  الجمع  إن   -  1
املركزية  الشركة  في  للمساهمين 
بأاريخ املنعقد  الأأمين   إلعادة 

 24 يون و 2021 قد :
بما  الرتسما0  في  الزيادة  قرر 
لحمله  درهما  مل ون   700 مبلغه 
إلى  درهم   1.500.000.000 من 
إدماج  عبر  درهم   2.200.000.000
تزكى  نقدا  املبلغ  نفس  الرتسما0  إلى 

بإصدار 7.000.000 سهم جديد.
في  الزيادة  في  النهائي  الأحقق  تم 
وغير  تعاله  إل ه  املشار  املا0  رتس 
6 من النظام ارسا�سي طبقا  الفصل 

لذلك.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2
ضبط املحكمة الأجارية ملدينة الدار 
 2021 تغسطس   16 بأاريخ  الب ضاء 

تحت رقم 40211121067509.
للخالصة والنشر

املجلس اإلداري

345 P

OPTI BLOOM
 شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات شريك واحد
رتسمالها : 40.000 درهم

مقرها االجأماعي : تمل 6 عمارة 1 

مأجر 2، حي الفأح، ح.ي.م الر7اط

تأسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

 ،2021 سبأمبر   24 بأاريخ  بالر7اط 

القانون ارسا�سي لشركة  تم تأسيس 

ذات املسؤول ة املحدودة ذات شريك 

واحد مميزاتها كالأالي :

 OPTI BLOOM  : الـتـسـمـ ـــة 

ش.ذ.م.م ش.و.

تخصائي   : االجأماعي  الهدف 

نظارات. 
املا0  رتس   : االجأماعي  املا0  رتس 

درهم   40.000 في  محدد  االجأماعي 

موزع إلى 400 حصة من فئة 100 درهم 

للواحدة موزعة على الشكل الأالي :

 400 صابرين  علوي  الس دة 

حصة اجأماع ة ؛

املجموع 400 حصة اجأماع ة.

املدة : 99 سنة.

 1 6 عمارة  تمل   : االجأماعي  املقر 

مأجر 2، حي الفأح، ح.ي.م الر7اط.

التس ير : الشركة مسيرة من طرف 

الس دة علوي صابرين.
 : الأجاري  بالسجل  الأق  د  رقم 

.155287
تم اإليداع القانوني باملكأب الجهوي 

لالستثمار بالر7اط تحت رقم 118289.
للخالصة والب ان

346 P

STE M.S.T FARID
SARL

تأسيس شركة
بأاريخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 

6 سبأمبر 2021 بأمارة، تقرر تأسيس 

بشريك  املسؤول ة  محدودة  شركة 

الوح د  بالخصائص الأال ة :

م.س.ط   : االجأماع ة  التسم ة 

فريد.

املقر االجأماعي : تجزئة رقم 705، 
عين   ،2 رقم  جانب  الفردوس  إقامة 

عودة، تمارة.
الهدف : وك ل شحن البضائع.

تاريخ  من  ابأداء  سنة   99  : املدة 
إحداثها الفعلي.

من  تبأدئ   : االجأماع ة  السنة 
31 من ديسمبر  فاتح يناير وتنأهي في 

من كل سنة.
في  حدد   : االجأماعي  الرتسما0 
 1000 على  مقسم  درهما   100.000

حصة بق مة 100 درهم.
التس ير : الشركة مسيرة من طرف 
الس د محمد تمين الفارض املدة غير 

محدودة.
 : الأجاري  بالسجل  الأق  د  رقم 

.134389
باملحكمة  الطلب  إيداع  تم 
تكأو7ر   12 بأاريخ  بأمارة  االبأدائ ة 

2021 تحت الرقم 6601. 
347 P

COOPER MANAGEMENT

Comptable Agrée Par L’Etat

 N°48 Rue Mohamed El Amraoui,

Résidence Nizar, KENITRA

LCH CORPORATE
ش.ذ.م.م ذات الشريك الواحد

املقر االجأماعي : 454، شارع محمد 
الخامس، إقامة س، شقة رقم 18، 

القن طرة 
 LCH شركة  تأسيس  لعقد  تبعا 
ش.و،  ش.ذ.م.م   CORPORATE
املسؤول ة  ذات  شركة  تأسيس  تقرر 
الواحد،  الشريك  ذات  املحدودة 

مميزاتها هي كالأالي :
شركة   : للشركة  القانوني  الشكل 
ذات  املحدودة  املسؤول ة  ذات 

الشريك الواحد.
.LCH CORPORATE : التسم ة

االستشارات   : الرئي�سي  املوضوع 
اإلدارية.

شارع   ،454  : االجأماعي  املقر 
شقة  س،  إقامة  الخامس،   محمد 

رقم 18، القن طرة.

املدة : 99 سنة.
رتسما0  حدد   : الشركة  رتسما0 
درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
اجأماع ة  حصة   1000 إلى  مقسمة 

من فئة 100 درهم للواحدة.
الشكل  على  الحصص  تخصص 

الأالي :
 454 هشام،  الشريفي  العلوي 
س،  إقامة  الخامس،  محمد  شارع 
عدد  القن طرة   ،18 رقم  شقة 

الحصص 1000 حصة اجأماع ة ؛
املجموع 1000 حصة اجأماع ة.

الشريفي  العلوي  الس د   : اإلدارة 
هشام، الحامل للبطاقة الوطن ة رقم 

.D422951
لقوانين  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
الشركة باملحكمة االبأدائ ة بالقن طرة 
رقم  تحت   2021 تكأو7ر   6 بأاريخ 
2021/4878 بملف السجل الأجاري 

رقم 62679.
348 P

SORECOR
SARL AU

 بمقأ�سى عقد عرفي مسجل بأاريخ 
الب ضاء  بالدار    2021 تكأو7ر   8
املسؤول ة  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك واحد :
.SORECOR : التسم ة

ارعما0  في  مقاو0   : الهدف 
املخألفة والبناء، مقاو0 في الترك بات 

الكهر7ائ ة.
شارع   13  : الأجاري  العنوان 
 ،10 الشقة   ،5 الطابق  القصر، 

املعاريف، الدار الب ضاء.
الرتسما0 : حدد رتسما0 الشركة 
في 100.000 درهم مقسمة إلى 1000 
حصة للس د إل اس باها بق مة 100 

درهم للحصة.
الس د محمد  تع ين  تم   : التس ير 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  باها 

محدودة.
إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

ارولى تبأدئ من تاريخ التسج ل.
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الأجاري  السجل  في  الأق  د  تم 
 519191 رقم  تحت  الب ضاء  الدار 

بأاريخ 15 تكأو7ر 2021.
349 P

 ESPACE MULTI-SERVICE ET
CASH

SARL AU
 بمقأ�سى عقد عرفي مسجل بأاريخ 
2021  بالر7اط تم تأسيس  7 تكأو7ر 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 

بشريك واحد :
ESPACE MULTI-  : التسم ة 

.SERVICE ET CASH
الهدف : تحويل ارموا0، الصرف.
الخير،  تجزئة   : الأجاري  العنوان 

رقم 219، مرس الخير، تمارة.
الرتسما0 : حدد رتسما0 الشركة 
في 100.000 درهم بق مة 100 درهم 
مصطفى  للس د  الواحدة  للحصة 

بوعزاوي.
الس د  تع ين  تم   : التس ير 
للشركة  كمسير  بوعزاوي  مصطفى 

ملدة غير محدودة.
إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

ارولى تبأدئ من تاريخ التسج ل.
الأجاري  السجل  في  الأق  د  تم 
بأاريخ   134405 رقم  تحت  بالر7اط 

13 تكأو7ر 2021.
350 P

BYCLEAN
SARL

 بمقأ�سى عقد عرفي مسجل بأاريخ 
2021  بالر7اط تم تأسيس  6 تكأو7ر 

شركة ذات املسؤول ة املحدودة :
.BYCLEAN : التسم ة

الأنظ ف،  تنشطة   : الهدف 
غس ل املالبس، تطهير املباني، تعما0 

وخدمات مأنوعة.
موالي  شارع   : الأجاري  العنوان 
شقة  ع بودي،  إقامة   ،1  الحسن 

رقم 26، تمارة.

الرتسما0 : حدد رتسما0 الشركة 

في 100.000 درهم بق مة 100 درهم 

للحصة الواحدة مقسمة كالأالي :

500 حصة  فركاط  إلهام  الس دة 

والس دة تسماء العبادي 500 حصة.

إلهام  الس دة  تع ين  تم   : التس ير 

العبادي  تسماء  والس دة  فركاط 

كمسيرتان للشركة ملدة غير محدودة.

إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

ارولى تبأدئ من تاريخ التسج ل.

الأجاري  السجل  في  الأق  د  تم 

بأاريخ   134413 رقم  تحت  بالر7اط 

13 تكأو7ر 2021.

351 P

THALES 3D MAROC

شركة مساهمة مبسطة

ذات الرتسما0 : 2.000.000 يورو

املقر االجأماعي : املنطقة الحرة 

للصادرات بالنواصر، م دبارك، 

 تجزئة 19، 27.000 النواصر، 

الدار الب ضاء

 مسجلة بالسجل الأجاري 

للدار الب ضاء تحت رقم 341423

بأاريخ  الخط ة  املشاورة  خال0 

شركاء  قرر   2021 سبأمبر  فاتح 

الشركة ما يلي :

العلج  هشام  الس د  والية  تجديد 

كعضو في املجلس الأنف ذي للشركة 

بأثر رجعي من فاتح يول و 2021 لفترة 

غير محددة.

تم اإليداع القانوني في قلم املحكمة 

بأاريخ  الب ضاء  بالدار   الأجارية 

 795665 رقم  تحت   2021 تكأو7ر   7

السجل  في  الأعديلي  والتسج ل 

بأاريخ  الب ضاء  بالدار   الأجاري 

7 تكأو7ر 2021 تحت رقم 34763.
لإليداع، الرئيس

352 P

SEWS-CABIND MAROC
شركة مساهمة مبسطة

ذات الرتسما0 : 350.000.000 درهم
املقر االجأماعي : املنطقة الصناع ة 
احمد بن ايشو، كم 9 طريق الر7اط، 

عين حرودة، املحمدية
 املسجلة بالسجل الأجاري 

للدار الب ضاء تحت رقم 13111
اإلدارة  مجلس  اجأماع  خال0 
املنعقد بأاريخ 30 ماي 2021 والجمع 
العام العادي املنعقد بأاريخ 24 يون و 

2021، تقرر ما يلي :
تكيهيرو  الس د  والية  تجديد 
واحدة،  سنة  ملدة  كرئيس  كوموري 
على حسابات  املصادقة  غاية  إلى  تي 
مارس   31 في  املنته ة  املال ة  السنة 

.2022
بالنكو  تندريا  الس د  والية  تجديد 
إلى  تي  سنوات،   3 ملدة  كمأصرف 
السنة  على حسابات  املصادقة  غاية 

املال ة املنته ة في 31 مارس 2024.
بقلم  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ  باملحمدية  االبأدائ ة   املحكمة 
 2082 رقم  تحت   2021 تكأو7ر   5
والتسج ل الأعديلي بالسجل الأجاري 
 2021 تكأو7ر   5 بأاريخ  للمحمدية 

تحت رقم 2314.
لإليداع، الرئيس

353 P

TXB CONSULTING
تأسيس

بالدار  مؤرخ  بمقأ�سى عقد عرفي 
تم   27/09/2021 بأاريخ  الب ضاء 

تأسيس شركة باملواصفات الأال ة :
.TXB CONSULTING : التسم ة 

 RUE DE  ,34  : االجأماعي  املقر 
 .LILLE- CASABLANCA

خدمات   : االجأماعي  الهدف 
لألفراد  والدعم  االستشارات 
تو  العامة  واملؤسسات  والشركات 

الخاصة ارخرى.
االسترات ج ة  في  والدعم  املشورة 
املعلومات  ونظم  واإلدارة  والأنظ م 
والتسويق  البشرية  واملوارد 
واالتصا0، من الأصم م إلى الأنف ذ.

بشأن  والدعم  املشورة  تقديم 

الخطط  و7ن ة  حجم  تحديد 

الق مة للشركة  اللوجست ة وسلسلة 

لجم ع قطاعات النشاط مجأمعة،

للحصو0  الأدريب  خدمات 

منحها،  وعدم  الشهادات  على 

ن ابة  املوارد  وتنسيب  والأوظ فات 

الندوات  وتنظ م  اآلخرين،  عن 

لتشك ل  املخصصة  وارحداث 

املجموعات وتنش طها.

الشهادات  إصدار  ه ئات  تمث ل 

املوحدة

خدمة  تو  عمل ة  تي  وكذلك 

مرتبطة بشكل مباشر تو غير مباشر 

بغرض الشركة

الخدمات  مزود  نشاط  ق ادة 

الشركات  عن  ن ابة  اللوجست ة 

الصناع ة من جم ع القطاعات

من ارنشطة مجأمعة.

والخبرات  الدراسات  إجراء 

املأعلقة بأبعاد سلسلة اللوجست ات 

ن ابة عن اآلخرين ،

وتكامل  املب عات  في  الوساطة 

املعلومات تكنولوج ا   حلو0 

 تو اردوات واملعدات الرقم ة املأعلقة 

باالحأ اجات الأنظ م ة تو التشغ ل ة 

للشركات ،

والأداو0 الأداو0  في   الوساطة 

 تو تمث ل العالمات الأجارية ارجنب ة 

على اررا�سي الوطن ة والدول ة ،

االتصا0  تنشطة  جم ع 

واالستشارات التسويق ة واالتصال ة 

وخاصة  اإلعالم  وسائل  بجم ع 

اإلنترنت وتي وسائط تفاعل ة.

املأعلقة  والخدمات  الدعم 

بالأحو0 الرقمي للشركات.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤول ة محدودة.

الرتسما0 : 100.000 درهم.

السنة االجأماع ة : من فاتح يناير 

إلى 31 دجنبر.

املدة : 99 سنة. 
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الحصص :  

ساهم الشريك مروان بناني  بمبلغ 

)40.000 درهم(.
 10.000( بمبلغ  بناني   راض ة 

درهم(.

 20.000( بمبلغ  البقالي  قاسم 

درهم(.

 30.000( بمبلغ  بناني  ابو7كر 

درهم(.

التس ير :

الحامل  بناني  بكر  ابو  الس د 

رقم  الوطن ة  الأعريف  لبطاقة 

.BE874347

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

للدار  الأجارية  باملحكمة  القانوني 

الب ضاء بأاريخ 8 تكأو7ر 2021 تحت 
رقم 518687.

354 P

DARBLINK
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

 07/09/2021 بالدار الب ضاء بأاريخ 

تم تأسيس شركة باملواصفات الأال ة  :

DARBLINK : التسم ة
سبأة  زنقة   ،7  : االجأماعي  املقر 

اقامة رامي الطابق الأاني مكأب رقم 

8  الدار الب ضاء.

اإلنعاش   : االجأماعي  الهدف   

العقاري، البناء و التشي د.

وصناع ة  تجارية  مؤسسة  مؤجر 

ومهن ة.

واردوات  واآلالت  املواد  تأجير 

الأقن ة  الترك بات  واملنشآت. 

وترك بات املباني.

والشقق  املباني  وشراء  ب ع 

و/تو  املكشوفة  واررا�سي  والف الت 

املبن ة.

إنجاز ارشغا0 العامة والصناع ة 

والهندسة  الدولة  ه ئات  وجم ع 

املدن ة.

تسويق وتأجير واسأيراد وتصدير 

مواد البناء.

توريد العمالة.

الدراسة والأمث ل  جم ع عمل ات 
الشحنات  في  والسمسرة  والوساطة 
باملجاالت  املأعلقة  والعموالت 

املذكورة تعاله.
االسأحواذ على حصة تو مصلحة 
شركة  تي  في  ارشكا0  من  شكل  بأي 
عمل  تو  مؤسسة  تو  تجاري  عمل  تو 
تجاري لغرض مماثل تو مكمل تو ذي 

صلة ؛
املال ة،  املعامالت  وعموما، جم ع 
الأجارية، الصناع ة، العقارية والغير 
صلة  ذات  تكون  قد  والتي  العقارية، 
بارهداف  مباشرة  غير  تو  مباشرة 
املذكورة تعاله وتساهم في تطويرها تو 

تمديدها.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤول ة محدودة بشريك وح د.
الرتسما0 : 100.000 درهم. 

السنة االجأماع ة : من فاتح يناير 
إلى 31 دجنبر.

املدة : 99 سنة. 
الحصص:   

للشركة  الوح د  الشريك  ساهم 
تلف  مائة  بمبلغ  صبير  عاد0  الس د 

درهم )100.000 درهم(.
صبير  عاد0  الس د   : التس ير 
الوطن ة  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.BE652986 رقم
املحكمة   : القانوني  اإليداع 

الأجارية بالدار الب ضاء.
السجل الأجاري : 518697 بأاريخ 

.08/10/2021
355 P

AGADIRSANTE
شركة ذات مسؤول ة محدودة 
الرتسما0 : 100.000 درهم

املقر االجأماعي : 7  زنقة سبأة اقامة 
رامي الطابق الثاني مكأب رقم 8  

الدار الب ضاء
R.C :467385 -   IF : 45899003

تغ ير املقر اإلجأماعي
العام  االجأماع  محضر  بموجب 
 25/09/2021 بأاريخ  العادي  الغير 

يأقرر ما يلي :

  تغ ير املقر االجأماعي.
تح ين النظام االسا�سي للشركة.

إعطاء الصالح ات.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
بأاريخ  الب ضاء  للدار  الأجارية 

12/10/2021 تحت رقم 796338.
356 P

FIDELIO CAR KENITRA
شركة ذات مسؤول ة محدودة

رتسمالها 100.000 درهم
مقرها االجأماعي 19 باب فاس - 

القن طرة
رقم السجل الأجاري 42685

حل الشركة
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
 2020 نوفمبر   26 بأاريخ  املؤرخ 
 2020 ديسمبر   19 في  املسجل 
بالقن طرة، قرر مسيرو الشركة الحل 

املبكر للشركة وتصف تها.
تما0  بوريمي  الس دة  تع ين 

كمصف ة للشركة.
19 زنقة   : الأصف ة ب  حدد مقر 

باب فاس - القن طرة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

ديسمبر 2020 رقم 4706.
357 P

SALMI CHANGE
SARL AU

شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات 
الشريك الوح د

رتسمالها 500.000 درهم
مقرها االجأماعي : 65، شارع الزهور 

العروي، الناضور
الجمع  محضر  بمقأ�سى   -  1
اسأثنائ ا  املنعقد  العادي  العام 
شركاء  قرر   2021 سبأمبر   7 بأاريخ 
الشركة  رتسما0  في  الزيادة  الشركة 
 2.000.000 إلى  درهم   500.000 من 
 15.000 إصدار  طريق  عن  درهم 
القانون  تعديل  مع  ع ن ة  حصة 

ارسا�سي للشركة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  2
بأاريخ  بالناضور  االبأدائ ة  املحكمة 

20 سبأمبر 2021 تحت رقم 3964.
نسخة للب ان

358 P

CASA FRUTA

SARL AU

شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

الشريك الوح د

رتسمالها 100.000 درهم

مقرها االجأماعي : 210، شارع 

يوسف ابن تاشفين، الناضور

العام  الجمع  محضر  إثر  على 

قرر   2021 سبأمبر   3 بأاريخ  املنعقد 

شريك الشركة ما يلي :

وذلك  الشركة  نشاط  توس ع 

بإضافة :

تبريد   - وتغل ف  تعبئة  محطة 

الفواكه والخضروات.

ارسا�سي  القانون  تعديل  مع 

للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  2

بأاريخ  بالناضور  االبأدائ ة  املحكمة 

10 سبأمبر 2021 تحت رقم 3909.
نسخة للب ان

359 P

NEW WORLD SERVICES

SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

رتسمالها 100.000 درهم

مقرها االجأماعي : حي املسأوصف، 

بني انصار، الناضور

العام  الجمع  محضر  إثر  على 

 2021 تغسطس   26 بأاريخ  املنعقد 

قرر شركاء الشركة ما يلي :

الشركة  نشاط  بعض  تشط ب 

وهو كالأالي :

تخزين الحبوب والقطاني.

ارسا�سي  القانون  تعديل  مع 

للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  2

بأاريخ  بالناضور  االبأدائ ة  املحكمة 

8 سبأمبر 2021 تحت رقم 3897.
نسخة للب ان

360 P
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MK BUSINESS
SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

رتسمالها 100.000 درهم

مقرها االجأماعي : 210، شارع 

يوسف ابن تاشفين رقم 1، الناضور

 19 بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

الشركة  مسيرا  قرر   2021 تغسطس 

نقل املقر االجأماعي إلى :

 - اكل م   143 رقم  قاسمي  تجزئة 

بركان.

ارسا�سي  القانون  تعديل  مع 

للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  2

 7 بأاريخ  ببركان  االبأدائ ة  املحكمة 

سبأمبر 2021 تحت رقم 518.
نسخة للب ان

361 P

RANA - BROTHERS
SARL AU

شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

الشريك الوح د

رتسمالها 100.000 درهم

مقرها االجأماعي : حي بوينذوز، 

م ضار، الدريوش

العام  الجمع  محضر  إثر  على 

 2021 تغسطس   26 بأاريخ  املنعقد 

قرر شريك الشركة ما يلي :

وذلك  الشركة  نشاط  توس ع 

بإضافة :

نقل البضائع غير املصحو7ة ن ابة 

عن اآلخرين.

نقل السلع للغير.

تجارة.

ارسا�سي  القانون  تعديل  مع 

للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  2

بأاريخ  بالدريوش  االبأدائ ة  املحكمة 

22 سبأمبر 2021 تحت رقم 118.
نسخة للب ان

362 P

ECHABABI
SARL AU

تأسيس
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 

شركة  تكونت   2021 تغسطس   31  

لشريك  محدودة  مسؤول ة  ذات 

وح د مميزاتها كالأالي :

.ECHABABI SARL AU : التسم ة

الصفة القانون ة : ش.م.م ش.و.

نقل   - للغير  السلع  نقل   : الهدف 

عن  ن ابة  املصحو7ة  غير  البضائع 

اآلخرين.

االسأيراد والأصدير.

 100.000 في  حدد   : الرتسما0 

بق مة  سهم   1000 إلى  مقسم  درهم 

100 درهم للسهم موزعة كالأالي :

1000 سهم : محمد الشبابي.

التس ير : محمد الشبابي.

اإلمضاء : محمد الشبابي.

املدة : 99 سنة.

اتوونت  دوار   : االجأماعي  املقر 

 - سع د  بني  مايت  ايت  جماعة 

الدريوش.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

 20 بأاريخ  بالدريوش  االبأدائ ة 

سبأمبر 2021 تحت رقم 117.

363 P

STE ANOUAL CHANGE
SARL

للأصف ة  العام  الجمع  بمقأ�سى 

2021 قرر شركاء  10 سبأمبر  بأاريخ 

 STE ANOUAL CHANGE شركة 

الدار  شارع   ،87  : مقرها   ،SARL

قرروا  الحس مة   - امزورن  الب ضاء 

تع ين  وكذا  للشركة  املسبق  الحل 

شع ب زعزع كمصفي للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة  الضبط  بكأابة  الأجاري 

 13 بأاريخ  بالحس مة  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 671.

364 P

COGITO’Z MAROC
SARL

بمقأ�سى عقد عرفي حرر بالر7اط 
تأسيس  تم  قد   ،2021 ماي   31 في 
محدودة   مسؤول ة  ذات  شركة 

.COGITO’Z MAROC SARL
خدمات   : االجأماعي  الهدف 

االستشارة.
درهم   10.000  : الشركة  رتسما0 
مقسمة إلى 100 حصة من فئة 100 

درهم للحصة الواحدة :
75 حصة : شلوي كل مونأين ماري 

ملاريشا0.
 COGITO’Z &  : حصة   25

.DEVELOPPEMENT
من  ابأداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تاريخ  من  تي  النهائي  الأأسيس 

السجل الأجاري.
يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 
ما  سنة  كل  من  ديسمبر   31 إلى  
تاريخ  من  تبأدئ  ارولى  السنة  عدا 

التسج ل.
: زاوية زنقة واد فاس وزنقة  املقر 
 3 رقم  شقة   22 رقم  عمارة  درعة 

الر7اط.
ماري  كل مونأين  شلوي   : املسير 

ملاريشا0.
الأجاري  بالسجل  الأق  د  تم 

.155223
365 P

K & B BUREAU
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤول ة 
بشريك وح د

 23 يوم  بالر7اط  عرفي  لعقد  تبعا 
شركة  إنشاء  تم   ،2021 تغسطس 
بشريك  محدودة  مسؤول ة  ذات 

واحد، ذات املميزات الأال ة :
 K« الشركة اتخذت اسم : اإلسم 

.»& B BUREAU
و7 ع  شراء  مكأبة   : ارهداف 
وارثاث  املعدات  جم ع  وتوزيع 
تلك  وخاصة  نوع  تي  من  واملنأجات 

املخصصة للمكاتب.

علوم الكمب وتر ؛ واالتصاالت.
املال ة،  الأجارية،  العمل ات  كل 
املرتبطة  والصناع ة،  والعقارية 
بأهداف  مباشرة  غير  تو  مباشرة 

الشركة.
 6 رقم  املحل   : االجأماعي  املقر 
تاميسنا  النجاح  حي  النجاح  مسجد 

تمارة.
تاريخ  من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

التسج ل بالسجل الأجاري.
 100.000 في  حدد   : الرتسما0 
حصة   1.000 إلى  مقسم  درهم 
اجأماع ة كلها محررة نقدا من طرف 
املهدي  منام  الس د  الوح د  الشريك 
 11 الشقة   1 مبروكة  بإقامة  مق م 

شارع الزيأون حي الرياض الر7اط.
من  تبأدئ   : االجأماع ة  السنة 
من  ديسمبر   31 غاية  إلى  يناير  فاتح 

كل سنة.
التس ير : الشركة مسيرة من طرف 

الس د منام املهدي.
باملائة   5 خصم  بعد   : ارر7اح 
تو  يوزع  الباقي  القانوني،  لالحأ اط 
يؤجل حسب قرارات الجمع ة العامة 

العادية.
وضع  تم  وقد   : القانوني  اإليداع 
املحكمة  لدى  القانوني  اإليداع 
تكأو7ر   14 يوم  بأمارة  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم : 6623.
عن النسخة والنص

366 P

مزار توديت واستشارات
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
رتسمالها : 6.441.500 درهم

مقرها االجأماعي : زاوية شارع عبد املومن وزنقة 
كالفون، الدار الب ضاء

ARTYM
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة ذات شريك وح د

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى   -  I
بأاريخ الب ضاء  الدار   بمدينة 
22 سبأمبر 2021، تم تأسيس شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة ذات شريك 

وح د ذات الخصائص الأال ة :
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.ARTYM : التسم ة
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
شريك  ذات  املحدودة  املسؤول ة 

وح د.
الهدف : تهدف الشركة، في املغرب 

كما في الخارج، إلى :
اإلدارة  مجا0  في  االستشارة 

والتس ير.
املساعدة  وتقديم  االستشارة 

إلدارة املشاريع.
االفأحاص.

دراسات وتطوير املشاريع.
مجا0  في  والأكوين  الأدريب 

اإلدارة.
العمل ات  كل  عامة،  و7صفة 
لها  التي  واملال ة  والأجارية  الصناع ة 
عالقة بالهدف االجأماعي تعاله والتي 

من شأنها تطوير وتنم ة الشركة.
مدة الشركة : 99 سنة ابأداء من 

تاريخ تسج لها بالسجل الأجاري.
املقر االجأماعي : ملأقى شارع عبد 
املومن وزنقة سوم ة، عمارة شهرزاد 
3، الطابق الخامس، الرقم 22، الدار 

الب ضاء.
في  محدد   : االجأماعي  الرتسما0 
 100 إلى  مقسم  درهم   10.000 مبلغ 
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 
طرف  من  بالكامل  مدفوع  الواحدة 
الشريك الوح د الس د نب ل بايحيى.

السنة املال ة : تبأدئ في فاتح يناير 
وتنأهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

وملدة  الشركة،  ستسير   : التس ير 
نب ل  الس د  طرف  من  محددة،  غير 
 بايحيى، مغربي الجنس ة، مزداد يوم 
مق م  بالر7اط،   1968 تكأو7ر   19
بالدار الب ضاء، كازا كرين تاون، ف ال 
بوسكوة  الخضراء،  املدينة   ،363
رقم  الوطن ة  للبطاقة  وحامل 

.A354203
 : والتسج ل  القانوني  اإليداع   -  II
تم اإليداع القانوني وتسج ل الشركة 
الدار  ملدينة  الأجارية  املحكمة  لدى 
الب ضاء بأاريخ 6 تكأو7ر 2021 ح ث 
لنفس  الأجاري  بالسجل  سجلت 

املدينة تحت رقم 518447.
بمقأ�سى مقأطف و7 ان

مزار توديت واستشارات

367 P

ASJ PARTENAIRES
شركة ذات مسؤول ة محدودة

رتسمالها 100.000 درهم
املقر االجأماعي : رقم 30، شقة 8، 
زنقة موالي احمد لوك لي حسان 

الر7اط
تأسيس

بموجب عقد عرفي بأاريخ 6 يول و 
القانون  على  املصادقة  تمت   2021
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة ذات الخصائص الأال ة :
 ASJ  : الأجارية  التسم ة 

PARTENAIRES
ذات  شركة   : القانون ة  الصفة 

مسؤول ة محدودة.
وخدمات  تعما0   : الهدف 

الأنظ ف.
شقة   ،30 رقم   : االجأماعي  املقر 
لوك لي حسان  احمد  زنقة موالي   ،8

الر7اط.
درهم   100.000  : املا0  رتس 
اجأماع ة  حصة   1000 إلى  مقسمة 
من فئة 100 درهم للحصة الواحدة.

التس ير : الس دة سعاد جزي ملدة 
غير محدودة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 
س.ت  رقم  تحت  بالر7اط  الأجارية 

154905 بأاريخ 27 سبأمبر 2021.
368 P

BLUE PHENIX CLOTHING
SARL

ش.م.م رتسمالها 100.000 درهم
املقر االجأماعي : شارع السعديين 

الحي الصناعي عين السلوكي - 
مكناس

سجل الأجاري رقم 25995 بمكناس
الرقم املوحد : 

001539172000066
I - بمقأ�سى مداوالت الجمع العام 
 BLUE PHENIX« لشركة  االسأثنائي 
بأاريخ  ش.م.م   »CLOTHING 

6 سبأمبر 2021 تقرر ما يلي :
الأصف ة  حص لة  على  املوافقة 

بأاريخ 6 سبأمبر 2021.

عزيز  محمد  الس د  إبراء 
بدون  للشركة  كمصف  املسطا�سي 
شرط وال تق د وإنهاء الأصف ة بأاريخ 

6 سبأمبر 2021.
لدى  القانوني  اإليداع  تم    -  II
املحكمة الأجارية بمكناس بأاريخ 13 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 325.
369 P

SPORTECH
SARL

ش.م.م رتسمالها 100.000 درهم
املقر االجأماعي : تجزئة 49 الحي 
الصناعي س دي بوزكري - مكناس

سجل الأجاري رقم 33365 بمكناس
الرقم املوحد :000063065000080
I - بمقأ�سى مداوالت الجمع العام 
 »SPORTECH« لشركة  االسأثنائي 
2021 تقرر  6 سبأمبر  ش.م.م بأاريخ 

ما يلي :
الأصف ة  حص لة  على  املوافقة 

بأاريخ 6 سبأمبر 2021.
عزيز  محمد  الس د  إبراء 
بدون  للشركة  كمصف  املسطا�سي 
شرط وال تق د وإنهاء الأصف ة بأاريخ 

6 سبأمبر 2021.
لدى  القانوني  اإليداع  تم    -  II
املحكمة الأجارية بمكناس بأاريخ 13 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 324.
370 P

 SHANGAI ZHENHUA
HEAVY INDUSTRIES SPAIN
شنغهاي زه نهوا ه في اندوستريز 

سبين
شركة محدودة املسؤول ة

مقرها االجأماعي : 59 شارع 
الزرقطوني، إقامة الزهور، الطابق 

9، الرقم 26، الدار الب ضاء
رتسمالها : 100.000 درهم

السجل الأجاري : الدار الب ضاء - 
رقم 384303

الحل املسبق للشركة
الجمع  قرارات  محضر  بمقأ�سى 
العام االسأثنائي املحرر بمقر الشركة 
الدار الب ضاء 13 سبأمبر 2021 تقرر 

ما يلي :

الحل املسبق للشركة.
إقالة الس د توني ل و7ولد توماسو 
من   Tony Leopold Tomasouw

مهامه كمسير للشركة.
إلوي  خوان  الس د  تع ين 
 Juan Eloy كوردون  فرانسيسكو 
كمصف   Francisco Cordon

للشركة ملدة الأصف ة.
العنوان  في  الأصف ة  مقر  تحديد 
إقامة  الزرقطوني،  شارع   59  : الأالي 
 ،26 الرقم   ،9 الطابق  الزهور، 

الدار الب ضاء.
لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية  املحكمة  ضبط  كأابة 
بالدار الب ضاء بأاريخ 3 تكأو7ر 2021 

تحت رقم 796498.
للخالصة والب ان

املصف

371 P

MOLECOR MAROC
شركة محدودة املسؤول ة ذات 

الشريك الوح د
مقرها االجأماعي : 11، زنقة 

الوحدة، إقامة اإلمام علي، شقة 
رقم 2، الدار الب ضاء

رتسمالها : 100.000 درهم
السجل الأجاري : الدار الب ضاء رقم 

315733
تح ين املادة 16 من النظام ارسا�سي 

مع ارحكام القانون ة
بمقأ�سى محضر قرارات الشريك 
بالدار  الشركة  بمقر  املحرر  الوح د 
الب ضاء بأاريخ 2 سبأمبر 2021 تقرر 

مايلي :
النظام  من   16 املادة  تح ين 
من   66 املادة  تحكام  مع  ارسا�سي 
بالشركات  املأعلق   5/96 القانون 

ذات املسؤول ة املحدودة.
من   16 للفصل  املوازي  الأعديل 

القوانين ارساس ة للشركة.
تنق ح القوانين ارساس ة للشركة.
كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  الأجارية  املحكمة  ضبط 
 2021 تكأو7ر   13 بأاريخ  الب ضاء 

تحت رقم 796452.
للخالصة والب ان

املسير

372 P
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STE TRANSMOUNZIH
SARL

تأسيس
الهدف االجأماعي :

مقاو0 نقل البضائع

مقاو0 االعما0 املأنوعة تو البناء

تاجر يقوم باالسأيراد والأصدير

املسيرة   5 تما0   : االجأماعي  املقر 
رقم 669 يعقوب املنصور الر7اط

درهم   100.000 الشركة  رتسما0 

مقسمة 0 1000 :

500 حصة لفائدة عبد اإلله منزه 

من فئة 100 درهم للحصة الواحدة.

لفائدة مصطفى منزه  500 حصة 

من فئة 100 درهم للحصة الواحدة.

التس ير : عبد االله منزه.
الأجاري  بالسجل  الأق  د  رقم 

 : بالر7اط  الأجارية  املحكمة  لدى 

.155281

373 P

HANDASSA NEGOCE
SARL

تأسيس
الهدف االجأماعي : تاجر تو وس ط 

معدات بائع  والأصدير  االسأيراد   في 

تو لوحات للطاقات املأجددة وترك بها
زنقة   128  : االجأماعي  املقر 

العرعار الطابق الثاني املكأب رقم 6 

الدار الب ضاء
رتسما0 الشركة : 100.000 درهم 

مقسمة 0 

درهم   100 فئة  من  حصة   500

عبد  الس د  لفائدة  الواحدة  للحصة 

الصماد الحاجي.

درهم   100 فئة  من  حصة   500

للحصة الواحدة لفائدة الس دة وفاء 

الهبطي.

التس ير : عبد الصماد الحاجي.
الأجاري  بالسجل  الأق  د  رقم 

 : لدى املحكمة الأجارية بالدار الب ضاء 

.517285

374 P

 MOKHTARI MOHAMED
 AMENAGEMENT

REHABILITATION (MMAR)
SARL AU
تأسيس

في  مقاو0   : االجأماعي  الهدف 
ارعما0 املخألفة تو البناء.

واملراقبة  الوصو0  في  الأحكم 
بالف ديو.

املسيرة   5 تما0   : االجأماعي  املقر 
رقم 669 يعقوب املنصور، الر7اط.

رتسما0 الشركة : 100.000 درهم 
مقسمة 0 1000 حصة من فئة 100 
درهم للحصة الواحدة لفائدة الس د 

محمد مخأاري.
التس ير : محمد مخأاري.

الأجاري  بالسجل  الأق  د  رقم 
 : بالر7اط  الأجارية  املحكمة  لدى 

.155123
375 P

RAHAMAT AGRI INVEST
SARL
تأسيس

تس ير   : االجأماعي  الهدف 
االسأغال0 الزراعي.

الفاكهة  ارشجار  زراعة 
واملحاص ل املوسم ة ارخرى.

االسأيراد والأصدير.
املسيرة   5 تما0   : االجأماعي  املقر 

رقم 669 يعقوب املنصور، الر7اط.
رتسما0 الشركة : 100.000 درهم 

مقسمة 0 1000 :
الحلو  حك م  لفائدة  حصة   333
من فئة 100 درهم للحصة الواحدة.

333 حصة لفائدة محمد بنسالم 
للحصة  درهم   100 فئة  من  السايغ 

الواحدة.
السايغ  تحمد  لفائدة  334 حصة 
من فئة 100 درهم للحصة الواحدة.

بنسالم  محمد  الس د   : التس ير 
السايغ والس د حك م الحلو.

الأجاري  بالسجل  الأق  د  رقم 
 : بالر7اط  الأجارية  املحكمة  لدى 

.155321
376 P

 SOCIETE MHAMMED EL

ASRI PROMO

س.ت. الر7اط : 154315

تناز0 عن حصص
تحويل الشركة إلى ش.ذ.م.م.
تع ين مسيري جدد للشركة

تح ين القوانين ارساس ة للشركة
بمقأ�سى عقد موثق حرر بالر7اط 

الشريك  قرر   ،2021 تكأو7ر   6 في 

 MHAMMED EL لشركة  الوح د 

ذات  ش.ذ.م.م.   ASRI PROMO

 100.000 رتسمالها  وح د،  شريك 

ديور  الر7اط  بالر7اط،  مقرها  درهم، 

الجامع، شارع الحسن الثاني، عمارة 

بدر، رقم 400، شقة 5 مايلي :

العسري  محمد  الس د  تناز0 

الجاري  والحساب  حصة   1000 عن 

 MHAMMED EL بشركة  يملكها 

ASRI PROMO لفائدة السادة :

 : بنسبة  احمد  ن د  الس د حمو   -

340 حصة.

الس د خالد الناجم بنسبة : 330 

حصة.

 : بنسبة  بورعم  الحسن  الس د 

330 حصة.

ذات  شركة  إلى  الشركة  تحويل 

مسؤول ة محدودة.

العسري  محمد  الس د  اسأقالة 

الس د  وتع ين  كمسير  وظ فأه  من 

الحسن  والس د  تحمد  ن د  حمو 

ملدة  للشركة  جدد  كمسيري  بورعم 

غير محدودة.

تح ين القانون ارسا�سي للشركة.

 7  ،6  ،1 املواد  تعديل  تم   و7ذلك 

و 14 من القانون ارسا�سي للشركة.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالر7اط،  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2021 تكأو7ر   13 بأاريخ 

.118281
من تجل االسأخالص والب ان

377 P

J&J EXPERTS
تأسيس ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوح د
بأمارة  حرر  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تحرير  تم   ،2021 تكأو7ر  فاتح  في 
القوانين ارساس ة 0 ش.ذ.م.م. ذات 

الشريك الوح د مميزاتها كالأالي :
 J&J EXPERTS  : التسم ة 

ش.ذ.م.م. ذات الشريك الوح د.
الهدف : للشركة ارهداف الأال ة 
مجاالت  في  واالستشارة  الأكوين 

الطاقة املأجددة.
وارلواح  املعدات  وترك ب  ب ع 

الشمس ة.
الأكوين واملواكبة.

معالجة الب انات وتوازن الطاقة.
وعموما جم ع العمل ات الأجارية، 
الصناع ة، املال ة، املنقولة والثابأة، 
غير  تو  مباشرة  بصفة  املأعلقة 
املذكورة  ارهداف  بأحد  مباشرة 
تنم ة  تسه ل  شأنها  من  والتي  تعاله 

الشركة.
املقر : تمارة - شقة رقم 4، الطابق 

ارو0، إقامة قادر، مرس الخير.
درهم   100.000  : املا0  رتس 
فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 
من  مسددة  للواحدة  درهم   100

طرف الس د جواد ال مني.
غير  ملدة  الشركة  تسير   : التس ير 
جواد  الس د  طرف   من  محدودة 

ال مني.
فاتح  في  تبأدئ   : املال ة  السنة 

يناير وتنأهي في 31 ديسمبر.
يوم  من  تبأدئ  سنة   99  : املدة 

تق  د الشركة بالسجل الأجاري.
اإليداع القانوني : تم لدى مصلحة 
السجل الأجاري باملحكمة االبأدائ ة 
بأاريخ  6618 رقم  تحت   بأمارة 

13 تكأو7ر 2021.
تق  د  تم   : الأجاري  السجل 
السجل  مصلحة  لدى  الشركة 
بأمارة  االبأدائ ة  باملحكمة  الأجاري 
تحت رقم 134417 بأاريخ 13 تكأو7ر 

.2021
من تجل االسأخالص والب ان

378 P
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BENTHAMI AUTO
 Société à responsabilité limitée

d’associé unique
 Siège Social : Av. Omar Ben

 Abdelaziz Res Al Yakouti n 5 et
6 Larache
RC : 3857

 24 بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تغسطس قرر الشريك الوح د مايلي :
تحويل  على  واملوافقة  االعتراف 
الس د  قام   : الأال ة  ارسهم 
OUISSAM BENTHAMI بب ع ثمان ة 
آالف سهم 8000 إلى الشركة محدودة 
الوح د  املساهم  ذات  املسؤول ة 
 HOLDING BENTHAMI SARL
بالر7اط  الأجاري  السجل  في  املسجلة 

تحت رقم 153543.
إلى شركة  القانوني  الشكل  تحويل 

محدودة املسؤول ة.
بمقدار  املا0  رتس  زيادة 
درهم  مل ون  من  ليرتفع   2.000.000
درهم  ماليين  ثالثة  إلى   1.000.000

.3.000.000
تح ين النظام ارسا�سي للشركة.

املحكمة  في  القانوني  االإيداع  تم 
تكأو7ر   8 بأاريخ  العرائش  الأجارية 

2021 تحت الرقم 1081.
379 P

 AGRICONSULTING
EUROPE

شركة مجهولة االسم
رتسمالها 2.700.000 درهم

 36, avenue de : املقر االجأماعي
tervueren BP 1040 ETTERBEEK

Bruxelles - Belgique
السجل الأجاري رقم 580.033

تأسيس فرع
اعأماد العالمة الأجارية

املنعقد  اإلدارة  مجلس  قرر   : توال 
بأاريخ 28 سبأمبر 2021 مايلي :

الذي  جديد  فرع  تأسيس 
الأجاري  االسم  تحت  س عمل 
 AGRICONSULTING EUROPE

بالعنوان الأالي :

زنقة واد تانس فت عمارة 80 شقة 

11 تكدا0، الر7اط.

 Gianluca Vedova الس د  تع ين 

Woluwe-Saint- ب  القاطن 

بأاريخ  املزدادد   Lambert-Belgique

30 ديسمبر 1958 كممثل للفرع ملدة 

غير محدودة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   : ثان ا 

الأجارية  باملحكمة  الضبط  كأابة 

 2021 تكأو7ر   14 بأاريخ  بالر7اط 

تحت رقم 118298.
ملخص من تجل النشر

الرئيس

380 P

MIDORI ENERGY
SARL UNIQUE

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  وضع  تم   2021 تكأو7ر   6

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

محدودة ذات املواصفات الأال ة :

انيرجي  م دوري   : التسم ة 

 MIDORI ENERGY SARL UNIQUE

لشركة ذات مسؤول ة محدودة.

املنأجات  ب ع   : االجأماعي  الهدف 

الغذائ ة بالجملة.

تجم ع وترك ب ارلواح الشمس ة 

واسأيراد.

 ،18 إقامة   : االجأماعي  املقر 

تينم ل ساحة اوا شارع الجيش امللكي 

تكادير.

سنة   99  : االجأماع ة  املدة 

السجل  في  تاريخ تسج لها  ابأداء من 

الأجاري عذا إذا تم الحل املسبق تو 

الأمديد.

من  يأكون   : االجأماعي  الرتسما0 

100.000 درهم.

الس د  تع ين   : الشركة  تس ير 

عثمان الأازي.

السجل  في  الأق د  تم   : الأق  د 

 14 الأجاري  للمحكمة  الأجاري 

 106810 رقم  تحت   2021 تكأو7ر 

للسجل الأحل لي رقم 49151.

381 P

NIA TAJ TRANS
حي اصبانن رقم 198 مكرر

 الناضور

بمقأ�سى العقد الأأسي�سي   ل وم 
23 تغسطس 2021 تم تحرير قوانين 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 

ش.م.م. واملأميزة بما يلي :
 NIA TAJ : شركة  الأجاري  االسم 

TRANS ش.م.م.
اصبانن  حي   : الأجاري  العنوان 

رقم 198 مكرر الناضور.
البضائع  نقل   : الأجاري  النشاط 
 TRANSPORT DE الغير  لحساب 
 MARCHANDISES POUR LE

.COMPTE D’AUTRUI
 IMPORTATION االسأيراد والأصدير

.ET EXPORTATION
املدة : 99 سنة.

100.000 درهم موزع   : الرتسما0 
درهم   100 بق مة  حصة   100 على 

للحصة وموزعة كما يلي :
 : اسماع ل  بوع�سى  الس د 

50.000 درهم تي 500 حصة.
 50.000  : خالد  برعيش  الس د 

درهم تي 500 حصة.
بوع�سى  الس د  عين   : التس ير 
الأعريف  لبطاقة  الحامل  اسماع ل 
مسيرا   G247898 رقم  الوطن ة 

للشركة ملدة غير محدودة.
الر7ح  من   5% تخصم   : ارر7اح 
الصافي من تجل االحأ اط القانوني.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 
االبأدائ ة بالناضور يوم : 14 تكأو7ر 

2021 تحت رقم 4149.
382 P

NADOR FAST FOOD
حي عريض 3 الناضور

RC : 22861
ل وم  الأأسي�سي  العقد  بمقأ�سى 
24 تغسطس 2021 تم تحرير قوانين 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
الوح د  الشريك  وذات  ش.م.م. 

واملأميزة بما يلي :

 NADOR االسم الأجاري : شركة 
FAST FOOD ش.م.م.

 3 عريض  حي   : الأجاري  العنوان 
الناضور.

: ممو0 حفالت  الأجاري  النشاط 
TRAITEUR مطعم وخدمات املطعم 
 RESTAURANT ET SERVICES DE
مقهى   RESTAURANTS MOBILES
 BEBITANT DE BOISSONS EN

.DETAIL
املدة : 99 سنة.

100.000 درهم موزع   : الرتسما0 
درهم   100 بق مة  حصة   100 على 

للحصة.
وموزعة كما يلي :

الس د : اسباعي حافظ 100.000 
درهم تي 100 حصة.

اسباعي  الس د  عين   : التس ير 
الأعريف  لبطاقة  الحامل  حافظ 
الوطن ة رقم S401359 مسيرا وح دا 

للشركة ملدة غير محدودة.
الر7ح  من   5% تخصم   : ارر7اح 
الصافي من تجل االحأ اط القانوني.

القانوني  اإليداع  تم  وقد 
يوم  بالناضور  االبأدائ ة  باملحكمة 

13.09.2021 تحت رقم 3911.
383 P

SOLAR IMPORT EXPORT
SARL

توريرت بوسأة سلوان، الناضور
RC N ° : 21621

العام  الجمع  قرار  بمقأ�سى 
2021 تم  9 سبأمبر  ل وم  االسأثنائي 

مايلي :
عن  تنازلت  سهام  زكريتي  الس دة 
شركة  في  حصصها  من  حصة   500
ش.م.م.  والأصدير  االسأيراد  صوالر 
الحامل  احمد  ملقدم  الس د  لفائدة 
.S506685 لبطاقة الأعريف الوطن ة
التس ير : تم تع ين كل من الس د 
عبد الصمد واسع د الحامل لبطاقة 
 S 661496 رقم  الوطن ة  الأعريف 
والس د ملقدم تحمد مسيرين للشركة 

ملدة غير محدودة.
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الفصل  فإن  القرار  لهذا  ونت جة 
الثامن والفصل العاشر من القانون 

ارسا�سي للشركة قد تغير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   14 يوم  بالناضور  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 4450.
384 P

AMAZIGH VOYAGE RINA
SARL

شارع الوحدة زنقة افسو رقم 6، 
الناضور

RC : 22651
ل وم  الأأسي�سي  العقد  بمقأ�سى 
قوانين  تحرير  تم   2021 يول و   16
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 

ش.م.م. واملأميزة بما يلي :
شركة   : الأجاري  االسم 
 AMAZIGH VOYAGE RINA

ش.م.م.
الوحدة  شارع   : الأجاري  العنوان 

زنقة افسو رقم 6 الناضور.
البضائع  نقل   : الأجاري  النشاط 
الغير  ولحساب  والدولي  الوطني 
 TRANSPORT DE BAGAGES
 NATIONAL INTERNATIONAL
 NON ACCOMPAGNE POUR LE

 COMPTE D’AUTRUI
 IMPORTATION االسأيراد والأصدير

.ET EXPORTATION
املدة : 99 سنة.

100.000 درهم موزع   : الرتسما0 
درهم   100 بق مة  حصة   100 على 

للحصة.
وموزعة كما يلي :

زكرياء  الصحراوي   : الس د 
75.000 درهم تي 750 حصة.

 25.000 مل اء  حفحاف   : الس دة 
درهم تي 250 حصة.

الس د  من  كل  عين   : التس ير 
لبطاقة  الحامل  زكرياء  الصحراوي 
تعريف وطن ة رقم S17961 والس دة 
حفحاف مل اء الحاملة لبطاقة تعريف 
مسيرين   S 730836 رقم  وطن ة 

للشركة ملدة غير محدودة.

الر7ح  من   5% تخصم   : ارر7اح 

الصافي من تجل االحأ اط القانوني.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

يول و   26 يوم  بالناضور  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 2705.

385 P

 TRANS.OUJANE شركة

SARLAU

ش م م

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

 13/09/2021 في  املؤرخ  االسأثنائي 

بمقر الشركة قرر شركاء الشركة ما 

يلي :

والشروع  للشركة  املسبق  الحل   •

في تصف تها.

ابراه م  وجان  الس د  تع ين   •

كمصفي للشركة.

للشركة  القانوني  امللف  إيداع  تم 

لدى املحكمة االبأدائ ة النزكان تحت 

رقم 2072  بأاريخ 5 تكأو7ر 2021

386 P

  PLYSANT شركة

ش.م.م

رتسمالها  10.000 درهم

الجمع  محضر  بمقأ�سى 

بأاريخ  املؤرخ  االسأثنائي  العام 

يوم  بأكادير  واملسجل   2021/05/18

2021/05/18 تقررمايلي :

- انهاء الشركة.

بوزكراوي  نادية  الشركة:  -مصفي 

علوي.   

 : الشركة  تصف ة  مقر  تحديد   -

رقم 60 بلوك E2 حي الداخلة اكادير.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة الأجارية اكادير يوم 

28/07/2021 تحت رقم 102720.

387 P

 MABOUTH
شركة ذات مسؤول ة محدودة

 دات الشريك الوح د

 )في طور الأصف ة(

وعنوان مقرها االجأماعي رك تشبار- 

83000 تارودانت املغرب.

السجل الأجاري 5443 بأار ودانت.

ملحضر  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

العادية لشركة  العامة غير  الجمع ة 

مسؤول ة  ذات  شركة   MABOUTH

الوح د  الشريك  دات  محدودة 

2021 مسجل  اكأو7ر  من   06 بأاريخ 

 2021 اكأو7ر   08 بأاريخ  بأارودانت 

تمر   ،1896 عدد  املداخ ل  كناش 

باسأخالص عدد 10813 تم االتفاق 

والترا�سي على مايلي :

- إنهـاء عمل ات الأصف ة 

- إبراء ذمة املصفي.

في  الشركة  علـــى  التشط ب   -

السجل الأجاري والضريبة املهن ة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 

 2021 اكأو7ر   12  : بأاريخ  لأارودانت 

تحت رقم: 1946.

388 P

 SOCIETE ENTREPRISE BRIK

IMPORT EXPORT SARL AU
 شركة  ارشخاص

رتسمالها 100.000 درهم

سجل تجاري رقم :   2983   – 

طانطان

املقر االجأماعي : الرقم 18 زنقة تيت 

لحسن - طانطان

إعالن عن حل الشركة قبل اروان
الغير  قرار  محضر  على  بناءا 

 ENTREPRISE العادي لشركاء  شركة

 BRIK IMPORT EXPORT SARL AU 

بطانطان،  الشركة  بمقر  املنعقد  و 

بأاريخ 29/09/2021 تقرر مايلي :

املقدم  الأقرير  على  املصادقة   -

الشركة   بأصف ة  املكلف  طرف  من 

وإعطائه اإلبراء النهائي .

- الحل النهائي للشركة وتصف تها 
بكأابة  تم  القانوني  اإليداع 
االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 
   2021 تكأو7ر   07 بأاريخ  بطانطان 

تحت رقم 224.
389 P

املركز الجهـــوي للخدمـــات

  COLISKECH  شركة
ش.م.م

حل مسبق للشركة
االسأثنائي  العام  الجمع  على  بناء 
املنعقد بأاريخ 05/10/2021 تقرر ما 

يلي :   
تع ين  و  للشركة  مسبق  حل   -  

وكاك محمد امين كمصفي لها.
باملقر  الأصف ة  مقر  تحديد   -
اد  اقامة   1 رقم   : للشركة  االجأماعي 

حمو شارع القيروان افراغ تيزنيت .
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   11/10/2021 بأاريخ  بأيزنيت 

رقم: 776.
390 P

FOURNITURE AZ
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

 الأصف ة االول ة
تصف ة شركة 

العام  الجمع  ملحضر  طبقا 
االسأثنائي املؤرخ 17/09/2021 بايت 
ملو0 تقرر حل شركة ذات املسؤول ة 

FOURNITURE AZ املحدودة
درهم   100.000 رتسمالها  مبلغ 
وعنوان مقرها االجأماعي 262 ادمين 

ايت ملو0
كمقر  الشركة  مقر  وحدد 

للأصف ة.
محمد  دمري  الس د  وعين 

كمصفي للشركة.
للمجموعة  القانوني  االيداع  تم 
باملحكمة  الأجاري  بالسجل 
 2080 رقم  تحت  بانزكان  االبأدائ ة 

بأاريخ 05/10/2021
391 P
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 BAATIK
شركة ذات مسؤول ة محدودة

 ذات الشريك الوح د
 )في طور الأصف ة(.

وعنوان مقرها االجأماعي 105 
جنان السوس ة املحايطة - 83000 

تارودانت املغرب.
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.1235
حل شركة

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تقرر   2017 دجنبر  من   27 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 
  BAATIK الوح د  الشريك  ذات 
درهما   10.000 رتسمالها  مبلغ 
 105 االجأماعي  مقرها  وعنوان 
 83000  - جنان السوس ة املحايطة  

تارودانت املغرب نت جة 0 : العجز.
 105 ب   الأصف ة  مقر  حدد  و 
 83000  - جنان السوس ة املحايطة  

تارودانت املغرب. 
و عين:

وعنوانه   عأ ق   الس د)ة( شع ب 
فرنسا  كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بأارودانت بأاريخ 12 يناير 

2018 تحت رقم 36.
392 P

ARFAN TRANS SARL AU
إعـــالن قانــوني

بمقأ�سي عقد عرفي املؤرخ بأاريخ 
قررت   ملو0  ايت   2021/10/12
لشركة     االسأثنائ ة  العامة  الجمع ة 
ARFAN TRANS SARL AU مايلي :    

إغالق وتصف ة كاملة للشركة.
تفريغ اإلدارة إلى املصفي. 

تم اإليداع القانوني لدي املحكمة 
 2021/10/08 في  انزكان  االبأدائ ة 

تحت رقم 2102.
393 P

 SOCIETE ASSIHA

IMMOBILIER- SARL
رتسمالها 120.000 درهم

 ،E عمارة  الزيأون  إقامة   110

الطابق االو0 حي املح ط تارودانت

الغيرالعادي  العام  جمعهم  خال0 

 ،20/09/2021 بأاريخ  املنعقد 

 ASSIHA شركة  شركاء  قرر 

IMMOBILIER شركة ذات مسؤول ة 

محدودة، ما يلي: 

من  ابأداءا  الشركة  حل   -

 2021/09/20

البواب  الحبيب  الس د  تع ين   -

مهامه  وتحديد  للشركة  مصف ا 

والتزاماته. 

الكائن  للشركة  االجأماعي  املقر   -

 ،E عمارة  الزيأون  إقامة   110  : ب 

تارودانت  املح ط  حي  االو0  الطابق 

هو نفسه مقر تصف ة الشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  بترودانت  االبأدائ ة 

07/10/2021تحت رقم 1939.

394 P

 AGRI IMDOUKAL شركة

 SARL
املسؤول ة  ذات  شركة  تصف ة 

محدودة راسماها 100.000 درهم

تدارت  دوار  االجأماعي  املقر 

ايت  اشأوكة  الصفاء  ب بي  س دي 

باها.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 28/09/2021 تقرر ما يلي : 

 -  AGRI IMDOUKAL SARL  

تصف ة الشركة 

لدمة  ف ه  رجعة  ال  كامل  ابرام   -

املصفي .

- تم إيداع امللف القانوني للشركة 

لدى املحكمة االبأدائ ة النزكان تحت 

رقم 2132 بأاريخ 11/10/2021

395 P

شركة SK HOLDING ش.م.م
العام  الجمع  مداوالت  بمقأ�سى 

االجأماعي  باملقر  املنعقد  االسأثنائي 

 2021/09/02 بأاريخ  للشركة 

 SK للشركة  الوح د  الشريك  قرر 

HOLDING رتسما0 100.000 درهم  

ما يلي: 

- تفويت 300 حصة من فئة 100 

درهم للواحدة من مجموع الحصص 

 ASOUAOU الس د  تمألكها  التي 

MAA- ABDELKRIM لفائدة الس د 

EL AYNAYN MOHAMED

- تحويل مقر الشركة إلى العنوان 

هللا  عبد  بن  عال0  شارع   73 الأالي: 

تالبرجت رقم 04 اكادير. 

القانون ة للشركة  - تغ ير الصفة 

شركة  إلى  محدودة  مسؤول ة  ذات 

ذات مسؤول ة محدودة بشريك وح د 

باملحكمة  اإليداع  تم  وقد 

بأاريخ  ب ضاء  الدار  بمدينة  الأجارية 

 795753 عدد  تحت   07/10/2021

السجل الأجاري رقم 379891.

396 P

STE OULED TRANS  SARL
Au capital de 280 000 Dhs

 Siège social : DOUAR

 TAGADIRTE COMMUNE

.AGADIR

RC : 30891 Agadir

تفويت الحصص وتغ ير املسير

العام  الجمع  بـمقأ�سى   –  1

بـأـاريـخ  املنعقد  االسأثنائي 

24/09/2021 تم االتفاق على ما يلي:

االجأماع ة  الحصص  -تفويت 

على الشكل الأالي:

مصطفى  للس د  حصة   2800  •

براس  الس د  لفائدة  الغزوني 

نورالدين.

مصطفى  املسيرالس د  اسأقالة   -

الغزوني من تس يرالشركة.

الدين  نور  براس  الس د  تع ين   -
سنة  ملدة  للشركة  وح د  كمسير 

واحدة قابلة للأجديد.
والبنكي  اإلداري  الأوق ع  منح   -
نور  براس  الس د  الوح د  للمسير 

الدين.
- تحبين النظام ارسا�سي للشركة.
النقل  نشاط  رئيس  اسأقالة   -

الس د مصطفى الغزوني.
نورالدين  براس  الس د  تع ين   -
مسيرا جديدا لنشاط النقل بالشركة.
-2وقد تم اإليداع القانوني بكأابة 
الضبط لدى ه ئة املحكمة الأجارية 
وذلك   106760 رقم  بأكاديرتحت 

بأاريخ 11/10/2021.
من اجل النسخة والب ان

حرر بأكادير بأاريخ 11/10/2021

397 P

STE SUR MAROC TRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات شريك وح د 
  رتسمالها :  2.000.000 درهم

املقر االجأماعي : حي النس م رقم -20 
دراركة – ت كوين- تكادير

سجل تجاري رقم : 33725 /تكادير
العام  الجمع  قرار  بمقأ�سى 
تكأو7ر   01 يوم  املنعقد  االسأثنائي 

2021، تم اتخاذ القرارات الأال ة :
جم ع  تفويت  على  املصادقة   -
من  اململوكة  االجأماع ة  الحصص 
والس د  نصيري  الس دسع د  طرف 
عبد  الس د  و  نصيري  الغفور  عبد 
 JANOU شركة  لفائدة  ح حي  اإلله 

.TRANSPORT S.A.R.L
- اسأقالة املسير الس د عبد اإلله 

ح حي.
نصيري سع د  الس د  تع ين   - 
نصيري  الغفور  عبد  الس د  و   
كمسيران للشركة ملدة غير محدودة.

- تح ين النظام ارسا�سي.
باملحكمة  القـانوني  اإليـداع  تم 
تكأو7ر   08 بأاريخ  بأكادير  الأجارية 

2021 تحت رقم 106750.
398 P



21051 الجريدة الرسميةعدد 5687 - 20 ر7 ع ارو0 1443 )27 تكأو7ر 2021) 

SURF POINT TAGHAZOUT
شركة ذات مسؤول ة محدودة
رتس مالها 100.000 درهم

    R.C : 38493
ICE°002151991000019
ملخص محضر الجمع العام

االسأثنائي للشركة
العام  الجمع  إطار  في 
 SURF POINT لشركة  االسأثنائي 
TAGHAZOUT شركة ذات مسؤول ة 
شتنبر   24 بأاريخ  املنعقد  محدودة 
2021, الكائنة بدوار اغروض جماعة 
و ق ادة تامري اكادير, تداو0 مساهمو 

الشركة باإلجماع على ما يلي :
- ب ع جم ع حصص الس د نفسو 
عاد0 التي تقدر ب 500 حصة لفائدة 

الس د نفسو نورالدين.
نفسو  الس د  املسير  اسأقالة   -
نفسو  الس د  يصبح  و7دالك  عاد0, 

نورالدين املسير الوح د للشركة.
- تحديث النظام ارساس ة.  

القانوني للشركة لدى  تم اإليداع 
الأجارية  باملحكمة  الضبط  كأابة 
باكادير في 7 تكأو7ر 2021  تحت رقم 

.106729
399 P

  RED MOON HOLDINGS 
  Société à responsabilité limitée

 A.U au capital de 200.000 de
dirhams

 Siège social : N°1353 HAY AL
AMAL AL OUATIA TAN TAN

R.C. TAN TAN  N° 1343
شركة » ريد مون هولدينك« ش.م.م  

رتسمالها  200.000  درهم 
مقرها االجأماعي :  رقم 1353 حي 

اآلما0 الوات ة طان طان 
تفويت الحصص واسأقالة املسير 
القديم وتع ين مسيرجديد للشركة

الشريك  قرار  محضر  بمقأ�سى 
 2021 02 شتنبر  الوح د  املؤرخ يوم 
لشركة » ريد مون هولدينك« ش.م.م   
مقرها  درهم     200.000 رتسمالها  
اآلما0  حي   1353 رقم    : االجأماعي 

الواط ة طان طان  تقرر ما يلي:

الحصص  جم ع  تفويت   .1

إلى  للرتسما0(  املكون  )2.000 حصة 

الس د ابوزيا محمد.
جون  القديم  املسير  اسأقالة   .2

كريسطوف  داكوسطا وتع ين مسير 

جديد وح د الس د ابوزيا محمد ملدة 

مع  واسعة  وصالح ات  محدودة  غير 

الأوق ع باسم الشركة بصفة منفردة.

بكأابة  القانوني  االيداع  تم  وقد 

املحكمة  ه ئة  لدى  الضبط 

 08 بأاريخ   طان   بطان  االبأدائ ة 

اكأو7ر 2021 تحت رقم   229/2021  
من تجل النسخة  والب ان

عن املسير 

400 P

 RESIDENCE CHEZ BENNIJ
شركة ذات مسؤول ة محدودة

رتسمالها 100.000 درهم

إقامة ارمل الشطر الثاني رقم 245  

-الع ون-

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بموجب 

07 شتنبر 2021 بالع ون قرر شركاء 

شركة

  RESIDENCE CHEZ BENNIJ  

الأوق ع على عقد تفويت حصص كل 

من :

الرح م:  عبد  سمراوي  الس د   -

بنعي�سى  الس د  إلى  حصة    500

محمد.

- تع ين بنعي�سى محمد مسيرا ملدة 

غير محدودة

من  القانوني  الشكل  تحويل   -

شركة   إلى  املسؤول ة  محدودة  شركة 

الشريك  ذات  املسؤول ة  محدودة 

الوح د.
- تغ ير الفصو0 7 و 8 من القانون 

ارسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   -

 06 يوم:  بالع ون  االبأدائ ة 

رقم   تحت   2021 سنة  من  تكأو7ر 

    .3130/2021

401 P

SARA COMMERCE
 Société à Responsabilité Limitée

d’Associé Unique
Au Capital de 100.000 Dhs

 Siège Social est fixé à : N° 06
 AVENUE OUYSSI BLOC A HAY

EL MOUAHIDINE GUELMIM
ICE : 002818837000026

RC : 3481
تعديالت قانون ة

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
بأاريخ  الشركة  بمقر  املنعقد 
بأاريخ  املسجل   ،05/10/2021
الوح د  شريك  قرر   ،08/10/2021

ما يلي:
الشركة  حصص  جم ع  تفويت   -

1000 حصة كما يلي:
املفوت:

الكوي�سي  املالك  عبد   : الس د   -
درهم   100 بق مة  حصة   1000

للحصة.
املشتري:

- الس د : تحمد الواد 1000 حصة 
بق مة 100 درهم للحصة.

الحصص  ب ع  عقد  وبسبب 
شركة     تصبحت  للشركة  االجأماع ة 

SARA COMMERCE SARL AU
علي الشكل الأالي الشريك الوح د 

هو: 
الس د : تحمد الواد 1000 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.
الواد  تحمد  الس د:  التس ير: 

مسير للشركة،  ملدة غير محددة.
بكـأابة  تـم  الـقانـونـي:  اإليـداع 
بكلم م  االبأـدائ ة  باملحكمة  الضـبط 
رقـم  تحـت   12/10/2021 بـأاريخ 

349/2021
402 P

 STE IRHALN شـــــــركــــة
   TRANSPORT  sarl

ش م م
عادى  غير  عام  محضر  بمقأ�سى 
قرر   28/08/2020 بأاريخ  املنـعـقـد 
ارحالن للشركة  الوح د   الشريك 

  10.000 رتسمـالها   ،SARL A.U نقل   
درهـم الكائـن مقـرها : رقم 164 بلوك 

2 تكدا0 تيت ملو0.

ما يلــي :

الس د  من  حصة   100 تحويل   •

حسن  الس د  الى  بومل ك  احمد 

بومل ك.

احمد  الشركة  مسير  اسأقالة   •

بومل ك 

بومل ك  حسن  الس د  تع ين   •

كمسيروح د  للشركة.

حسن   بالس د  خاص  اإلمضاء   •

بومل ك 

باملحكمة   القانـوني  اإليداع  تم 

 1626 رقم  تحت  انزكان  االبأدائ ة 

يوم 28/09/2020

403 P

 AY-MARQUE شركة
الهدى  حي   »L« بلوك   18 رقم 

اكادير

العادي  غير  العام  الجمع  خال0 

30/09/2021 تم اتخاذ  املنعقد يوم 

القرار بشان الأغ يرات الأال ة :  

1 – تفويت حصص الشركة

تم تفويت الحصص كما يلي:

• تفويت الس د الحسين لو7ودرار 

الشركة  من  يملكها  التي  حصة   500

لصالح الس د حسن حجاد

تبعا لأفويت الحصص هذا يصبح 

الشكل  على  الشركة  راسما0  توزيع 

الأالي:

 500 لو7ودرار  الحسين  الس د 

حصة

الس د حسن حجاد 500 حصة

2 – تع ين مدير مشارك جديد

حجاد  حسن  الس د  تع ين:    -

كمسيران  لو7ودرار  الحسين  والس د 

ذلك  و  مشتركة  بأوق عات  لشركة  

ملدة غير محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  باكادير  الأجارية 

12/10/2021  تحت رقم 106776.

404 P
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 SOCIETE GROUPEMENT

 DES AGRICULTEURS DU

SOUSS

AGRI-SOUSS SA

شركة املساهمة رتسمالها  

4.648.000 درهم

عمارة نجاح، حي النجاح ص.ب  

798 تكادير.

س.ت  3245

اإلدارة  مجلس  محضر  بمقأ�سى 

تقرر  لقد   ،2017 دجنبر   14 بأاريخ 

مايلي :

تسهم  تفويت  على  املصادقة   -

الس د  إلى  غ ال0  جامع  الس د 

اسماع ل ف الني.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   06 يوم  ركادير  الأجارية 

2021 تحت عدد 106701.

405 P

 SOCIETE FINISS DARAA

TRAVAUX

SARL AU

RC 27227 AGADIR

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

 29 بأاريخ  املنعقد  عادي  الغير 

على  املوافقة  تحت   2021 سبأمبر 

مايلي :

بمبلغ  الشركة  رتسما0  رفع 

 100.000 من  تي  درهم   400.000

طرف  من  درهم   500.000 إلى  درهم 

الس د الحمداوي اسماع ل.

يعأبر الس د الحمداوي اسماع ل 

املسير الوح د لشركة واملوقع لجم ع 

الأعامالت البنك ة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   7 بأاريخ  بأكادير  الأجارية 

2021 تحت رقم 106724.

406 P

 STE SOUSS DE COMMERCE

& DISTRIBUTION
رفع رتسما0 شركة ذات مسؤول ة 

محدودة
بموجب املحضر العام االسأثنائي 

الشريك  قرر   30/09/2021 بأاريخ 

الوح د في الشركة 

 STE SOUSS DE COMMERCE

DISTRIBUTION & شركة محدودة 

املسؤول ة بشريك وح د ما يلي: 

من  الشركة  رتسما0  من  الرفع 

درهم   640.000 الى  درهم   40.000

عن طريق اصدار حصص اجأماع ة 

جديدة.

للمجموعة  القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة  الأجاري  بالسجل 

  2097 رقم  تحت  بانزكان  االبأدائ ة  

بأاريخ 05/10/2021 .

407 P

 SOCIETE ELECTRO GC

 D’ELECTRICITE ET DE BTP

S.A.R.L
شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

رتسمالها 3.000.000 درهم

 521 ك حي الهدى تكادير

اكادير  17281 س.ت

بمقأ�سى قرار غير عادي للشركاء 
تقرر  لقد   2021 شتنبر   22 بأاريخ 

مايلي :

من  الشركة  رتسما0  في  الزيادة   -

إلى  درهم   )3.000.000( ماليين  تالثة 

درهم،   )4.000.000( ماليين  تربعة 

)عشرة   10.000 إصدار  طريق  عن 

 100 فئة  من  جديدة  حصة  آالف( 

فوضت  كلها  الواحدة  للحصة  درهم 

للس د السراج عبد القادر.

من  الشركة  رتسما0  تخف ض   -

إلى  )4.000.000( درهم  تربعة ماليين 

ثالثة ماليين  )3.000.000 ( درهم، تي 

بأخف ض قدره مل ون )1.000.000) 

من  الأقل ل  تجل  من  وذلك  درهم، 

الخسائر السابقة للشركة.

- تح ين النظام ارسا�سي للشركة
إلتمام  صالح ات  تخويل   -

اإلجراءات القانون ة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
اكأو7ر   06 يوم  ركادير  الأجارية 

2021  تحت عدد 106701 .
408 P

 ARGAN PALACE شــركة
  S.A.R.L

شركة محدودة املسؤول ة رتسمالها 
100.000 درهم

املقر االجأماعي : رقم ،30 بلوك ،13 
إحشاش، تكادير

الزيادة في رتسما0 الشركة
العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
بأاريخ  املنعقد  للشركة  اإلسأثنائي 

01/10/2021 تقرر مايلي :
- الزيادة في رتسما0 الشركة

الشركة  رتسما0  في  الزيادة 
من  لرفعه  درهم،   600.000 بمبلغ 
100.000 درهم الى 700.000 درهم، 
يأم تخص صها للشركاء بما يتناسب 

مع مساهماتهم.
الفصلين  تغ ير  تم  لذالك  تبعا  و 
6 و 7  من القانون ارسا�سي للشركة.
ارسا�سي  القانون  تحديث   -

للشركة
القانون  تحديث  تقرر  كما 
لألب ة  وذلك  للشركة،  ارسا�سي 
املحكمة    لدى  القانون ة  املأطلبات 

الأجارية بأكادير.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
بأاريخ  بأكادير  الأجارية 

08/10/2021 تحت رقم 106742.
للخالصة الب ان

409 P

 STE ID-SAID TRANSPORT
SARL AU

 RC N° 4097
ICE 00230911300020

تعديل الشركة
بأاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
العام  الجمع  وافق   2021/09/28

للشركة على الأعديالت الأال ة:

مصدق  إبراه م  الس د  تع ين   -

مسؤوال جديد عن نشاط النقل .

مكأب  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبأدائ ة بأيزنيت 

بأاريخ 12/10/2021  تحت رقم 778.

410 P

 SUN SOUTH شركة

SERVICES
شركة ذات مسؤول ة محدودة

ذات الشريك الوح د

 MAGASIN N°03 COMPLEXE

 AL MOGGAR AVENUE MED

V-AGADIR

تبعا لقرار الشريك الوح د بأاريخ 

27 شتنبر 2021، تمت املصادقة على 

مايلي:

من  علي  ابل ق  الس د  إسأقالة   •

مهامه كمسير وح د للشركة.

ايمان  ابحمان  الس دة  تع ين   •

كمسيرة للشركة ملدة غير محددة.

القانون  ص اغة  إعادة  تم   •

االساس للشركة طبقا ملا سبق.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

اكأو7ر   08 بأاريخ  الكادير  الأجارية 

2021 تحت رقم 106747.
لالسأخالص والب ان

املسير

411 P

 INMA ETUDES شركة
شركة ذات مسؤول ة محدودة

ذات الشريك الوح د

 ITRANE Imm. I-B37  HAY

 BOUSKHEN N°37 2éme

Etage Immeuble I DCHEIRA-

 INEZGANE

تبعا لقرار الشريك الوح د بأاريخ 

27 شتنبر 2021، تمت املصادقة على 

مايلي:

اوزا0  ابراه م  الس د  إسأقالة   •

من مهامه كمسيروح د للشركة.
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اقريد  محمد  الس د  تع ين   •
محددة،  غير  ملدة  للشركة  كمسير 
العادية  ارمور  في  مهامه  تحديد  مع 
املأعلقة  العمل ات  ماعدا  للتس ير 
ارصو0  وتفويت  البنك ة  باملعامالت 
تحت  تبقى  التي  للشركة،  الثابأة 
الس د  الوح د  الشريك  مسؤول ة 

ابراه م اوزا0.
القانون  ص اغة  إعادة  تم   •

االساس للشركة طبقا ملا سبق.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة إلنزكان بأاريخ   04 اكأو7ر 

2021 تحت رقم 2062.
لالسأخالص والب ان

املسير

412 P

 STE ALMOU شركة
CONCEPT SARL ش م م

الجمع ة  محضر  بمقأ�سى 
يوم  املنعقدة  االسأثنائ ة  العامة 
تقرر  الشركة  بمقر   11/10/2021 

ما يلي:
للشركة  القانوني  املسير  تغ ير   •
بجعل الس دة سعدية ازروا0 بطاقتها 

الوطن ة  V 192667 مسيرة لها
•  تغ ير القانون ارسا�سي للشركة 

.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ  رقم2127  تحت  االبأدائ ة 

11/10/2021
413 P

 STE ZENITH
ARCHITECTURE

SARL AU
الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
 2021 تغسطس   12 بأاريخ  املؤرخ 
 500.000 رتسمالها  والتي  لشركة 
الطابق   2 رقم  بمكأب  الكائنة  درهم 
املسيرة،  الصفوة،  عمارة  ارو0، 

تكادير، تقرر ما يلي :
عنوان  إلى  الشركة  مقر  تحويل 
ارو0،  الطابق  بب108،  رقم  جديد 
 ،2 تكنو7و0  باي  تكادير  ب،  بلوك 

تكادير.

بكأابة  القانوني  اإليداع  إنجاز  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بأكادير بأاريخ 11 تكأو7ر 2021 تحت 

رقم 106775.

414 P

STE SOMATREN S.A.R.L
شركة ذات مسؤول ة محدودة .  

رتسمالها 2.500.000 درهم

املقر االجأماعي: طريق اكادير اباينو 

كلم م

تغ ير املقر االجأماعي للشركة 
العام  الجمع  محضر  بموجب 

االسأثنائي املنعقد يوم 17/09/2021  

شركة   SOMATREN لشركة 

رتسمالها  محدودة  مسؤول ة  ذات 

2.500.000 درهم الكائن مقرها عند 

طريق اكادير اباينو كلم م. قرر ما يلي  

:

1 - تغ ير املقر االجأماعي للشركة: 

تم تغ ير املقر االجأماعي للشركة الى                             

دوار اكيسل  اباينو كلم م  

بكأابة  تم   : القانوني  اإليداع   -  2

االبأدائ ة  املحكمة  لدى  الضبط  

بأاريخ    347 رقم   تحت  بكلم م 

 08/10/2021
من اجل النسخة و الب ان عن املسير:

الس د الطالبي الحسن      

415 P

  CONTINUUM CREATIVE

COLLECTIVE
العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

01 شتنبر2021،  في  املؤرخ  االسأثناء 

قرر الجمع العام غير العادي للشركة  

  CONTINUUM CREATIVE

COLLECTIVE شركة ذات املسؤول ة 

ذات  وح د  بشريك  املحـدودة 

مقرها:  درهم   100.000 الرتسمـا0  

شقة رقم 702 بلوك C إقامة ياسمين 

شارع القا�سي ع اض تكادير.

ح ت تقرر ما يلي:

• محضر الجمع العام االسأثنائي 
العنوان  الى  الشركة  مقر  نقل  قرر 
إقامة   C بلوك   702 رقم  شقة  االتي 
ياسمين شارع القا�سي ع اض تكادير.
ارسا�سي  القانون  تح ين   •

للشركة.
بمكأبة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ   بأكادير  الأجارية  املحكمة 
07تكأو7ر 2021 تحت رقم 106735.
416 P

C.A CONSEIL

 SOCIETE BELHOUM 
 COMPAGNIE SARL

MODIFICATION
العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
املنعقد في 03/09/2021 ثم بموجبه 
 BELHOUM  احدات تغ يرات بشركة
COMPAGNIE شركة ذات مسؤول ة 

محدودة رتسمالها 100.000 درهم 
ح ت قرر مايالي :

 RDC, تحويل املقر االجأماعي الى •
 LOT 81 C, ASSAKA, TIKIOUINE,

AGADIR
ارسا�سي  القانون  تح ين   •

للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع   تم    -
  07/10/2021 في  باكادير  الأجارية 

تحت رقم  106728.  
417 P

AMANDOUR IMMOBILIER
العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
االسأثناء املؤرخ في  03 شتنبر 2021، 
قرر الجمع العام غير العادي للشركة 
 AMANDOUR IMMOBILIER
شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات 
مقرها:  درهم    100.000 الرتسما0 
عند الطابق 3 مكأب رقم 585 عمارة 

افران شارع املقاومة اكادير.
ح ت تقرر ما يلي:

لشركة  االجأماعي  املقر  تحويل 
 585 رقم  مكأب   3 الطابق  من:عند 
اكادير. املقاومة  شارع  افران  عمارة 

 30 رقم   1 الطابق  فلوريد  الى:عمارة 
شارع جنرا0 الكأاني اكادير.

لشركة  السا�سي  النظام  تح ين 

للمادة 5 املأعلق باملقر االجأماعي.

بمكأبة  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2021 اكأو7ر   06 بأاريخ  

106712

418 P

C.A CONSEIL

 SOCIETE AGRICOLE

 MESBAH SARL
MODIFICATION

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

املنعقد في 03/10/2020 تم بموجبه 

 SOCIETE بشركة   تغ يرات  احدات 

   AGRICOLE MESBAH SARL

محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

رتسمالها 100.000 درهم 

ح ت قرر مايالي :

 RDC, تحويل املقر االجأماعي الى •

 LOT 81 C, ASSAKA, TIKIOUINE,

AGADIR

ارسا�سي  القانون  تح ين   •

للشركة.               

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06/10/2021 في  بانزكان  االبأدائ ة 

تحت رقم  2081.  

419 P

STE SI-PLAST SARL AU
RC N°2937

بأاريخ  عرفي   عقد  بمقأ�سى 

محضر  وضع  تم   02/09/2021

الخصائص  يحمل  العام  الجمع 

الأال ة:

في  للشركة  جديد  فرع  تأسيس   •

اركانة  E-IC8  تجزئة   : الأالي  العنوان 

ايت ملو0 .

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

يـوم    بأارودانت  االبأدائ ة  املحكمة  

06/09/2021 تحت رقم 1841.

420 P
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MONEY TRANSFERT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة 
رتسمالها 100.000 درهم مقرها 
االجأماعي بلوك  E رقم 349 زنقة 

عبدهللا الكرس في حي الهدى  تكادير
س ت38673

انشاء فرع جديد للشركة
بمقأ�سى قرار غير عادي للشركاء 
مؤرخ بأكادير في  23 شتنبر 2021 لقد 

تقرر مايلي
للشركة  جديد  فرع  انشاء   -
زنقة   02 رقم  ب  الكائن  املحل  في 

الخصاص تجزئة الفأح تيت ملو0.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   07 يوم  بانزكان  االبأدائ ة 

2021 تحت عدد 2089.
ب ان مخأصر.

421 P

 Ste  MAROC TRANS
VOYAGE Sarl

املنعقد  العام  الجمع  بـمقأ�سى 
بـأـاريـخ 22/09/2021 تم االتفاق على 

ما يلي:  
- غلق فرع الشركة بالعنوان : رقم 
74 زنقة 8 تجزئة مر7وحة عين الشق 

الدار الب ضاء.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
الضبط لدى ه ئة املحكمة الأجارية 
وذلك   106708 رقم  تحت  بأكادير 

بأاريخ 06/10/2021.
من اجل النسخة والب ان

422 P

.MOMO PEARL S.A.R.L-A.U
العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
االسأثنائي املؤرخ في 28 سبأمبر 2021 
رقم   MOMO PEARL قررت شركة  
 9135 الأجاري  السجل  في  الأق  د 
مأواجد  االجأماعي  مقرها  عنوان 
إنزكان  الدشيرة   3401 شارع   1 برقم 

ما يلي:  
تحت  شعار  وتسج ل  إنشاء   -
 MOROCCAN AVIATION« اسم 

. »SERVICES

- مواءمة القانون ارسا�سي.
لإلجراءات  الصالح ات  منح   -

االدارية.
القانوني  اإليداع  تم 
بإنزكان  االبأدائ ة  باملحكمة 
رقم  تحت   08/10/2021 بأاريخ 

2105/2021
423 P

 FINEST FRUITS
إعالن عن حل مسبق لشركة 

بأاريخ    عرفي  عقد  بمقأ�سى 
لشركة   الشركاء  قرر   28/09/2021
املسؤول ة  ذات   FINEST FRUITS

املحدودة ما يلي : 
* الحل املسبق للشركة. 

حنون  هشام  الس د  ع ين   *
مصفي الشركة .

ارساس ة  القوانين  تغ ير   *
للشركة .

* حدد املقر االجأماعي :رقم 134 
حي تهمو قبالني ايت ملو0 .

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بإنزكان  االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 
بأاريخ   2073/2021 رقم  تحت 

.05/10/2021
424 P

 ARENA SOUSS
  إعالن عن نهاية تصف ة الشركة

بأاريخ    عرفي  عقد  بمقأ�سى 
لشركة  الشركاء  قرر   06/09/2021
املسؤول ة  ذات   ARENA SOUSS

املحدودة 
ما يلي : 

* املوافقة على الحساب الخأامي 
الس د  تنشأها  التي  للأصف ة 

عبداللط ف دب حي 
الشركة  تصف ة  إجراءات  إنهاء   *
ذلك  و   ARENA SOUSS املسماة   

ابأداء من تاريخ 9 يون و 2021. 
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 
بأاريخ   1914 رقم  تحت  بأارودانت 

28/09/2021
425 P

 ARENA SOUSS
إعالن عن حل مسبق لشركة 

بأاريخ    عرفي  عقد  بمقأ�سى 
لشركة  الشركاء  قرر   06/09/2021
املسؤول ة  ذات   ARENA SOUSS

املحدودة ما يلي : 
* الحل املسبق للشركة. 

اللط ف  عبد  الس د  ع ين   *
دب حي مصفي للشركة. 

ارساس ة  القوانين  تغ ير   *
للشركة .

دوار   : االجأماعي  املقر  حدد   *
القصبة مهدي توالد داحوا .

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 
بأاريخ   1913 رقم  تحت  بأارودانت 

28/09/2021
426 P

  STE EL MAJDOUB TRANS
  SARL

ب ع حصص
بمقأضـى الجمع العام اإلسأثنائي 
لشركة  03/09/2021 في   املؤرخ 
 EL MAJDOUB TRANS SARL تقرر 

مايلي:
- تفويت الس د محمد سالم كوملا 
لصالح  يملكها  التي  ملجموع حصصه 

الس د يوسف درحم
سالم  محمد  الس د  اسأقالة   -
كوملا من مهامه لتسير الشركة وتع ين 
جديد  مسيرا  درحم  يوسف  الس د 

للشركة ملدة غير محدودة.
من  و8   7  ،6 الفقرات  تغ ير   -

القانون االسا�سي للشركة.
باملحكمــة  القانوني  اإليداع  تم   -
 06/09/2021 في  بأكادير،  الأجارية 

تحت رقم 106344
427 P

TARGANINE
مجموعة ذات النفع االقأصادي

إسأثنائي  محضر  بمقأ�سى 
يون و   29 بأاريخ  العامة  للجمع ة 
اإلجأماعي  املقر  نقل  تقرر   ،2021

للمجموعة إلى العنوان الأالي :         

الشطر  الح اة  مركز   ،34 رقم   
ارو٫0 الحي الصناعي تاس ال - تكادير

الوثائق  لكل  القانوني  اإليداع  تم   
بكأابة  املجموعة  بأأسيس  املأعلقة 
الضبط باملحكمة الأجارية ب تكادير 
رقم  تحت   2021  /  09/  13 بأاريخ  

.106420
428 P

   SOCIETE DES TRAVAUX
 D’ELECTRICITE ET

RESEAUX INFORMATIQUE
اإلشهار القانوني

العام  الجمع  محضر  حسب 
 2021/10/04 بأاريخ  الأأسي�سي 
 SOCIETE DES شركة   شركاء  قرر 
 TRAVAUX   D’ELECTRICITE ET
ذات   RESEAUX INFORMATIQUE

مسؤول ة محدودة  ما يلي :
 33 D  رقم  بلوك  الشركة   - مقر 

ممر 4 حي النهضة ايت ملو0.
 :100.000 في  حدد  املا0  رتس   -
من  1000 حصة  إلى  مقسومة  درهم 
وموزعة  الواحدة  درهم   100 فئة 

كأالي 
                   EL KAWAR HICHAM  -

350 حصة 
                      EL KAWAR LAMYA-

350 حصة
 SAID IMAD -

300 حصة
 1 : من تهداف الشركة:  املوضوع 

– تشغا0 مخألفة و تشغا0 البناء
تن  العام  الجمع  قرر  التس ير: 
   SOCIETE DES TRAVAUX شركة   
 D’ELECTRICITE ET RESEAUX
ستسيرها   INFORMATIQUE
ملدة    EL KAWAR LAMYA الس دة 

غير محدودة.
اإليداع : تم اإليداع القانوني لدى 
بأاريخ  بإنزكان  االبأدائ ة  املحكمة 
 2162 رقم   تحت   2021/10/13

السجل الأجاري رقم 24471
429 P
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افــيــكـــو  فــر
شـركـة محدودة املسؤول ة 

رتسمالها االجأماعي 100.000 درهم
املقر االجأماعي :  إقامة تݣمي عمارة 

22 شقة رقم 5 
شارع الجيش امللكي - تكادير

العام  الجمع  محضر  بمقـأـ�سى 
دجنبر   31 ب  الـمؤرخ  العادي  الغير 

2019 ، تقــرر مـا يلي : 
• تحويل املقر االجأماعي للشركة 
حي   21 تجزئة  تݣيرت  شارع   52  : الى 

إل غ - تكادير،
•  تغ ير البند 4 )املقر االجأماعي(
من القانون ارسا�سي للشركة،                                              
القديم  االسا�سي  القانون  تغ ير   •
االسا�سي  القانون  على  واملوافقة 

الجديد.
باملحكمة  الـقانـونـي  اإليداع  تـم 
تكأو7ر   07 بأـاريـخ  بأكادير  الأجارية 

2021 تحـت رقـم 106736.
قـــصــد الـــنــشـــر

430 P

 SOCIETE DYNAMIC
 GENERAL TRAVAUX
  D’AGADIR – DGTA
شركة محدودة املسؤول ة 
رتسمالها 100.000 درهم

بلوك 8 زنقة 1006 رقم 6 الحي 
املحمدي تكادير

تعديل
الغير  العام  الجمع  بمقأ�سى 
شتنبر   20 بأاريخ    املنعقد  العادي 
على  املصادقة  تمت  باكادير   2021

الأعديالت الأال ة  : 
• تحويل املقر االجأماعي للشركة 
من العنوان : بلوك 8 زنقة 1006 رقم 
العنوان  إلى  تكادير  املحمدي  الحي   6
51 حي  : اقامة اثران عمارة – ت- رقم 

بوسخن الدشيرة انزكان.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
بأاريخ  باكادير  الأجارية 

12/10/2021 تحت رقم  106778.
للخالصة و الأدكير

431 P

 STE MARKAW SERVICE
SARL

تأسيس شركة 
في  مؤرخ  ي  عرف,  عقد  بمقأ�سى 
شركة  تأسيس  تم   2021/09/23
وخاص اتها  املسؤول ةاملحدودة  ذات 

كالأالي :
 STE MARKAW التسم ة: شركة 

 SERVICE SARL
ب تي  اقامة    : االجأماعي  املقر 
الحي   07 رقم   02 طابق   17 عمارة 

املحمدي-اكادير-. 
اللوازم  ب ع  االجأماعي:  الهدف 

املكأب ة وتجهزة الكمب وتر
مبلغ   في  حدد  الشركة:  رتسما0 
 1000 على  مقسمة  درهم   100.000

من فئة  100 درهم للواحدة
تس ير  يأم  الشركة:   تس ير 
بوفلوس  الس د    من طرف  الشركة 

محمد 
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

باكادير تحت رقم 106757
سجل تجاري 49089 

امضاء

432 P

شــركة بوالر بير لوجستيك 
ش.م.م

 SOCIETE POLAR BEAR
LOGISTICS sarl

رتس مالها 2.000.000 درهم
املقر االجأماعي:رقم 58,57 املجمع 
الصناعي ال و7وليس الدراركة اكادير

 إعالن عن تأسيس شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة 

بأاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
06 يناير2021م، تم إحداث القانون 
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
للعقد،  املحدودة من طرف املوقعين 

خصائصها كالأالي:
لوجست ك  بير  بوالر   « التسم ة: 

ش.م.م«    
 STE POLAR BEAR LOGISTICS 

     SARL

 58,57 رقم   : االجأماعي  املقر 

املجمع الصناعي ال و7وليس الدراركة 

اكادير. 

الهدف االجأماعي:

الحضرية  ارجهزة  تصن ع   *

لإلضاءة الداخل ة و الخارج ة.                              

 FABRICATION DE MOBILIER

 URBAIN POUR L’ECLAIRAGE

INTERIEUR ET EXTERIEU

الحضرية  ارجهزة  *تصدير 

لإلضاءة الداخل ة و الخارج ة 

 EXPORTATION DE MOBILIER

 URBAIN POUR L’ECLAIRAGE

           .INTERIEUR ET EXTERIEUR
  : في  حدد  الشركة  ما0  رتس 

إلى  مقسم  درهم   2.000.000.00

درهم   100 فئة  من  حصة   20.000

للحصة الواحدة يملكها كل من :

 8.000 املق تي  ياسين  الس د  

حصة.

 6.000 ابوتزارت   نورة  الس دة 

حصة

 6.000 ابواللن   عمر  الس د  

حصة.

ياسين  الس د  عين  التس ير: 

املق تي مسيرا وح دا للشركة ملدة غير 

محدودة.

اإلمضاء البنكي: ياسين املق تي.

إلى  يناير  فاتح  من  املال ة:  السنة 

31 دجنبر.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بأاريخ  باكادير  الأجارية  املحكمة 

08/09/2021م تحت رقم: -106384 

السجل الأجاري: 48751.

433 P

 AGA IMMO AL AMINE 
ذات املسؤول ة املحدودة ذات شريك 

وح ـد شركة

تأسيس شركــة
بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،2020/01/31

ذات املسؤول ة املحدودة ذات شريك 

وح ـد خصائصها  كالأالـــــــــــي:

 AGA IMMO AL  : التسم ة 

   AMINE

الهدف االجأماعي : وكالة عقارية.

تكاديرت  دوار   : االجأماعي  املقر 

دراركة اكادير،

 املدة 99   سنة. 

درهم   100.000 الرتسما0 

إجأماع ة  حصة   1000 إلى  مقسمة 

من فئة 100  درهم للحصة الواحدة،  

منتسبة  

محمد  الس د   الوح ـد  للشريك 

القلوبي 1000  حصة إجأماع ة.

الشركة  بتس ير  يعهد  التس ير: 

غير  ملدة  القلوبي  محمد  الس د   إلى 

له  ف نسب  الأوق ع  تما  محددة،  

كذلك. 

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد  

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت    22/06/2020 بأاريخ  اكادير 

رقم  90435 .
للخالصة و الب ان

عن املسير،

434 P

حسابات ادم م ش.م.م

  AGA PRO TOURNAGE شركة
إعالن عن تأسيس شركة ذات 

مسؤول ة محدودة وذات الشريك 
الوح د 

بأاريخ  محرر  عرفي  عقد  بموجب 
القانون  وضع  ثم   2021 شتنبر   30

محدودة  شركة  لأأسيس  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  وذات  املسؤول ة 

باملميزات الأال ة:

 AGA PRO شركة  التسم ة: 

 TOURNAGE

املسؤول ة  ذات  شركة  الشكل: 

املحدودة وذات الشريك الوح د

رتسما0  حدد  الشركة:  رتسما0 

مقسمة  درهم   100.000 في  الشركة 

بق مة  اجأماع ة  حصة   1000 إلى 

في  كلها  هي  و  للواحدة  دراهم   100

ملك ة الس د ب جوان عمر. 



عدد 5687 - 20 ر7 ع ارو0 1443 )27 تكأو7ر 2021)الجريدة الرسمية   21056

زنقة   72 رقم  كراج  الشركة:  مقر 
تكوين  القا�سي  ايت  حي   8 بلوك   13

اكادير 
اشغا0  جم ع  الشركة:  نشاط 
للس ارات   الغ ار  قطع  ب ع  الخراطة, 

,االسأيراد و الأصدير 
التس ير: عين الس د ب جوان عمر 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.
بالأوق ع  ملزمة  الشركة  الأوق ع: 
الوح د للمسير الس د ب جوان عمر

السنة املال ة: من 01 يناير إلى 31 
ديسمبر 

املدة :  مدة الشركة محددة في 99 
سنة

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
الكادير  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2021/10/07 يوم 
الأجاري  السجل  ورقم   106733

 49069
435 P

 AL MANAR DE  GESTION
PRIVEE

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة  

الجمع  محضر  على  بناء 
 : بأاريخ  املنعقد  الأأسي�سي  العام 
ذات  شركة  تأسست   2021/02/19
باالعأبارات  املحدودة  املسؤول ة 

الأال ة: 
  AL MANAR DE شركة  االسم: 
مسؤول ة  ذات    GESTION PRIVEE

محدودة 
 36 و   35  ،34 رقم  ف ال  العنوان: 
تجزئة   151 رقم  و  السع دية  تجزئة 

الوحدة تزنيت.
خصوص ة  مدرسة   : الهدف 
للأعل م ارولي ، االبأدائي واإلعدادي

العمل ات  كل  عامة  و7صفة 
املال ة  الأجارية،  الس اح ة، 
واالقأصادية التي من شأنها تن تنمي 
املذكورة  الشركة  نشاط  تطور  و 

تعاله.
 99( سنة  تسعون  و  تسعة  املدة: 

سنة(.

الشركة هو  املــــا0: رتس ما0  رتس 

درهم(   100.000( درهم  آلف  مائة 

مقسم إلى تلف )1000( حصة ق متها 

مائة )100( دراهم لكل واحدة منها.

سلمى  الس دة  ع نت  التس ير: 

طالش كمسيرة للشركة 

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بتزنيت  االبأدائ ة  باملحكمة  القانوني 

بأاريخ 2021/10/11 تحت رقم: 775

436 P

FIDUCIAIRE NADIM

AISSO TRANS .S.A.R.L AU
تأسيس شركة  محدودة املسؤول ة 

من شريك واحد 

بأيت  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

ملو0  20/09/2021 تم وضع النظام 

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

والتي  واحد   شريك  من  املحدودة 

تكمن مميزاتها ف ما يلي 

  ICE 002916255000089    STE

 AISSO TRANS  : التسم ة 

   .S.A.R.L AU

الشركة  غرض  يمكن  الغرض: 

لحساب  تو  الخاص  لحسابها  سواء 
تخرى  دولة  تي  وفي  املغرب  في  الغير 

ف ما يلي

* النقل الوطني و الدولي للبضائع 

لحساب الغير 

مقر الشركة : يوجد مقر الشركة  

 RUE SAHRAOUI PRES DE RUE

 N 680 HAY JORF INEZGANE

 99 في  الشركة  مدة  املدة:حددت 

سنة ابأداءا من تاريخ تكوينها النهائي.

رتسما0  يبلغ   : الشركة  رتسما0 

 100.000 درهم  تلف  مائة  الشركة 

مقسم إلى تلف حصة ذات مائة 100 

درهم كق مة لحصة الواحدة، 

الس د: تيمن بعيز 1000 حصة.

السنة املال ة:تبأدئ في فاتح يناير 

وتنأهي في 31 دجنبر 

التس ير: يسير الشركة  تيمن بعيز 

ملدة غير محدودة .

كأابة  لدي  القانوني  اإليداع  تم 

إنزكان  االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 

عدد   تحت   08/10/2021 بأاريخ 

    2100/2021

437 P

حسابات ادم م ش.م.م

 ASSIL M.L.O TRANS شركة

  SARL AU

إعالن عن تأسيس شركة ذات 
مسؤول ة محدودة وذات الشريك 

الوح د 
بأاريخ  محرر  عرفي  عقد  بموجب 

القانون  وضع  تم   2021 شتنبر   28

محدودة  شركة  لأأسيس  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  وذات  املسؤول ة 

باملميزات الأال ة:

  ASSIL M.L.O TRANS SARL AU

التسم ة: شركة 

املسؤول ة  ذات  شركة  الشكل: 

املحدودة وذات الشريك الوح د

رتسما0  حدد  الشركة:  رتسما0 

مقسمة  درهم   100.000 في  الشركة 

بق مة  اجأماع ة  حصة   1000 إلى 

في  كلها  هي  و  للواحدة  دراهم   100

ملك ة الس د مومن االدري�سي عمر. 

رقم  الأاني  الطابق  الشركة:  مقر 

النهضة  حي   10 بلوك   23 زنقة   01

ت كوين اكادير 

نشاط الشركة: نقل املسأخدمين 

لحساب الغير

مومن  الس د  عين  التس ير: 

ملدة  للشركة  كمسير  عمر  االدري�سي 

غير محدودة.

بالأوق ع  ملزمة  الشركة  الأوق ع: 

مومن  الس د  للمسير  الوح د 

االدري�سي عمر.

السنة املال ة: من 01 يناير إلى 31 

ديسمبر 

املدة :  مدة الشركة محددة في 99 

سنة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
الكادير  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2021/10/06 يوم 
الأجاري  السجل  ورقم   106709

49051
438 P

حسابات ادم م ش.م.م

 AMRAMAD TRANS شركة
  SARL AU

إعالن عن تأسيس شركة ذات 
مسؤول ة محدودة وذات الشريك 

الوح د 
بأاريخ  محرر  عرفي  عقد  بموجب 
القانون  وضع  تم   2021 شتنبر   27
محدودة  شركة  لأأسيس  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  وذات  املسؤول ة 

باملميزات الأال ة:
 AMRAMAD شركة  التسم ة: 

   TRANS
املسؤول ة  ذات  شركة  الشكل: 

املحدودة وذات الشريك الوح د
رتسما0  حدد  الشركة:  رتسما0 
مقسمة  درهم   100.000 في  الشركة 
بق مة  اجأماع ة  1000حصة  إلى 
في  كلها  هي  و  للواحدة  دراهم   100

ملك ة الس د عمروي محمد 
تجزئة   8 رقم  الرابع شقة  الطابق 
املو0:مقر  ايت  تمزارت  حي   2 املنزه 

الشركة  
نشاط الشركة: نقل املسأخدمين 

لحساب الغير
عمروي  الس د  عين  التس ير: 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  محمد 

محدودة
بالأوق ع  ملزمة  الشركة  الأوق ع: 
الوح د للمسير الس د عمروي محمد

السنة املال ة : من 01 يناير إلى 31 
ديسمبر 

املدة :  مدة الشركة محددة في 99 
سنة

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
النزكان  االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 
 2092 رقم  تحت   2021/10/07 يوم 
ورقم السجل الأجاري 24401                 
439 P
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امريكان مديكال اسيستونت 
تـأسـيـس شــركة

بأأريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى   

وضع  تم   .2021 تكأو7ر  فاتح 

محدودة  لشركة  الأاسي�سي  القانون 

تحمل  الوح د  الشريك  املسؤول ة 

الخصائص الأال ة :

مديكا0  امريكان   : الـتـسـم ـــــــــــــــة 

اسيسأونت.

املسؤول ة  دات  شركة   : الشكل 

املحدودة الشريك الوح د.

س ارات  اسأغال0   : الـمـوضـــــوع 

االسعاف وخدمات املساعدة..... 

املقر الرئي�سي : حي ادوران جماعة 

اورير - اكادير.

ابأداء  سنة   99  : الشركــــــة  مــــــدة 

من يوم تأسيسها.
رتسمـــا0 الشركـــة : 100.000درهم 

مقسم على 1000 حصة من فئة 100 

درهم كلها للس د محمد بوسع د. 

ارر7ــــــــــــــــــاح : يأم اقأطاع نسبة % 5 

من ارر7اح لالحأ اط القانوني والباقي 

حسب تقرير الشريك الوح د.

من  الشركة  تسير   : الـتسـ ـ ـــــــــــــر 

طرف الس د : محمد بوسع د مع كل 

صالح ات االمضاء.

السنـــة االجأمـاع ـة : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر....

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

 12 يـوم  باكادير  الأجارية  املحكمة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 106779.

440 P

 CENTRALE MEDICO« شركة

»DENTAIRE
ش م م

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  وضع  تم   2021 سبأمبر   24

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ذات  الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

املواصفات الأال ة :

 CENTRALE«  : التسم ة 

MEDICO DENTAIRE« ؛

و7 ع  اسأيراد   : االجأماعي  الهدف 
معدات ومنأجات طب ارسنان وشبه 

الطب ة ؛
املقر االجأماعي : رقم 1525 مكأب 

رقم 05 حي السالم - تكادير؛
سنة   99  : االجأماع ة  املدة 
السجل  في  تاريخ تسج لها  ابأداء من 
الأجاري عدا إذا تم الحل املسبق تو 

الأمديد؛
من  يأكون   : االجأماعي  الرتسما0 

100.000 درهم ؛
الس د  تع ين   : الشركة  تس ير 
صديقي عبد الوهاب كمسير للشركة 

ملدة غير محدودة؛
السجل  في  الأق  د  تم   : الأق  د 
بأكادير  الأجارية  للمحكمة  الأجاري 
عدد  تحت   2021 تكأو7ر   07 بأاريخ 

.106727
441 P

حسابات اطلنأيس
زنقة موالي إدريس بلوك 10 رقم 28 الطابق 

ارو0 الحي الصناعي اكادير
TEL/FAX : 05 28 82 29 72

Sté BEST QUAD AGADIR
S.A.R.L AU

رتسمالها 100.000 درهم
تأسيس شركة محدودة املسؤول ة 
بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 
تم  اكادير  باورير   2021 سبأمبر   27
لشركة  ارسا�سي  القانون  إحداث 
شريك  ذات  املسؤول ة  محدودة 

وح د باملواصفات الأال ة :
 Sté BEST QUAD  : االسم 

.AGADIR Sarl AU
املقر االجأماعي : حي تيهوارين اورير 

تكادير. 
الدراجات  استئجار   : الهدف 
النارية لجم ع الأضاريس ،الدراجات 
والدراجات  الر7اع ة  والعر7ات 
الكهر7ائ ة  والدراجات  الجبل ة 
املأقاطعة  النارية  والدراجات 
معدات  وتأجير  املائ ة  والدراجات 

الرياضات الساحل ة والغابوية ؛ 
الغابات والبحر  في  تنظ م جوالت 

والفعال ات الرياض ة والثقاف ة ؛

تقديم الطعام في املوقع لعمالئنا ؛
مؤسسة  تي  وتشغ ل  إدارة 

س اح ة ؛
اسأيراد وتصدير، تجارة عامة.

و عامة جم ع العمل ات واملعامالت 
مباشرة  غير  تو  مباشرة  املأعلقة 
في  تساعد  والتي  االجأماعي  بالهدف 

تنم ة الشركة.
الشركة  رتسما0   : الرتسما0 
موزعة  درهم   100.000 في  محدود 
درهم   100 بمبلغ  حصة   1000 على 
عبد  بال  بن  الس د  حوزة  في  للحصة 

العزيز
فاتح  من  تبأدئ   : املال ة  السنة 
يناير إلى غاية 31 ديسمبر من كل سنة
للشركة  الوح د  املسير   : التس ير 
هو الس د بن بال عبد العزيز لفترة غير 

محدودة.  
عمر الشركة : محدود في 99 سنة.
تم  لقد   : القانوني  اإليداع 
الضبط  كأابة  لدى  القانوني  اإليداع 
 10 يوم  بأكادير  الأجارية  باملحكمة 
 106761 رقم  تحت   2021 اكأو7ر 

والسجل الأجاري رقم 49091.
442 P

 STE BENJOUDI شركة
 SERVICES PRO

 SARL A.U
إنشـــاء شركـــــة

 29 بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
سبأمبر 2021 تم تأسيس شركة ذات 
املميزات  ذات  املحدودة  املسؤول ة 

الأال ة :
 STE BENJOUDI  : التسم ة  

SERVICES PRO .SARL A.U
املقر االجأماعي : الرقم 602 تجزئة 

بئرانزران - طانطان.
درهم   100.000  : الرتسما0  
فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100 دراهم.
الهدف : ممون حفالت.

الشركاء : حم د بنجودي، مغربي، 
 ،1988 مارس   07 بأاريخ  مزداد 

. JF41531 ب.ت.و رقم

فاتح  من  تبأدئ   : املال ة  السنة 

كل  من  ديسمبر   31 في  وتنأهي  يناير 

سنة.

التس ير : تسير الشركة حال ا من 

طرف :

حم د بنجودي ملدة غير محددة.

باملحكمة  تم   : الأجاري  السجل 

تكأو7ر   8 بأاريخ  بطانطان  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 5909.

443 P

شركة با مكريم
بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

بأاريخ واملسجل   2021 سبأمبر   3 

شركة  تأسيس  تم   2021 سبأمبر   3

ذات مسؤول ة محدودة.

االسم : شركة بامكريم.

الرتسما0 : 270.000 درهم.

الشركاء : بقالي محمد وهنان عبد 

الكريم.

الس د بقالي محمد : 1400 حصة.

 1300 الكريم  عبد  هنان  الس د 

حصة.

الأجزئة   149  : االجأماعي  املقر 

العسكرية بن سركاو اكادير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت   2021 تكأو7ر  فاتح  يوم 

106675 و RC رقم 49037.

مقأطف للنشر والب ان

444 P

FIDUCIAIRE TEMSIA

TEL :0673219430

STE BAHYAOUY TRANS
تأسيس شركة دات املسؤول ة 

املحدودة 
مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب   -  1

وضع  تم   2021 سبأمبر   28 بانزكان 

دات  لشركة  ارسا�سي  النظام 

تكمن  والتي  املحدودة  املسؤول ة 

مميزاتها ف ما يلي :

 STE BAHYAOUY  : التسم ة 

.TRANS S.A.R.L
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الشركة  غرض  يمكن   : الغرض 

لحساب  تو  الخاص  لحسابها  سواء 
تخرى  دولة  تي  وفي  املغرب  في  الغير 

ف ما يلي :

للبضائع  والدولي  الوطني  النقل   -

لحساب الغير. 

مقر الشركة : يوجد مقر الشركة 

الدشيرة  واكي  اكي  حي   507 برقم 

الجهادية انزكان.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة ابأداءا من تاريخ تكوينها النهائي.

رتسما0  :يبلغ  الشركة  رتسما0 

 100.000 درهم  تلف  مائة  الشركة 

مقسم إلى تلف حصة دات مائة 100 

درهم كق مة لحصة الواحدة،مكأتبة 

ومخصصة  كل ا  الق مة  ومدفوعة 

للشريك اآلتي :

الس د عبد العزيز البح اوي 500 

حصة.

الس د حم د عمر 500 حصة. 

السنة املال ة : تبأدئ في فاتح يناير 

وتنأهي في 31 ديسمبر.

التس ير : يسير الشركة الس د عبد 

العزيز البح اوي ملدة غير محدودة. 

كأابة  لدي  القانوني  اإليداع  تم 

بانزكان  اإلبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 

عدد  2021تحت  تكأو7ر   06 بأاريخ 
الأجاري  بالسجل  واملسجلة   2087

تحت رقم 24395.
للخالصة والب ان

املسير

445 P

 DREAMTEAM

.ARTISTES.A.R.L
املقر االجأماعي : محل عمارة النهضة 

زنقة 404 شارع موالي اسماع ل 

اكادير

انشاء شركة
 10 بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  وضع  تم   2021 سبأمبر 

املسؤول ة  محدودة  لشركة  ارسا�سي 

ذات املميزات الأال ة :

 DREAMTEAM  : االسم 

  .ARTISTES.A.R.L

-هدف الشركة :

-محل للحالقة والأجم ل.

- ب ع مواد الأجم ل.

املدة محددة في 99 سنة. 

الراسما0 محدد في مبلغ 100.000 

درهم مقسم الى 1000 حصة من فئة 

تم  قد  الواحدة  للحصة  درهم   100

االشكر  للس د  حصة   600 اكأأاب 

عبذ القادر و200 حصة للس د يونس 

ايت املراكو و200 حصة للس د حاتم 

املصلوحي.

االشكر  الس د  تع ين  :تم  التسير 

غير  ملدة  كمسيرللشركة  القادر  عبذ 

محدودة مع إعطائه صالح ة اإلمضاء 

اإلداري والبنكي منفردا.

لأكوين   5% اقأطاع  يأم  ارر7اح 

عل ه  املنصوص  االحأ اطي  الرص د 

قانونا.

اإليداع  تم  القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكأابة  القانوني 

رقم  تحت  باكادير  الأجارية  املحكمة 

106771بأاريخ 11  تكأو7ر 2021.
للخالصة والأذكير

 قبا0 حسن

446 P

STE DIGO SSOS
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقأ�سي 

تم  بانزكان   2021 تغسطس   26  

املسؤول ة  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة ذات الخصائص الأال ة :

 STE DIGO SSOS  : التسم ة 

.SARL AU

شارع   59 رقم   : االجأماعي  املقر 

818 درب ايت صالح تراست انزكان. 

 FABRICATION ET  : الهدف 

 LOCATION DES CAISSES ET

 PALETTE EN PALSTIQUE ET

.BOIS

املدة : 99 سنة.

درهم   100.000  : الرتسما0 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

تي   %100 واحدة  لكل  100درهم 

لفائدة  اجأماع ة  حصة   1000

البشير دكوردي. 

الس د  تع ين  تم   : التس ير 

ملدة  للشركة  كمسير  البشيردكوردي 

غير محدودة. 

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة االبأدائ ة بانزكان 

رقم  تحت   2021 تكأو7ر   7 بأاريخ 

2088 والسجل الأجاري رقم 24397.

447 P

شركة درعة اكريكول طاطا 

تأسيس شركة
23 سبأمبر  في  للعقد املؤرخ  طبقا 

االسا�سي  القانون  وضع  تم   2021

محدودة  مسؤول ة  ذات  لشركة 

وشريك وح د ومميزاتها كالأالي :

اكريكو0  درعة  شركة   : االسم   -

طاطا.

 - الفالحة  اشغا0   : الهدف   -

ن كوس. 

: دوار تاك نت  - املقر اال جأماعي 

جماعة الوكوم طاطا.

- املدة : 99 سنة 

درهم   100.000  : الرتسما0   -

مقسمة إلى 1000 حصة بق مة 100 

درهم للحصة.

خيرة  للد  مائة  في   5  : االر7اح   -

والباقي حسب قرارات الشركاء. 

- التس ير : الس د بقال احمد. 

- السنة اال جأماع ة : تبأدئ من 

فاتح يناير الئ 31 ديسمبر من كل سنة. 

التسج ل  تم   : الأجاري  السجل   -

باملحكمة االبأدائ ة بطا طا تحت رقم 

669 بأاريخ 5 اكأو7ر2021.

448 P

SOCIETE HAYMADAHA
S.A.R.L. A.U

 Société à Responsabilité Limitée

 AU

au Capital de 100.000 Dhs

 Adresse : RUE MOHAMEDOLD

SIDI ABBAS NR 25 ESSEMARA

ICE : 002915718000038

تـــأسيــس شركة
بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى   )1

14 سبأمبر 2021،تم تأسيس شركة 

املحدودةبشريك  املسؤول ة  ذات 

وح د باملميزات الأال ة :

التسم ة : شركة ح مدها.
املقر االجأماعي : زنقة محمد ولد 

س دي عباس رقم 25.

درهم   100.000  : الرتسمـــــــــــــا0 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100 درهم.

الهـــــــدف : البناء وارشغا0 مخألفة.

 1000 تحمد   سه ل   : الشــــــــركاء 

حصة.

املسير القانوني : سه ل تحمد. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائي بالسمارة بأاريخ 28 سبأمبر 

2021 تحت رقم 2021/178.

449 P

شركة حال آالء ووالء
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة
فبراير   8 في  املؤرخ  للعقد  طبقا 

شركة  تأسيس  تم  بأكادير   2021

بالخصائص  ذات مسؤول ة محدودة 

الأال ة : 

التسم ة : شركة حال االء ووالء. 

الهدف : حلويات شرق ة ومغر7 ة.
 10000.00  : املجموعة  رتسما0 

درهم.

املسير : تهنأات هشام. 

املقر االجأماعي : شارع عبد الكريم 

الخطابي رقم 16 حي املسيرة تكادير. 

املدة : 99 سنة.
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للمجموعة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية  باملحكمة  الأجاري  بالسجل 

بأاريخ  106152 رقم  تحت   بأكادير 

25 تغسطس 2021.

450 P

 STE GRENE AMAN شركة
ارسا�سي  القانون  بمقأ�سى 

تغسطس   8 بأاريخ  املؤرخ  للشركة 

بأاريخ  بإنزكان  املسجل   ،2021

 RE : رقم  تحت   ،2021 يول و   08

 2021001217612075، OR :

Gratis 2021/ 11245 تكونت شركة 

 : مسماة  املحددة  املسؤول ة  ذات 
 : رتسمالها   STE GRENE AMAN

100.000 درهم.

الهدف االجأماعي : 

املقر االجأماعي : 

تاريخ  من  ابأداء  99 سنة   : املدة   

تسج لها بالسجل الأجاري. 
 رتسما0 الشركة مقسم كما يلي :

   الس د لزرق عزيز  500 حصة.

 500 الحسن  الصغير  الس د 

حصة.

 تسير الشركة : من طرف الس د :

الوح د  املسير  بصفأه  عزيز  لزرق 

لشركة ملدة غير محدودة.

من  تبأدئ   : االجأماع ة  السنة 

فاتح يناير وتنأهي في 31 ديسمبر.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع   

24 سبأمبر  االبأدائ ة بإنزكان بأاريخ 

2021 ، تحت رقم 1992.

451 P

GRADITI 
S.A.R.L A.U

شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

شريك وح ــد

تأسيــس شركة
 8 بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى   -  I

شركةذات  تأسيس  تم   ،2021 ماي 

شريك  ذات  املحدودة  املسؤول ة 

وح ــد خصائصها كالأالـي :

 STEGRADITI«  : التسم ة 
.»S.A.R.L (A.U

الهدف االجأماعي : تعما0 مأنوعة 
والبناء.

املقر االجأماعي :حي الزيأون بلوك 
Eرقام 125 تك وين اكا دير.

املدة 99 : سنة.
 الرتسما0 100.000 درهم مقسمة
فئة  من  اجأماع ة  حصة   1000 إلى 
100 درهم للحصة الواحدة، منتسبة 
رجو0  الس د  الوح ـد  للشريك 

اسماع ل 1000 حصة إجأماع ة. 
الشركة  بتس ير  يعهد   : التس ير   -
غير  للمدة  اسماعي  رجو0  الس د  إلى 

محددة،تما الأوق ع في نسب إل ه.
II - وقد تم اإليداع القانوني بكأابة 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 2021 سبأمبر   30 بأاريخ  باكادير 

تحت رقم 106647.
للخالصة والب ان

عن املسير

452 P

 GENERAL EHOURRA شركة
محدودة املسؤول ة ش.و

الأأسيس
بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 
حررت  بانزكان  سبأمبر2021   21
املسؤول ة  محدودة  شركة  قوانين 
ذات شريك وح د خصائصها كالأالي :

 GENERALE HOURRA  : االسم 
.SARL AU

 25 رقم  السفلي  الطابق   : الهدف 
حي  د  بلوك   03 رقم  شارع   14 ممر 

النهضة ايت ملو0 انزكان.
املقر االجأماعي : ناشط عقاري ، 

اعما0 مخألفة ، تجارة.
تاريخ  من  ابأداءا  سنة   99  : املدة 

الأاسيس النهائي.
في  حدد   : االجأماعي  الرتسما0 
الى  مقسم  درهم   2.100.000 مبلغ 
درهم   100 فئة  من  حصة   21000

للواحدة موزعة على الشريك :
 21000 محمد  �سي  حورة  الس د 

حصة بمبلغ 2.100.000 درهم. 

فاتح  من  تبأدئ   : املال ة  -السنة 

كل  من  ديسمبر   31 في  وتنأهي  يناير 

سنة ما عدا السنة املال ة االولى التي 

غاية  الى  الأأسيس  تاريخ  من  تبأدئ 

31 ديسمبر.

الشركة  بتس ير  يقوم   : التس ير 

محمد  �سي  الس د  غيرمحدودة  وملدة 

حورة.

الأوق ع  حق  :اسناد  االمضاء 

الس د �سي محمد حورة.

5 % لأكوين  ارر7اح : يأم اقأطاع 

عل ه  املنصوص  االحأ اطي  الرص د 

يخصص  او  يوزع  والصافي  قانون ا 

جديد  من  مرحل  مبلغ  او  احأ اطا 

برمأه اوجزئ ا.

االيداع  تم   : القانوني  االيداع 

باملحكمة  الضبط  بكأابة  القانوني 

تكأو7ر   8 بأاريخ  النزكان  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 2114.
 للخالصة والأذكير 

453 P

 EZZINE ELECTRIQUE 
 SARL A.U

 إنشاء شركة محدودة املسؤول ة 
شركة   : القانون ة  الصفة   -

 Forme املسؤول ة  محدودة 

.juridique

 : في  العرفي  العقد  تسج ل  -تاريخ 

تحمل  والتي  بـأكادير   2019 يناير   21

الخصائص الأال ة : 

تعما0   : االجأماعي  -الهدف 

كهر7ائ ة.

-رتسما0 الشركـة : 100000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100درهم للحصة الواحدة.

من  ابأداء  سنة   99  : -املدة 

وضع  تاريخ  من  تي  النهائي  الأأسيس 

السجل الأجاري.

-السنة املال ة : من فاتح يناير إلى 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

ارولى تبأدئ من تاريخ التسج ل.

زنقة   22 رقم   : اإلجأماعي  -املقر 

الكواكبي داخلة تكادير.

ملدة  كمسير  منير  الزين   : -املسير 

غير محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية بأكادير بأاريخ 2 تبريل 2019 

 : الأجاري  بالسجل  الأق  د  رقم 

.39931

454 P

 ENTREPRISE TRAVAUX

MOUSTAOUI

تأسيس شركة

شركة ذات املســـؤول ة املحـــدودة

تكادير  حرر  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

2120 تم تأس ــــس  19 تكأو7ر  بأاريــخ 

املحـــدودة  املســـؤول ة  ذات  شـــركة 

خاص اتــــها كالأالــــي :

 ENTREPRISE  : الـتسـمـ ــــــــــــــــة 

.TRAVAUX MOUSTAOUI

بخريص  حي   : االجأماعـي  املقـــر 

اوالد  السبع  بن  ولد  زنقة  الجنوبي 

تايمة تارودانت.

الهــدف االجأماعـي : جم ع اشغا0 

البناء مقاو0.

مبلغ  في  حدد   : الشركـــة  رتسمـــا0 

.500.000

تس ير  يأم   : الشركـــة  تس ـــــــر 

املسأاوي  الس ــــــد  طرف  من  الشركة 

اسماع ل.

 8143  : الأجاري  السجل 

تارودانت.

بكأـــابــة  القـــانونــــي  اإليـــداع  تــم 

البأدائ ة  املحكمـــة  لـــدى  الضبــط 

بأاريخ   8143 رقـــم  تحــت  بأارودانت 

06 تكأو7ر 2021.
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STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 06.11.82.46.25 / FIX :

05.28.23.28.68

EMAIL : samifisc@gmail.com

 STE LOCAVITIZNIT
بمقأ�سى القانون ارسا�سي بأاريخ 

تأسيس  تم   ،2021 تغسطس   26

ذات  املسؤول ة   محدودة  شركة 

            : 
ُ
املواصفات الأال ة

لوكاف تزنيت           شركة   : التسم ة   

.STE LOCAVITIZNIT
بدون  الس ارات  كراء   : الهدف 

سائق.
الأجاري  املحل   : االجأماعي  املقر 

باراديس  عمارة   44 برقم  الكائن 

تزنيت.

ا ابأدءا من تاريخ  99 سنة   : املدة 

الأأسيس.
رتسمالها : 100.000 درهم.

مريم  للس دة   : التس ير 

السعداوي.

إبراه م  للس د   : اإلمضاء 

اومهايص.

باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 

تكأو7ر   6 بأاريخ  لتزنيت  االبأدائ ة 

السجل   772 رقم  تحت   2021

الأجاري رقم 4983. 

456 P

شركة ملكان هاوس
ش.م.م

رقم 69 طريق الخير 1 تجزيئة 6 

اكادير  

بأاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
22 سبأمبر 2021 تم إحداث القانون 

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة خصائصها كالأالي :

هاوس  ملكان  شركة   : االسم 

ش.م.م.

او  مأنوعة  اعما0   : املوضوع- 

اشغا0 البناء.

مقر الشركة : رقم 69 طريق الخير 
1 تجزيئة 6 اكادير.

 مدة الشركة : 99 سنة ابأدءا من 
يوم تأسيسها.

مائة  خمس  في  حدد   : رتسمالها   
الف وا ربعة دراهم مقسمة إلى 5040 
 100 منها  واحدة  كل  ق مة  حصة، 

درهم وموزعة على الطريقة الأال ة :
 1680  : اغشو  لحسن  الس د   -

حصة.
 1680  : او7حو  جما0  الس د   -

حصة.
 : الركراكي  اسماع ل  الس د   -

1680 حصة.
تس ير وإدارة الشركة : عين الس د 
للشركة  وح دا  مسيرا  اغشو  لحسن 

ملدة غير محدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باكادير  الأجارية  باملحكمة  القانوني 
السجل   106783/2021 رقم  تحت 

الأجاري 49123.
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شركة كريس
تأسيس شركة

في  املؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
02 تم تأسيس شركة  2021 سبأمبر 

كريس.ش.م. م ش.و.
املعلبات  وتسويق  إنأاج   : هدفها 

الغذائ ة واملربى.
 - العنوان : بحرة الدوار دوار درايد 

س دي ب بي شنوكة ايت باها.
- رتسمالها 100.000 درهم موزعة 
حصة  كل  ق مة  حصة   1000 إلى 

100درهم.
كريمة  امكسو  الس دة  تع ين  تم 

كمسيرة للشركة ملدة غير محدودة.
- املدة :مدة عمر الشركة 99 سنة 

من تاريخ تأسيسها النهائي.
الأجاري اإليضاحي رقم  -السجل   

.24419
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   -
تكأو7ر   8 بأاريخ  رنزكان  اإلبأدائ ة 

2021 تحت رقم 2101.   
458 P

IRRIGATION PICASO 
شركة ذات مسؤول ة محدودة.

وعنوان مقرها االجأماعي ض عة 
النوارة دوار توالد مسعود جماعة 

افريجة تارودانت
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

8141
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم  سبأمبر2021   05
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

محدودة باملميزات الأال ة :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤول ة محدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
تسم تها  بمخأصر  االقأضاء 

. IRRIGATION PICASO
غرض الشركة بإيجاز : 

- دراسة وتنف د مشروع امل اه.
- تجارة معدات الزراعة والري.
-تعما0 ترك ب معدات الري.

ض عة  االجأماعي  املقر  عنوان 
جماعة  مسعود  توالد  دوار  النوارة 

افريجة تارودانت.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة  رتسما0  مبلغ 
100.000.00 درهم، مقسم كالأالي :

الس د اشرف الع كي :00 5 حصة 
بق مة 100 درهم للحصة.

الس د عبد الجل ل الوناس : 500 
حصة بق مة 100 درهم للحصة. 

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه  الع كي  اشرف  الس د 
 42 رقم  الخطابي  الكريم  عبد  :زنقة 

حي خط الرملة 02 الع ون.
الس دعبد الجل ل الوناس عنوانه 
افريجة  النجاح  اما0  تعاون ة  :دوار 

تارودانت.
والعائل ة  الشخص ة  -ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة :
 : عنوانه  الع كي  اشرف  الس د 
 42 رقم  الخطابي  الكريم  عبد  زنقة 

حي خط الرملة 02 الع ون.

الس دعبد الجل ل الوناس عنوانه 

افريجة  النجاح  اما0  تعاون ة  :دوار 

تارودانت.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ بأارودانت   االبأدائ ة 

 04 اكأو7ر 2021 تحت رقم 1927.
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» اكميرتكنيك
 ش.م.م.ش.و

IGMIR TECHNIQUES SARL AU

تأسيس شركة
بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى   -  1

2021 تم تأسيس شركة  16 سبأمبر 

ذات املسؤول ة املحدودة دات شريك 

وح د خصائصها كالأالي :

 - التسم ة : اكميرتكن ك.

ارشغا0  في  مقاو0   : الهدف   -  

املخألفة للبناء.

واشغا0  انجاز  تصم م  دراسة   -  

حمامات السباحة.

وترك ب  السباكة  تعما0   -  

الأدفئة والأك  ف.

 - املقر االجأماعي : رقم 37، زنقة 

815، حي الغ اتن، الدشيرة الجهادية.

 - املدة : 99 سنة.

درهم   100.000 الرتسما0   -  

1000 حصة اجأماع ة  مقسمة على 

من فئة 100 درهم للحصة الواحدة، 

للشريكة الوح دة :

 الس د ة كندوري سميرة.

 - التس ير : يأعهد بتس ير الشركة 

غير  ملدة  الس دة كندوري سميرة  إلى 

محددة ، تما الأوق ع ف نسب لها.

القانوني  اإليداع  تم  وقد   -  2  

املحكمة  لدى  الضبط  بكأابة 

تكأو7ر   5 بأاريخ  بإنزكان  االبأدائ ة 

والسجل   ،2070 رقم  تحت   2021

الأجاري رقم 24387.
للخالصة والب ان

 عن املسير
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CABEXCO

CAbinet d’EXpertise COmptable

Contact@cabexco.ma 05.28.23.77.78

Société PARAPLAGE
 SARL AU

بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

إنشاء  تم   ،2021 سبأمبر   29

تحمل  املسؤول ة  محدودة  شركة 

الخصائص الأال ة :

.»PARAPLAGE« : التسم ة

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤول ة ذات الشريك الواحد.

 3 رقم  املأجر   : املقراالجأماعي 

الثاني- 2 شارع الحسن  افران  عمارة 

تكادير-

الرتسما0 االجأماعي : عشرة تلف 

درهم مجزت إلى 100 حصة اجأماع ة 

بق مة 100 درهم للحصة.

املدة :99 سنة.

املنأجات  و7 ع  شراء   : املوضوع 

والشبه  ص دالن ة  الشبه  واللوازم 

طب ة.

التس ير : الس دة نع مة مستشير 

مسيرة وح دة للشركة.

بكأابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بأكادير  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم   2021 تكأو7ر   11 بأاريخ 

.106770

 49103 الأجاري  السجل  رقم 

بأكادير.
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عقار بسيفك
 PACIFIC IMMOBILIER

الطابق 2 عمارة ELYSEEN شارع 

الدار الب ضاء رقم 3 الحي املحمدي 

اكادير

تـــأسـيــس ش.م.م
 15 بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

شركة  تأسيس  تم   2021 يون و 

محدودة املسؤول ة صفاتها كما يلي : 

 PACIFIC التسم ة : عقار بس فك 

.IMMOBILIER

الهدف : تن الشركة تهدف تساسا 

إلى :

لشراء  الوساطة  بأعما0  الق ام 

تو ب ع تو تأجير العقارات تو ارصو0 

املأعلقة  الشركة  تسهم  تو  الأجارية 

بمبنى تو عمل تجاري. 

املباني  في  واملعامالت  املباني  إدارة 

وشراء  ب ع  وتفويض  والشركات، 

والأأجير،  والأقديرات،  العقارات، 

امللك ة املشتركة.

شراء و7 ع جم ع منأجات الديكور 

والأأثيث لألثاث تو العقارات.

العقارات ن ابة عن الغير.

جم ع تعما0 الأطوير

تي  تو  مشاركة  تي  عام،  بشكل 

مال ة  تو  صناع ة  تو  تجارية  معاملة 

تنشطة  وتي  عقارية،  تو  منقولة  تو 

مرتبطة بشكل مباشر تو غير مباشر 

تعزز  تن  يحأمل  تو  املذكور  بال�سيء 

تطويره.

املقر االجأماعي : الطابق 2 عمارة

ELYSEEN شارع الدار الب ضاء رقم 3 

الحي املحمدي اكادير.

الرتسما0 : حدد رتسما0 الشركة 

تالف  عشرة  درهم   10000.00 في 

بق مة  100 حصة  إلى  درهم مقسمة 

على  مقسمة  للواحدة  درهم   100

100سهم إللهام ايت بهو 

تاريخ  من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

التسج ل بالسجل الأجاري باسأثناء 

حالة الأمديد تو الفسخ املسبق

إلى  يناير  فاتح  من   : املال ة  السنة 

31 ديسمبر من كل سنة. 

التس ير :الس دة الهام ايت بهو هي 

املسيرة الوح دة للشركة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سبأمبر   30 بأاريخ  باكادير  الأجارية 

2021 تحت رقم 49023.
 لالسأخالص والب ان

 املسير 
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 STE OUMLIL
ASSAINISSEMENT

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
رتسمالها 100.000 درهم

 APPT 524 : املقر االجأماعي
 BLOC J IMM IFRANE CITE SIDI

YOUSSEF AGADIR
بأاريخ  بمقأ�سى عقد عرفي موقع 
اكادير  املسجل   2021 يون و   30
وتأسست على اثره شركة على الشكل 

الأالي : 
 STE OUMLIL  : التسم ة 

ASSAINISSEMENT
ارعما0   : االجأماعي  الغرض 

الفن ة لجم ع مباني الدولة.
 APPT 524  : االجأماعي  املقر   )1
 BLOC J IMM IFRANE CITE SIDI

.YOUSSEF AGADIR
2( املدة االجأماع ة : 99 سنة. 

 : االجأماعي  الرتسما0   )3
 1000 الى  مقسمة  درهم   100.000
100 درهم  حصة اجأماع ة من فئة 

للواحدة. 
 01 من   : االجأماع ة  السنة   )4

يناير الى 31 ديسمبر من كل سنة.
عبد  مسير  الشركة   : التس ير   )5

الغني منصف.
6( اإليداع القانوني : تم باملحكمة 
 106495 الأجارية باكادير تحت رقم 

بأاريخ 17 سبأمبر 2021.
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 Sté MEDITERRANEAN
PROPERTIES INVEST

SARL AU
محرر  عرفي  عقد  بموجب   -  1
2021 تم تأسيس  30 سبأمبر  بأاريخ 
املميزات  املسؤول ة  محدودة  شركة 

الأال ة :
شركة  : التسم ة 

 MEDITERRANEAN PROPERTIES
INVEST ش.م.م ذات شريك وح د.

تشغا0   - عقاري  منعش   : الهدف 
البناء وتشغا0 مخألفة.

السفلي  الطابق   : املقر االجأماعي 
ايت  موساوي  تجزئة   80-01 رقم 

ملو0. 

املدة : 99 سنة.
 100.000  : االجأماعي  املا0  رتس 

1000 حصة من فئة  إلى  درهم مجزت 

100 درهم للحصة الواحدة.

التس ير : سمير السو�سي.

السنة االجأماع ة : تبأدئ السنة 

في  يناير وتنأهي  االجأماع ة من فاتح 

آخر ديسمبر من كل سنة.

لهذا  القانوني  اإليداع  وتم   -  2

ه ئة  لدى  الضبط  بكأابة  املحضر 

املحكمة االبأدائ ة بانزكان تحت رقم 

2104 والسجل الأجاري رقم 24423 

بأاريخ 8 تكأو7ر 2021 م.
من اجل النسخة والب ان
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 STE. SAREHANE

 DISTRIBUTION
» s.a.r.l a.u «

املؤرخ  العام  الجمع  بمقأ�سى 

تأسست   2021 سبأمبر   24 بأاريخ 

ذات  املسؤول ة  محدودية  شركة 

الخصائص الأال ة :

 STE. SAREHANE  : التسم ة   -

.» DISTRIBUTION » s.a.r.l a.u
- رتسمالها : 100.000 درهم.

تيت  تجزئة   : االجأماعي  مقرها   -
ايت   01 رقم   09 زنقة  ت  بلوك  سع د 

ملو0.

: توزيع جم ع  الهدف االجأماعي   -

بنكهات  املأنوعة  الحلوة  املنأجات 

مأعددة و7أشكا0 مأعددة - الأصدير 

واالسأيراد - الأجارة.

- اإلدارة والتس ير : الس د سرحان 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  هللا  عبد 

.JB449717 الوطن ة رقم

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع   -

القانوني باملحكمة االبأدائ ة بانزكان 

يوم 7 تكأو7ر 2021 تحت رقم 2029، 

السجل الأجاري رقم 24409.
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RYBA-MED
تأسيس شركة

سبأمبر   30 عرفي  عقد  بمقأ�سى 
2021، تم تأسيس شركة باملواصفات 

الأال ة :
.RYBA-MED : التسم ة

املقر االجأماعي :زنقة الحاجب بن 
اعيش طانطان.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل   
مسؤول ة محدودة. 

السمك  :ب ع  االجأماعي  الهدف 
بالجملة والأقس ط. 

املدة : تسعة وتسعون سنة. 
رهم  د   100.000  : املا0  الرتس 
اجأماع ة  حصة   1000 إلى  مقسم 
من فئة 100 درهم للواحدة مقسمة 

بين : 
 500  : بورويس  محمد  الس د   

حصة
الس د سه ل اسراي : 500 حصة
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه  محمد،  بورويس  الس د 
22 زنقة الحاجب بن اعيش طانطان

عنوانه  سه ل،  اسراي  الس دة 
بلوك 04 تجزئة بئرانزران طانطان.

التس ير : 
الس د بورويس محمد.
الس د اسراي سه ل.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بطانطان تحت رقم : 230 
 والأق  د بالسجل الأجاري تحت رقم :

5907 بأاريخ 08 تكأو7ر 2021.
466 P

 PRINT GRAPH DU SOUSS
شركة محدودة املسؤول ة 

الأأسيس
 30 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
انجاز  تم   ، باكادير   2021 سبأمبر 
محدودة  لشركة  ارسا�سي  القانون 

املسؤول ة ذات الخاص ات الأال ة :
التسم ة : تأخذ الشركة التسم ة 
 PRINT GRAPH DU  : الأال ة 

SOUSS ش.م.م 

الغرض : - الطباعة والسريغراف ا 
حاج  شارع   : االجأماعي  املقر 
لحبيب رقم 116 حي املوظفين اكادير 
 املدة : حددت مدة الشركة في 99 
النهائي  سنة ابأداء من يوم تأسيسها 

باسأثناء حالة الحل قبل اروان
: مبلغ  في  الشركة  ما0  رتس   حدد 
درهم(  تلف  )مائة  درهم   100.000
مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 
االكأأاب  عند  بكاملها  محررة  درهم 

وموزعة كما يلي :
 400  : محمد  بنجلون  الس د   -

حصة من فئة 100 درهم 
 -الس دة رسين نجاة : 300 حصة 

من فئة 100 درهم
 -الس د بنجلون بدر : 150 حصة 

من فئة 100 درهم
 150  : تم مة  بنجلون  -الس دة   

حصة من فئة 100 درهم
بنجلون  الس د  عين   : التس ير 

محمد مسيرا ملدة غير محدودة. 
االيداع  تم   : القانوني  -االيداع 
بأكادير  الأجارية  باملحكمة  القانوني 
رقم  تحت   2021 تكأو7ر   08 يوم 

.106745
467 P

SOUTH ACTIVITE 
SARL

رتسمالها : 100000.00 درهم
مقرها االجأماعي : تجزئة االطلس ة 
زنقة 201 رقم 81 الدشيرة الجهادية 

انزكان. 
 04 بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
مساهم  قرر  بانزكان   2020 مارس 

الشركة ما يلي:
.SOUTH ACTIVITE : االسم

االسأيراد   -  : الشركة  هدف 
والأصدير- اعما0 البناء املخألفة.  

االطلس ة  تجزئة   : الشركة  مقر 
81 الدشيرة الجهادية  201 رقم  زنقة 

انزكان.
 100.000 في  محدد  الراسما0 
من  حصة   1000 الى  مقسم  درهم 
تم  الواحدة  للحصة  درهم   100 فئة 

اكأأابها كلها للس د مو�سى يح اوي. 

الس د مو�سى  تع ين  تم   : التس ير 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  يح اوي 

محدودة مع حق االمضاء.
لأكوين   5% اقأطاع  يأم  االر7اح 
عل ه  املنصوص  االحأ اطي  الرص د 

قانون ا. 
 تم االيداع القانوني بكأابة الضبط
بانزكان  االبأدائ ة  املحكمة  لدى 
رقم  تحت   2020 نوفمبر   24 بأاريخ 

  .2070
468 P

سفيان بروديكصيون
ش.م.م.ش.و

 SOUFIANE PRODUCTION««
SARL AU

تأسيس شركة
بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى   -  1
2021 تم تأسيس شركة  30 سبأمبر 
ذات املسؤول ة املحدودة دات شريك 

وح د خصائصها كالأالي :
التسم ة : سف ان بروديكص ون.

والأواصل  االعالن  وكالة   : الهدف 
والحفالت  الفعال ات  تنظ م   -
والعروض واملهرجانات - تأجير انظمة 

الصوت واالضاء. 
 - املقر االجأماعي : رقم 5 ممر 12 

مجمع C ،حي اسايس ايت ملو0.
 - املدة : 99 سنة.

درهم   100.000 الرتسما0   -  
1000 حصة اجأماع ة  مقسمة على 
من فئة 100 درهم للحصة الواحدة، 

للشريك الوح د :
 الس د حمدان سف ان.

 - التس ير : يأعهد بتس ير الشركة 
غير  ملدة  سف ان  حمدان  الس د  إلى 

محددة ، تما الأوق ع ف نسب له.
القانوني  اإليداع  تم  وقد   -  2  
املحكمة  لدى  الضبط  بكأابة 
تكأو7ر   11 بأاريخ  بانزكان  االبأدائ ة 
والسجل   ،2133 رقم  تحت   2021

الأجاري رقم 24451.
للخالصة والب ان

 عن املسير

469 P

 SOFIA HAOUSE

IMMOBILIER
SARL 

ICE 002924239000055

تأسيس شركة محدودة املسؤول ة
بمقأ�سى عقد عرفي محرر بأاريخ 

فاتح تكأو7ر 2021 تم تأسيس شركة 

الخصائص  ذات  املسؤول ة  محدودة 

الأال ة : 

 SOFIA HAOUSE  : التسم ة 

.» IMMOBILIER » Sarl

الهدى  :تجزئة  االجأماعي  -املقر 

بلوك 2 رقم 55 ايت ملو0.

-الهدف : منعش عقاري.

 100000  : االجأماعي  -الرتسما0 

درهم.

-التس ير :عزيز فاضل.

-املدة : 99 سنة.

حتى يناير  فاتح   : املال ة   -السنة 

 31 ديسمبر.

بالسجل  الشركة  تسج ل  تم 

 2136 رقم  تحت  بانزكان  الأجاري 

بأاريخ 12 تكأو7ر 2021 رقم السجل 
الأجاري24455.

470 P

شركة سمارت تيريتوريال 

كبسيتي منجمنت اند كوفرننس 

ش م م ش و
 STE SMART TERRITORIAL

 CAPACITY MANAGEMENT

AND GOVERNANCE SARL AU

رقم 131، اقامة دار الحنان ب،حي 

الهدى اكادير

السجل الأجاري رقم 49071

تم   2021 نوفمبر   29 بأاريخ 

املسؤول ة  دات  شركة  تاسيس 

املحدودة.

تيريأوريا0  سمارت   : التسم ة   -

كبس تي منجمنت اند كوفرننس 

دات  شركة   : القانوني  الشكل   -

املسؤول ة املحدودة للشريك الوح د.
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 - الهدف : 

في  املؤسسات  ومواكبة  دعم   -  

مجا0 التس ير والحكامة.

- املقر االجأماعي : رقم 131، اقامة 

دار الحنان ب،حي الهدى اكادير.  

 - راس املا0 : حدد في مبلغ 50.000 

بأمن  حصة   500 الى  مقسمة  درهم 

100 درهم للحصة في ملك ة :

 500  : محمد  محراش  الس د   -

حصة.

محراش  الس د  عين   : التس ير   -

غير  ملدة  للشركة  مسيرا  محمد 

محدودة.

تاريخ  من  ابأداء  99 سنة   : -املدة 

تسج ل الشركة في السجل الأجاري. 

فاتح  من   : االجأماع ة  -السنة   

يناير الى 31 ديسمبر من كل سنة. 

كأابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

باكادير  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2021 تكأو7ر   7 بأاريخ 

.106734

471 P

» JIHAFIDUCAIAIRE «

 N° 06 RUE 3909 HAY EL QODS DCHEIRA

INEZGANE

 TEL : 05 28 33 83 20 FAX : 05 28 83 71 46

E-mail : jihafid@hotmail.fr

TAKAD IMMO
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة 

املؤرخ  العرفي  العقد  بمقأ�سى   )1

بأكادير  واملسجل   2021 ماي   10 في 

رقم   تحت   2021 ماي   12 بأاريخ 

ذات  شركة  إنشاء  تم   OR : 16123

مسؤول ة محدودة مميزاتها كالأالي :

 »TAKAD IMMO«  : التسم ة   -

ش.ذ.م.م. 

منعش   -  : االجأماعي  الغرض   -

عقاري. 

بلوك   27 : رقم  املقر االجأماعي   -

ت كوين  العرب  حي   29 الزنقة   07

تكادير.

حاالت  عدا  ما  سنة   99  : املدة   -

الحل املبكر.

محدد   : االجأماعي  الرتسما0   -

مقسم   ، درهم   800.000 مبلغ  في 

فئة  من  اجأماع ة  حصة   8000 إلى 

موزعة  الواحدة  للحصة  درهم   100

الشكل  على  الشركاء  بين  ومكأتبة 

الأالي :

الحصص النقدية : 

- الس دة تما0 فاطمة 800 حصة.

 - الس د بنحدو تنس 400 حصة.

- الس د بنحدو تسامة 400 حصة.

املجمــــــــــــوع 1600 حصة اجأماع ة.

الحصص الع ن ة : 

الس د بنحدو ابراه م : ترض عارية 

للملك املسمى »جنان سلطانة  تابعة 

عدد  العقاري  الرسم  ذي   »106

الحضرية  بالجماعة   60.153/35

بق مة  مقدرة  ملو0  ايت  انزكان 

6400 حصة  640.000.00 درهم تي 

بق مة 100،00 للحصة الواحدة.

الس د  تع ين  تم   : الـتســـي ــــر 

بنحدو ابراه م كمسير وح د للشركة 

ويأمأع  يمثلها  الذي  فهو  و7ذلك 

للأصرف  الواسعة  باالخأصاصات 

باسمها في سائر الظروف وال تقبل تي 

مستندات تو وثائق إال بأوق عه وذلك 

ملدة غير محددة. 

تبأدئ من   : السنة االجأماع ة   -  

فاتح يناير وتنأهي في 31 ديسمبر.

 % 5 : تم اقأطاع نسبة  - ارر7اح   

من ارر7اح لأكوين الرص د االحأ اطي 

املنصوص عل ه قانون ا.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2  

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

2021 تحت   12 يول و  بأكادير بأاريخ 

الشركة  وتسج ل   101623 رقم 

املحكمة  بنفس  الأجاري  بالسجل 

تحث رقم 48235.
للخالصة والنشر

472 P

FIDUCIAIRE TEMSIA

TEL : 0673219430

 STE VÉRGINIA NATURAL &

BEAUTY
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
بأكادير  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

في فاتح تكأو7ر 2021 تم وضع النظام 

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

ف ما  مميزاتها  تكمن  والتي  املحدودة 

يلي :

 STE VÉRGINIA  : التسم ة 

. » NATURAL & BEAUTY » S.A.R.L

سواء  الشركة  تهدف   : الغرض 

لحسابها الخاص تو لحساب الغير في 

املغرب وفي تي دولة تخرى إلى :

-اسأيراد وتصدير مواد الأجم ل.

-ب ع وشراء املقاالت الحرف ة.

- مقر الشركة : حي اسايس طابق 
االو0 بلوك 03 رقم 17 زنقة 5 ت كوين 

اكادير.

في  الشركة  مدة  حددت   : املدة   - 

تكوينها  تاريخ  من  ابأداء  سنة   99

النهائي.
رتسما0  يبلغ   : الشركة  رتسما0 

 100.000 درهم  تلف  مائة  الشركة 

مائة  ذات  حصة  تلف  إلى  مقسم 

100 درهم كق مة للحصة الواحدة، 

كل ا  الق مة  ومدفوعة  مكأتبة 

ومخصصة للشركاء اآلت ة : 

الس د : غ بو0 توف ق 500 حصة.
 500 املالك  عبد  زن ض   : الس د 

حصة.

السنة املال ة : تبأدئ في فاتح يناير 

وتنأهي في 31 ديسمبر..

الس د  الشركة  يسير   : التس ير 

غ بو0 توف ق ملدة غير محدودة 

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم   

باكادير  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

عدد  تحت   2021 تكأو7ر   06 بأاريخ 

.106700
للخالصة والب ان

املسير

473 P

TOURYA-AT شركة
ش.م.م 

رتسمالها 100.000.00 درهم

املقر االجأماعي : حي السعادة، 

بلوك ت، الطابق الثالت، رقم 54، 

الدراركة، تكادير

،ICE 002922931000063

RC N°49083 

تأسيس الشركة ذات مسؤول ة 
محدودة

1. الأأسيس :

بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ بأكادير 

نظام  خلق  تم   2021 تكأو7ر  فاتح  في 

تأسيس الشركة ذات املميزات الأال ة :

مسؤول ة  ذات  شركة   : الشكل  

محدودة 

TOURYA-AT التسم ة  : شركة

الهدف  : تهدف الشركة إلى :

الأغذية العامة بالجملة.

اسأيراد وتصدير السلع.

السعادة،  حي   : االجأماعي   املقر 

 ،54 رقم  الثالت،  الطابق  ت،  بلوك 

الدراركة، تكادير.

مدة  حددت   : االجأماع ة   املدة 

الشركة في 99 سنة.

التس ير   : 

عاد0،  ماين  الس د  تع ين 

رقم الوطن ة  بطاقة  على  الحاصل 

السعادة،  بحي  ،واملق م   JK12894

تكادير،  الدراركة،   ،54 رقم  ت،  بلوك 

غير  ملدة  الشركة  في  مشارك  مدير 

محدودة.

تع ين الس دة ماين عبد الرح م، 

رقم  الوطن ة  البطاقة  على  الحاصل 

السعادة،  بحي  واملق م   ،JK25580

تكادير،  الدراركة،   ،54 رقم  ت،  بلوك 

غير  ملدة  الشركة  في  مشارك  مدير 

محدودة.

الشركة  سألتزم   : الأوق ع 

للس د  سواء  منفصلين  بأوق عين 

عبد  ماين  والس د  عاد0  ماين 

الرح م. 
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رتسما0  حدد   : الشركة  رتسما0 
مجزتة  درهم   100.000 في  الشركة 
على 1000 حصة من فئة 100 درهم 
الشكل  على  موزعة  الواحد  للسهم 

الأالي :
الس د : ماين عاد0 : 500 حصة، 

تي  50.000 درهم 
الس د : ماين ع د الرحمان : 500 

حصة، تي 50.000 درهم 
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بأكادير  الأجارية  باملحكمة  القانوني 
رقم  تحت   2021 تكأو7ر   8 بأاريخ 

.3344
474 P

FIDUCIAIRE ESCOMPTE SARL
 IMM MESROUR AV HASSAN II 4
BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

 STE TOUGA شركة
TRANSPORT SNC

ش.م. م
تأسيس شركة م م

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تأسيس  تم   2021 سبأمبر   27 في 
تحمل  املسؤول ة  محدودة  شركة 

الخصائص الأال ة :
1 - التسم ة : تحمل الشركة اسم 
 STE TOUGA TRANSPORT شركة 

.SNC
تحدد   : الشركة    رتسما0   -  2
درهم   100.000 في  الشركة  رتسما0 
 100 بق مة  حصة   1000 الى  مقسم 
مل كة  مملوكة  حصة  لكل  درهم 

كدريم : 500 حصة.
منار الطويل : 100 حصة.
ل لى الطويل : 100 حصة.

تم مة الطويل : 100 حصة.
تسامة الطويل : 200 حصة.

3 - املقر االجأماعي   : تحدد املقر 
االجأماعي للشركة في العنوان :تجزئة 

ارمل ايت اعميرة اشأوكة ايت بها.
تعمل   : االجأماعي  الهدف   -  4

الشركة في مجا0 نقل ارشخاص
5 - التس ير : تحدد تس ير الشركة 
كدريم  :مل كة  الس د  طرف  من 

.JB135958

القانوني  امللف  ايداع  تم   -  6

االبأدائ ة  املحكمة  لدى  للشركة 

 11 بأاريخ   2128 رقم  تحت  النزكان 

تكأو7ر 2021.

475 P

 AWRGHIZ TRAVAUX شركة
DIVERS

SARL

تأسيس شركة ذات املسؤول ة املحدودة

بموجب عقد عرفي تمت املصادقة 

تم   2021 يون و   14 بأاريخ  عل ه 

املسؤول ة  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة باملواصفات الأال ة :

ديفير  ترافو  اوغيز  : شركة  االسم 

ش.م.م.

الغرض : تعما0 مخألفة وتشغا0 

البناء.

املقر الرئي�سي : حي توهمو البحريني 

ايت ملو0.
في  حدد   : الشركة  رتسما0 

100.000 درهم موزعة كاآلتي :

تكا محمد : 50.000 درهم تي 500 

حصة.

تي  درهم   50.000 محمد  امادين 

500 حصة.

التس ير : تسير الشركة من طرف 

بامادين  والس د  محمد  تكا  الس د 

محمد.

لدى  الضبط  بكأابة  اإليداع  تم 

 8 بأاريخ  بانزكان  االبأدائ ة  املحكمة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 2109.
للنسخ واإلشارة

476 P

SOCIETE FIDUCIAIRE JENANE S.A.R.L AU

.N° 206 RESIDENCE SAHARA GUELMIM

CONSTITUTION DE SOCIETE 

STE TAZRA TRANS SARL
تأسيس شركة

بأاريخ عرفي  عقد  على  بناء   -  I 

القوانين  تم وضع   ،2021 13 سبأمبر 

 ارساس ة لشركة محدودة املسؤول ة :

الخصائص  ذات   TAZRA TRANS

الأال ة : 

في  الشركة  هدف   : الهدف   -  1
املغرب كما في الخارج هو : 

عن  ن ابة  ارمأعة  نقل  مقاو0   -
اآلخرين.

2 - املقر االجأماعي : دوار ت موالي 
توفال كلم م. 

3 - املدة : 99 سنة.
4 - الرتسما0 : حدد في 100.000 
حصة   1000 على  مقسم  درهم 
اجأماع ة بق مة 100 درهم للواحدة 

وهي في نصيب الس د : 
علي بحمان 600 حصة اجأماع ة.
حصة   200 بريز  هللا  عبد 

اجأماع ة.
جواد لبيب 200 حصة اجأماع ة.
الشركة  تسير   : التس ير   -  5
الس د من طرف  محدودة  غير   وملدة 

 علي بحمان.
السجل  في  التسج ل  تم   -  II
كلم م  االبأدائ ة  باملحكمة  الأجاري 
رقم  تحت   2021 سبأمبر   27 بأاريخ 

 .3677
477 P

SOCIETE FIDUCIAIRE JENANE S.A.R.L AU
.N° 206 RESIDENCE SAHARA GUELMIM

CONSTITUTION DE SOCIETE 

 STE PHARMACIE SOUK
GUELMIM SARL AU

تأسيس شركة
بأاريخ  عرفي  عقد  على  بناءا   -  I
القوانين  وضع  تم   ،2021 تبريل   21
 ارساس ة لشركة محدودة املسؤول ة

 STE  : الوح د  الشريك  ذات 
 »PHARMACIE SOUK GUELMIM
SARL AU ذات الخصائص الأال ة : 

في  الشركة  هدف   : الهدف   -  1
املغرب كما في الخارج هو :

- ب ع اردوية بالأقس ط.
 90 رقم   : االجأماعي  املقر   -  2

ساحة الحسن الثاني كلم م. 
3 - املدة : 99 سنة.

4 - الرتسما0 : حدد في 2.128.000 
حصة   21280 على  مقسم  درهم 
اجأماع ة بق مة 100 درهم للواحدة 

وهي في نصيب الس د : 

عبد الجل ل باحمو 21280 حصة 

اجأماع ة.

الشركة  تسير   : التس ير   -  5

الس د من طرف  محدودة  غير   وملدة 

 عبد الجل ل باحمو.

السجل  في  التسج ل  تم   -  II

كلم م  االبأدائ ة  باملحكمة  الأجاري 

رقم  تحت   2021 تكأو7ر    5 بأاريخ 

 .3703

478 P

AKSIL DESIGN  الشركة

تأسيس
بأاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القوانين  وضع  تم   2021 يول و   12

ارساس ة لشركة محدودة املسؤول ة 

ذات املميزات الأال ة :

.AKSIL DESIGN التسم ة -

- الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤول ة. 

 - الهدف : اعما0 التشط ب. 

مخأار  إقامة   : االجأماعي  -املقر   

السو�سي 1 رقم 26 شارع عبد الرح م 

بوعب د اكادير.

في  حدد   : االجأماعي  -الرتسما0 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

املمثلة  هم  در   100 فئة  من  حصة 

للحصة الواحدة في ملك ة :

 500 لحنيت  مصطفى  الس د   -

حصة.

 500 الوردي  الحسين  -الس د 

حصة.

لحنيت  مصطفى  عين   : -التس ير 

مسير للشركة ملدة غير محددة.

- املدة : 99 سنة

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

الأجارية  باملحكمة  الضبط  كأابة 

 2021 تغسطس   13 بأاريخ  بأكادير 

تحت رقم 106046.
 املسير

479 P
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HADA-HADA
-HADA-HADA ”« تأسيس شركة

«شركة محدودة املسؤول ة  
 رتسمالها 100000 درهم

 ومقرها االجأماعي الكائن ب 144 
زنقة محمد سم حة اقامة جوهرة 
محمد سم حة الطابق 6 رقم 35 

الب ضاء 
تأسيس  تم  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
ذات  املسؤول ة  محدودة  شركة 

املميزات الأال ة:
محدودة  شركة   : الشكل   .1

املسؤول ة.
 HADA-HADA  «  : االسم   .2

. «
الهدف : اسأيراد و تصدير.   .3
144 زنقة محمد سم حة   : املقر  
اقامة جوهرة محمد سم حة الطابق 

6 رقم 35  الب ضاء 
من  ابأداء  سنة   99 املدة:   .4

إنشاءها
رتسما0 الشركة : 100000   .5

درهم.
الحصص الع ن ة:   .6

 DRISS TAHIRI JOTEY الس د: 
500حصة  يعني:  درهم     50000
اجأماع ة بق مة 100 درهم للحصة.

 ABDELILAH TAHIRI الس د: 
500حصة  يعني:  درهم   50000
اجأماع ة بق مة 100 درهم للحصة.
يعني  درهم   100000  : املجموع 
 100 بق مة  اجأماع ة  حصة   1000

درهم للحصة.
من  ابأداء  االجأماع ة:  السنة 

فاتح يناير إلى 31 من دجنبر.
مسير الشركة:

و  ABDELILAH TAHIRI الس د: 
DRISS TAHIRI JOTEY

باملركز  القانوني  اإليداع  تم 
الب ضاء  بالدار  لالستثمار  الجهوي 

بأاريخ 11/08/2017
 السجل الأجاري رقم 382943.

  لإلشارة والب ان
480 P

 HYPERIUM 
 INTERNATIONAL

CONSULTING
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إيداع  تم  في16/09/2021، 
املسؤول ة  ذات  لشركة  الأأسي�سي 

املحدودة  و ذات املميزات الأال ة:
 HYPERIUM  : التسم ة 
 I N T E R N A T I O N A L

CONSULTING
في  الشركة   من  الغرض   : الهدف 

املغرب وفي جم ع البلدان ارخرى:
واإلدارة  الأنظ م  في  االستشارات 

والأدق ق
والدعم  االستشارات  خدمات 
العامة  لألفراد والشركات واملنظمات 

تو الخاصة ارخرى
 ، اإلسترات ج ة  في  االستشارات 
املوارد   ، املعلومات  نظم   ، اإلدارة 
البشرية ، من الأصم م إلى الأنف ذ.

- تدريب شخ�سي.
- خدمات الأدريب.

املقر االجأماعي : 108 ، زنقة رحا0 
 ، 05 بن تحمد ، الطابق الثاني، رقم 

ب لف دير ، الدار الب ضاء ، املغرب.
تاريخ  من  ابأداء  سنة   99 املدة:   

تأسيسها النهائي.
الرتسما0   : االجأماعي  الرتسما0 
.10.000,00 في   محدد   االجأماعي 
حصة   1000 إلى  مقسم  درهم 
100.درهم  فئة   من  اجأماع ة 

للواحدة، مكأتبة و محررة بالكامل
السنة االجأماع ة : تبأدئ السنة 
في  يناير وتنأهي  االجأماع ة من فاتح 

31 دجنبر.
عاد0  الس د  تع ين  تم   : التس ير 
رايس ، املق م في 7 عرصة لكبير إقامة 
بو7كر، الطابق السادس ، الشقة 14 
، املعاريف ، الدار الب ضاء ، املغرب 
؛ من الجنس ة املغر7 ة ؛ من موال د 
البطاقة   حامل  ؛   1979 فبراير   23
حتى  صالحة   BE718390 الوطن ة 

13/05/2029 مسيرا للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
الأجاري لدى املحكمة الأجارية بالدار 
 ،.27/09/2021 بأاريخ   الب ضاء، 

تحت رقم517333
ملخص قصد النشر

481 P

FER DOOR
فير دور

تأسيس شركة
بالدار  مؤرخ  بمقأ�سى عقد عرفي 
الب ضاء بأاريخ 13 سبأمبر 2021 تم 

تأسيس شركة باملواصفات الأال ة :
ذات  املسؤول ة  محدودة  شركة 

الشريك الواحد.
التسم ة : فير دور.

املقر االجأماعي : 10 زنقة الحرية، 
الطابق 3، شقة 5، الدار الب ضاء.

اسأيراد  ب ع،   : االجأماعي  الهدف 
وتصدير العقاقير ومواد السانيأير.

التس ير : تبراح العربي.
درهم   100.000  : الرتسما0 
مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 
الواحد  الشريك  إلى  مسندة  درهم 

تبراح العربي.
املدة : 99 سنة.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
الب ضاء بأاريخ 4 تكأو7ر 2021 تحت 

رقم 795109.
الأجاري  بالسجل  التسج ل  تم 

تحت رقم 517993.
482 P

 CEMADE CENTRE MAROCAINE

D’EXPERTISE

TEL : 0522 93 10 10

 Laboratoire Ben Ahmed 

 Amzab d’Analyse Médicales
شركة ذات مسؤول ة محدودة

 من شريك واحد
 رتسمالها   738.8000.00 درهم

تأسيس
بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ  بالدار 
الب ضاء  بأاريخ  01  ماي 2021 ، تم 
ذات  لشركة  تسا�سي  قانون  تحرير  
واحد  شريك  من  محدودة  مسؤول ة 

باملميزات الأال ة :

ذات  :شركة  الشركة  شكل 
مسؤول ة محدودة من شريك واحد 

 Laboratoire   : الشركة    تسم ة 
 Ben Ahmed Amzab d’Analyses

Médicales
 غرض الشركة بايجاز  :      مخأبر 
والك م ائ ة  الطب ة  الأحال ل 

والصناع ة.
عنوان املقر االجأماعي  : 38 مكرر 
حاج  درب  شع ب  الش خ  زنقة   2

لحسن بن احمد.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة :  99 سنة
حدد  الشركة:  املا0  رتس  مبلغ   
 100 بق مة  درهم   738.8000.00 في 

درهم للحصة مقسم كالأالي :   
 7388 الجوهري  زكرياء  الس د   

حصة.
التس ير  اسند   : الشركة  مسير   
غير  ملدة  الجوهري  زكرياء  للس د 

محدودة مع   الصالح ات املطلقة. 
 السنة املال ة  : من  فاتح  يناير إلى  

31  دجنبر.
القانوني  لالحأ اط   5% ارر7اح:   
والباقي إما يوزع و إما ينقل تو يوضع 
تحت االحأ اط حسبما يقرره الجمع 

العام.
باملحكمة  القانوني   اإليداع  تم  
بأاريخ تحمد  بابن   االبأدائ ة 
 30 شتنبر 2021 تحت  رقم 142.               
  من تجل  الألخ ص واإلشهار            

املسير 

الس د : زكرياء الجوهري

483 P

 CEMADE CENTRE MAROCAINE

D’EXPERTISE

TEL : 0522 93 10 10

» M.N.O CONSTRUCTION «
شركة ذات مسؤول ة محدودة من 

شريك واحد
 رتسمالها   100.000 درهم

تأسيس
بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ    -I
شتنبر    14 بأاريخ   الب ضاء   بالدار 
تسا�سي  قانون  تحرير   تم   ،  2021
من  محدودة  مسؤول ة  ذات  لشركة 

شريك واحد باملميزات الأال ة :



عدد 5687 - 20 ر7 ع ارو0 1443 )27 تكأو7ر 2021)الجريدة الرسمية   21066

ذات  :شركة  الشركة  شكل   -

مسؤول ة محدودة من شريك واحد 

 M.N.O « »  :   تسم ة الشركة -     

CONSTRUCTION

      : بايجاز   الشركة  غرض   -

.PROMOTEUR IMMOBILIER

 213 االجأماعي:  املقر  -عنوان 

ارلفة  رياض   1 مجموعة   13 عمارة 

الدار الب ضاء.

تجلها  من  تأسست  التي  -املدة 

الشركة :  99 سنة

حدد  الشركة:  املا0  رتس  مبلغ   -

في 100.000 درهم بق مة 100 درهم 

للحصة مقسم كالأالي :   

الش خ نايت  مصطفى   •الس د 

1000 حصة.

التس ير  اسند   : الشركة  مسير   -

للس د مصطفى نايت الش خ ملدة غير 

محدودة مع   الصالح ات املطلقة. 

-  السنة املال ة  : من  فاتح  يناير 

إلى  31  دجنبر.

- ارر7اح:   %5 لالحأ اط القانوني 

والباقي إما يوزع و إما ينقل تو يوضع 

تحت              االحأ اط حسبما يقرره 

الجمع العام.

الشركة   تسج ل    تم     II-     

الب ضاء    بالدار   الأجاري   بالسجل   

تحت   رقم 517159.               
  من تجل  الألخ ص واإلشهار            

املسير 

          الس د : مصطفى نايت الش خ

484 P

  ERROUCHE MOTO
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة بشريك وح د 

مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم   29/09/2021 في  الب ضاء  بالدار 

إعداد القانون ارسا�سي لشركة ذات 

وح د  بشريك  محدودة  مسؤول ة 

باملميزات الأال ة :   

تسم ة الشركة : الروش موطو.

الشركاء:

ذو  الحسن  الروش  الس د 

الجنس ة املغر7 ة القاطن ب السامل ة 
2 زنقة 23 عمارة 7 شقة 3 الب ضاء

غرض الشركة : ب ع و شراء تجزاء 

الدراجات النارية
املقر اإلجأماعي : 10 زنقة الحرية 

الطابق الثالث الرقم 5   
رتس املا0: 100.000 درهم  )مائة 

تلف درهم( مقسمة إلى 1000 )تلف( 

)مائة(  درهم   100 بق مة  حصة 

للحصة الواحدة

عن   
ً
نقدا واملدفوعة  واملكأتبة 

طريق الشريك الوح د الس د الروش 

الحسن.

املدة: 99 سنة

اإلدارة: سأدار الشركة من طرف 

الروش  الس د  الوح د  الشريك 

الحسن. 

بالأوق ع  الشركة  تلتزم  الأوق ع: 

الس د  الوح د  للشريك  الوح د 

الروش الحسن

القانون ة  اإلجراءات  تنف ذ  تم 

الب ضاء  بالدار  الأجارية  املحكمة  في 

تحت رقم التسج ل 518275.

485 P

 MO DROGUERIE SERVICES
SARL AU 

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة بشريك وح د 

مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم   21/09/2021 في  الب ضاء  بالدار 

إعداد القانون ارسا�سي لشركة ذات 

وح د  بشريك  محدودة  مسؤول ة 

باملميزات الأال ة   

  MO DROGUERIE SERVICES

تسم ة الشركة :

الشركاء :

الس د عمر مساع د ذو الجنس ة 

مومن  س دي  ب  القاطن  املغر7 ة 
القديم زنقة 23 رقم 5 الب ضاء

: عقاقير ب ع مواد  غرض الشركة 

السانأير و الصباغة و الكهر7اء.

املقر اإلجأماعي : 10 زنقة الحرية 

الطابق الثالث الرقم 5   
رتس املا0: 100.000 درهم  )مائة 

تلف درهم( مقسمة إلى 1000 )تلف( 

)مائة(  درهم   100 بق مة  حصة 

للحصة الواحدة

عن   
ً
نقدا واملدفوعة  واملكأتبة 

عمر  الس د  الوح د  الشريك  طريق 

مساع د.

املدة: 99 سنة

اإلدارة: سأدار الشركة من طرف 

الشريك الوح د الس د عمر مساع د. 

بالأوق ع  الشركة  تلتزم  الأوق ع: 

الوح د للشريك الوح د الس د عمر 

مساع د.

القانون ة  اإلجراءات  تنف ذ  تم 

الب ضاء  بالدار  الأجارية  املحكمة  في 

تحت رقم التسج ل 518751

486 P

NAOUAOUI SERVICES
SARL AU 

رتسمالها.000,00 100 درهم

مقرها االجأماعي:ح م  تجزئة 

الحمراء الرقم 12 مراكش.

إعالن الأأسيس
بموجب عقد عرفي مؤرخ بمراكش 

تأسيس  تم   20/09/2021 بأاريخ 

بشريك  املسؤول ة  محدودة  شركة 

وح د ذات الخصائص الأال ة:

 N A O U A O U I : لتسم ة ا

SERVICES

داخل  الشركة  تعنى  الغرض: 

املغرب و خارجه ب 

- تعما0 الص انة اآلل ة.

- تعما0 الص انة الصناع ة.

- مقاو0 في تعما0 التشي د والبناء.

- دراسة استشارية.

املدة: 99 سنة

السنة االجأماع ة: من فاتح يناير 

إلى 31 دجنبر من كل سنة

تجزئة  م   ح  االجأماعي:  املقر 

الحمراء الرقم 12 مراكش.

رتسما0  تحديد  تم   : املا0  رتس 
درهم   100.000,00 في  الشركة 
اجأماع ة  حصة   1000  0 مقسمة 
مكأتبة  للحصة،  درهم   100 بق مة 
باسم  كلها  موزعة  بالكامل  ومحررة 
النواوي  الس د  الوح د  الشريك 

مصطفى.
التس ير: تم تع ين الس د النواوي 
ملدة  للشركة  وح دا  مسيرا  مصطفى 

غير محددة.
التسج ل  و  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية  باملحكمة  الأجاري  بالسجل 
 2021 تكأو7ر  فاتح  بأاريخ  بمراكش 

تحت رقم128131.
لإلشارة و الب ان

487 P

LH FOURNITURE
SARL AU 

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقأ�سى    -I
القانون  إيداع  تم  في13/07/2021، 
املسؤول ة  ذات  لشركة  الأأسي�سي 

املحدودة  و ذات املميزات الأال ة:
LH FOURNITURE : التسم ة *

في  الشركة  غرض   : الهدف   *
مسألزمات  الخارج:   وفي  املغرب 

النس ج والأغل ف والأعبئة 
شارع   10  : االجأماعي  املقر   *
الدار   5 الشقة   3 الطابق  الحرية 

الب ضاء
* املدة          : 99 سنة ابأداء من 

تاريخ تأسيسها النهائي.
* الرتسما0 االجأماعي : الرتسما0 
االجأماعي محدد  في  100.000.درهم 
اجأماع ة  حصة   1000 إلى  مقسم 
من فئة  100.درهم للواحدة، مكأتبة 

و محررة بالكامل و موزعة لفائدة :
 1000 املرابط  حسام  الس د 

حصة اجأماع ة
تبأدئ   : االجأماع ة  السنة   *
يناير  فاتح  من  االجأماع ة  السنة 

وتنأهي في 31 دجنبر.
* التس ير : تم تع ين الس د حسام 

املرابط..مسيرا للشركة.
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لدى  القانوني  اإليداع  تم   -II

الب ضاء،  بالدار  الأجارية  املحكمة 

تحت   ،.19/08/2021 بأاريخ  
الأجاري  بالسجل  رقم790318 

513669
ملخص قصد النشر

488 P

الحيوتي
شركـة محدودة املسؤول ة بشريك 

وح د رتسمالها 10.000  درهم

26 شارع مرس السلطان شقة 3 

الطابق

الدار الب ضاء - املغرب

الـأــأسـيـس
بالدار  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

 21 الب ضاء  الدار  بأاريخ  الب ضاء 
القانون  تحرير  تم    2021 شتنبر 

املسؤول ة  محدودة  لشركة  ارسا�سي 

خاص تها  الوح د  الشريك  ذات 

كالأالي :

التسم ة : الح وتي

الهدف : 

  • الأجارة في االسأيراد و الأصدير؛

• و بصفة عامة, جم ع املعامالت 

الأجارية تو االسأيرادية تو الصناع ة 

العقارية  تو  املنقولة  تو  املال ة  تو 

املرتبطة بشكل مباشر تو غير مباشر 

بارش اء املذكورة تعاله تو التي يمكن 

تن تساهم في إنماء الشركة...

مرس  شارع   26 االجأماعي:  املقر 

الدار  الطابق   3 شقة  السلطان 

الب ضاء - املغرب

املدة :   99 سنة  .

الرتسما0: 10.000 درهم مقسمة 

درهم   100 فئة  من  حصة   100 إلى 

سددت الحصص عن كاملها ووزعت 

على الشريك الوح د الس د الح وتي 

تبو بكر محمد حسين  .

محددة  غير  ملدة  به  التس ير:عهد 

و بصالح ات مطلقة للس د الح وتي 

تبو بكر محمد حسين  املق م بالسويد.

ٍالى31  يناير   1 من   : املال ة  السنة 

دجنبر .

القانوني  لالحأ اط   %5   : ارر7اح 

يوضع  تو  ينقل  تو  يوزع  تما  والباقي 

تحت االحأ اط  حسبما يقرره الجمع 

العام.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

 2021 تكأو7ر  فاتح  بأاريخ  الب ضاء 

تحت رقم 794872. 

السجل  في  الشركة  تسج ل  تم 

بالدار  الأجارية  باملحكمة  الأجاري 

 2021 تكأو7ر  فاتح  بأاريخ  الب ضاء 

تحت رقم 517835.
من تجل الأخل ص و اإلشهار 

489 P

DIGIMEDIUM
 SARL 

تأسيس شركة

مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقأ�سى    -I

القانون  إيداع  تم  في09/07/2021، 

املسؤول ة  ذات  لشركة  الأأسي�سي 

ذات  و  ديج مديوم.   املحدودة 

املميزات الأال ة:

* التسم ة : ديج مديوم

* الهدف : استشارات تسويق ة

59،شارع   : االجأماعي  املقر   *

11،املكأب32. الزرقطوني،الطابق 

الدارالب ضاء

* املدة : 99 سنة ابأداء من تاريخ 

تأسيسها النهائي.

* الرتسما0 االجأماعي : الرتسما0 

درهم   10.000 في  محدد   االجأماعي 

اجأماع ة  حصة   100 إلى  مقسم 

مكأتبة  للواحدة،  فئة100درهم  من 

 : لفائدة  موزعة  و  بالكامل  محررة  و 

الحمراني ياسمنة

 املجموع 10.000:  درهم

تبأدئ   : االجأماع ة  السنة   *

يناير  فاتح  من  االجأماع ة  السنة 

وتنأهي في 31 دجنبر.

الس دة  تع ين  تم   : التس ير   *

الحمراني ياسمنة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم   -II

الأجاري لدى املحكمة الأجارية بالدار 

 ،16/09/2021 بأاريخ   الب ضاء، 

تحت رقم516067.
ملخص قصد النشر
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FLEXIFLOOR

 SARL 

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفـي  عقد  I-بمقأ�سى 

القانون  إيداع  تم  في08/09/2021، 

املسؤول ة  ذات  لشركة  الأأسي�سي 

وذات  فل كس فلور  املحدودة: 

املميزات الأال ة:

* التسم ة : فل كس فلور

* الهدف : الأجارة،االستراد

59،شارع   : االجأماعي  املقر   *

11،املكأب32. الزرقطوني،الطابق 

الدارالب ضاء

 * املدة : 99 سنة ابأداء من تاريخ 

تأسيسها النهائي.

* الرتسما0 االجأماعي : الرتسما0 

االجأماعي محدد  في  100.000.درهم 

اجأماع ة  حصة   1000 إلى  مقسم 

من فئة 100.درهم للواحدة، مكأتبة 

 : لفائدة  موزعة  و  بالربع  محررة  و 

الف اللي مهدي و من ة حموتي

املجموع: 100.000.درهم

تبأدئ   : االجأماع ة  السنة   *

يناير  فاتح  من  االجأماع ة  السنة 

وتنأهي في 31 دجنبر.

الف اللي  تع ين   تم   : التس ير   *

مهدي و من ة حموتي

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم   -II

الأجارية  املحكمة  لدى  الأجاري 

بالدار الب ضاء، بأاريخ 29/09/2021 

، تحت رقم517589
ملخص قصد النشر
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BY TALINE
SARL AU 

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقأ�سى    -I
القانون  إيداع  تم   ،29/09/2021
املسؤول ة  ذات  لشركة  الأأسي�سي 

املحدودة  و ذات املميزات الأال ة:
 BY TALINE SARL  : التسم ة   *

AU
وتوزيع  اسأيراد   : الهدف   *  
تي  و7 ع  شراء  الغذائ ة  املنأجات 

منأج غذائي اسأيراد وتصدير.
شارع   410  : االجأماعي  املقر   *
 1 الشقة  حمد  اقامة  الزرقطوني 

الدارالب ضاء
* املدة : 99 سنة ابأداء من تاريخ 

تأسيسها النهائي.
* الرتسما0 االجأماعي : الرتسما0 
االجأماعي محدد  في …100.000,00.
حصة   1000 إلى  مقسم  درهم 
100.درهم  فئة   من  اجأماع ة 
للواحدة، مكأتبة و محررة بالكامل و 

موزعة لفائدة :
آرا  تالين  الس دة 
 TALINE ARA خاطشادريان 
 K H A T C H A D O U R I A N

100.000.00 درهم 
املجموع: 100.000.00 درهم 

تبأدئ   : االجأماع ة  السنة   *
يناير  فاتح  من  االجأماع ة  السنة 

وتنأهي في 31 دجنبر.
ة  الس د  تع ين  تم   : التس ير   *
 TALINE ARA تالين آرا خاطشادريان
املزدادة   .KHATCHADOURIAN
بروفنس  ان  11/08/1978باكس 
لجواز  حاملة  فرنس ة  جنس ة 
زنقة  ا�سي  بمنز0  مق مة  رقم.  السفر 
لبنان  ب ضا  ومري  جسوس  مدرسة 

12CZ19524مسيرة  للشركة
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم   -II
الأجاري لدى املحكمة الأجارية بالدار 
 ،.05/10/2021 بأاريخ   الب ضاء، 

تحت رقم795325
ملخص قصد النشر

492 P
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 FOOD CENTER

INTERNATIONAL
S.A.R.L

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى   )1

بأاريخ02/06/2021  الب ضاء  الدار 

لشركة  ارسا�سي  القانون  تحرير  ،تم 

ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات 

املقومات الأال ة: 

 FOOD CENTER«:التسم ة

INTERNATIONAL« ش.م.م.

الهدف:الغرض من الشركة: 

الوجبات  تنواع  جم ع  تقديم   -

السريعة،تحضير الوجبات الجاهزة، 

الخارج ة،  الطلبات  املوقع،  في  الب ع 

املشرو7ات  ب ع  للمناز0،  الأوص ل 

وفًقا للتشريعات الحال ة،

ارحداث،  تنواع  جم ع  تنظ م   -

تأجير املعدات، توج ه ارشخاص إلى 

املواقع، وبشكل عام جم ع العمل ات 

لتسه ل تطويرها.

الواردات،  الصادرات/   -

الأوزيعات، تسويق تي منأج.

ت  ارعما0  : مركز  االجأماعي  املقر 

محمد  شارع  زاوية  الخامس،  محمد 

الطابق  ارو0،  تلبرت  وزنقة  الخامس 

الدار  رقم903  مكأب  الأاسع، 

الب ضاء.

يوم  من  ابأداء  سنة   99 املدة: 

دسأورها ارولي.

رتس  يبلغ  االجأماعي:  الرتسما0 

درهم.   90.000,00 الشركة  ما0 

بق مة  900سهم  إلى  مقسمة  وهي 

االكأأاب  تم  للسهم،  درهم   100

بالكامل  مدفوعة  بالكامل،  فيها 

ومخصصة للشركاء.

الس د ادريس تعراب 180 سهم

الس د نب ل تعراب 180 سهم

الس د رش دتعراب 180 سهم

 180 الحسناوي  خل ل  الس د 

سهم.

الس د من ة ابن املاحي 180  سهم

لرتس  املكونة  ارسهم  يعاد0 عدد 

ما0 الشركة  900   سهم

الس د ادريس تعراب 18.000,00 

درهم

  18.000,00 تعراب  نب ل  الس د 

درهم

  18.000,00 تعراب  رش د  الس د 

درهم
الحسناوي  خل ل  الس د 

18.000,00  درهم

املاحي  ابن  من ة  الس د 

18.000,00   درهم

الشركة  ما0  رتس  يعاد0 

90.000,00  درهم

طرف  من  الشركة  تس ير  اإلدارة: 

الس دادريس تعراب

االحأ اطات  خصم  بعد  ارر7اح: 

منح  يمكن  والقانون ة،  النظام ة 

الر7ح الصافي للشركاء.

بكأابة  القانوني  اإليداع  2(تم 

بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

الب ضاء بأاريخ09سبأمبر2021تحت 

رقم792098
مقأطف من اجل اإلشهار

493 P

CALIDAD CAR
تــــأ سـيـس

في  مؤرخ  عرفي  عقد  -1بمقأ�سى 

الدار الب ضاء بأاريخ  31/08/2021 

لشركة  ارسا�سي  القانون  وضع  تم 

باملميزات  املحدودة   املسؤول ة  ذات 

الأال ة : 

 C A L I D A D * التسم ة : 

CAR

ء  كرا  * الهدف االجأماعي : 

الس ارات بدون سائق 

اسن  :تجزئة  االجأماعي  املقر   *

مجموعة ف الرقم 6 س دي معروف 

الب ضاء

 * املدة : 99 سنة ابأداء من تاريخ 

الأأسيس.

محدد  الرتسما0   : الرتسما0   *

إلى  مقسمة  درهم    100.000,00 في 

درهم   100 فئة  من  حصة    500

للحصة الواحدة محررة و مسندة إلى  

الشريك :

- الس د : سمير بدير

100درهم  500  حصة من فئة  و 

للحصة الواحدة محررة و مسندة إلى  

الشريك:

- الس دة فاطمة الزهراء فوزي

و  القانوني  لالحأ اط   5: ارر7اح   *

سواء  الشركاء  تقدير  حسب  الباقي 

يوزع تو ينقل.

الس د  تع ين  تم   : التس ير   *

كمسير للشركة ملدة غير محدودة

فاطمة الزهراء فوزي

بالسجل  الشركة  تسج ل  تـم    2-

رقم  تحت  بالدارالب ضاء  الأجاري 

794826 بأاريخ01/10/2021 .
ب ان مخأصر

494 P

MYCOMIN
تــــأ سـيـس

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

 22/09/2021 بأاريخ  الب ضاء  الدار 

لشركة  ارسا�سي  القانون  وضع  تم 

باملميزات  املحدودة   املسؤول ة  دات 

الأال ة : 

MYCOMIN : التسم ة *

* الهدف االجأماعي : اشهار 

* املقر االجأماعي :5 شارع عبد هللا 

بن ياسين عمارة بل دون طابق 5 رقم 

5  الدار الب ضاء.

* املدة :  99 سنة ابأداء من تاريخ 

الأأسيس.

محدد  الرتسما0   : الرتسما0   *

إلى  مقسمة  درهم    100.000,00 في 

درهم   100 فئة  من  حصة    1.000

محررة  جم عها  الواحدة   للحصة 

و مسندة إلى  الشريك:

- الس د : اديب شو7د .

و  القانوني  لالحأ اط   5: ارر7اح   *

سواء  الشركاء  تقدير  حسب  الباقي 

يوزع تو ينقل.

الس د  تع ين  تم   : التس ير   *

كمسير للشركة ملدة غير محدودة

اديب شو7د

بالسجل  الشركة  تسج ل  تـم 

تحت  بالدارالب ضاء  الأجاري 

رقم794877 .
ب ان مخأصر
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AGADO
تــــأ سـيـس

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى   1-

 22/09/2021 بأاريخ  الب ضاء  الدار 

لشركة  ارسا�سي  القانون  وضع  تم 

باملميزات  املحدودة   املسؤول ة  دات 

الأال ة : 

AGADO : التسم ة *

* الهدف االجأماعي : تاجر 

عبد  شارع   5  : االجأماعي  املقر   *

 5 هللا بن ياسين عمارة بل دون طابق 

رقم 5  الدار الب ضاء.

* املدة :  99 سنة ابأداء من تاريخ 

الأأسيس.

محدد  الرتسما0   : الرتسما0   *

إلى  مقسمة  درهم    100.000,00 في 

درهم   100 فئة  من  حصة    1.000

و  محررة  جم عها  الواحدة  للحصة 

مسندة إلى  الشريك:

- الس د : زكرياء قلعجي 

القانوني  لالحأ اط   5  : ارر7اح   *

الباقي حسب تقدير الشركاء سواء  و 

يوزع تو ينقل.

الس د  تع ين  تم   : التس ير   *

كمسير للشركة ملدة غير محدودة

عاد0 الأم مي

بالسجل  الشركة  تسج ل  تـم    2-

تحت  بالدارالب ضاء  الأجاري 

رقم794873 .
ب ان مخأصر

496 P
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NIPENG
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها االجأماعي 10 زنقة 
الحرية الطابق 3 شقة 5 -الدار 

الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

505435
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   04/05/2021
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة  الشركة:  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

االقأضاء بمخأصر تسم تها
NIPENG

غرض الشركة بإيجاز : الخدمات 
الأقن ة و الكهر7ائ ة.

 10  : االجأماعي  املقر  عنوان 
الدار   5 3 شقة  الطابق  الحرية  زنقة 

الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رتسما0 الشركة: 1.000.000 

درهم، مقسم كالأالي:
حصة   5000 كونكا:  سع د 

بق مة500000 درهم.
حصة   5000 فايق:  جال0 

بق مة500000 درهم.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د سع د كونكا عنوانه  الدار 

الب ضاء.
الدار  عنوانه   فايق  الس د جال0 

الب ضاء.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس د محمد تمري عنوانه  الدار 

الب ضاء.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

   03/06/2021
497 P

STE FIDAFCO

SARL 

COMPTABLE AGREE

GSM : 0662 55 12 40 CASA

 FOUYAS IMMOBILIER ش.م .م

تأسيس شركة

بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

وضع  تم  بالب ضاء،   13-09-2021

محدودة  لشركة  ارسا�سي  القانون 

املسؤول ة تتسم بالخصائص الأال ة :

 FOUYAS  « .م  ش.م 

IMMOBILIER «   التسم ة :

الهدف االجأماعي:  

-البناء و الأجهيز.

الحرية  زنقة   10 االجأماعي:  املقر 

الطابق 3 الشق5 0  الدار الب ضاء.                                                                          

في   حدد  االجأماعي:  الرتسما0 

على1000  موزعة  درهم،   100000

درهم  فئة100  من  اجأماع ة  حصة 

على  كل ا  حررت  الواحدة  للحصة 

الشكل الأالي:

*الس د لعريني عبدالكريم = 500 

حصة

 500  = لعريني مصطفى  *الس د   

حصة

املدة: 99 سنة

السنة االجأماع ة: من1 يناير إلى 

31 دجنبر.

طرف  من  الشركة  تسير  اإلدارة: 

الس د  و  عبدالكريم   لعريني  الس د 

لعريني مصطفى

بإمضاء  الشركة  تلتزم  اإلمضاء: 

تو  مصطفى   لعريني  الس د  املسير 

الس د لعريني عبدالكريم  .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

 795355 رقم  تحث   06/10/2021

بأاريخ  الأجاري  بالسجل  وسجلت 

06/10/2021 تحث رقم518319 

498 P

 PASHA CHEF

  SARL  AU

رتسمالها: 100.000,00 درهم

مقرها االجأماعي: 332, شارع 

ابراه م الروداني اقامة ريحان 

الطابق 5 رقم 21 معاريف الدار 

الب ضاء

السجل الأجاري 518595 

إعالن الأأسيس
بأاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

شركة  تأسيس  تم   01/09/2021

الشريك  دات  املسؤول ة  محدودة 

الوح د  ذات املواضفات الأال ة:

   PASHA CHEF –SARL AU

التسم ة:  

الهدف

-مطعم وخدمات املطعم اسأيراد 

وتصدير االت املطعم.

املدة: 99 سنة

السنة االجأماع ة: من فاتح يناير 

إلى 31 دجنبر من كل سنة

شارع   ,332 االجأماعي:  مقرها 

ريحان  اقامة  الروداني  ابراه م 

الدار  معاريف   21 رقم   5 الطابق 

الب ضاء

رتسما0  تحديد  تم  املا0:  رتس 

درهم   100.000,00 في  الشركة 

اجأماع ة  حصة   1000  0 مقسمة 

بق مة 100 درهم للحصة، مكأتبة و 

محررة بالكامل. 

التس ير: تم تع ين الس د خطاري 

جما0  كمسيروح د  ملدة غير محددة 

مع توسع الصالح ات 

والتسج ل  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية  باملحكمة  الأجاري  بالسجل 

بالب صاء  بأاريخ 2021-10-07 تحت 

رقم795609 

السجل الأجاري: 518595
لإلشارة و الب ان

499 P

EL FELLAH IMMOBILIER
شركة محدودة املسؤول ة

بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

النظام  تح ين  تم   06/10/2020

 EL FELLAH لشركة»  ارسا�سي 

محدودة  شركة    »  IMMOBILIER

املسؤول ة خصائصها كالأالي:

 EL FELLAH  « التسم ة: 

  »IMMOBILIER SARL
الغرض:منعش عقاري 

الب ضاء   الدار  االجأماعي:  املقر 

 1 زنقة  طالب  توالد  تجزئة   91-93

عين الشق    

املدة : 99 سنة ابأداء من تسج لها 
النهائي بالسجل الأجاري

 5.600.000 الأجاري:  رتسمالها 

درهم مقسمة إلى 56.000 حصة من 

فئة 100 درهم موزعة كالأالي :

الس د الحاج رزقي 14.000  حصة 

الس د  خالد رزقي  8400  حصة  

الس دة  تمل رزقي  8400  حصة

الس دة  نادية رزقي  8400  حصة

الس دة  مريم رزقي 8400  حصة

الس د  ايوب رزقي8400  حصة

مجموع الحصص56.000 حصة

رزقي    الحاج  الس د 

1.400.000,00  درهم

الس د  خالد رزقي    840.000,00   

درهم

الس دة  تمل رزقي    840.000,00 

درهم

الس دة  نادية رزقي   840.000,00 

درهم

الس دة  مريم رزقي  840.000,00 

درهم

رزقي840.000,00  تيوب  الس د  

حصة

الحصص5.600.000,00  مجموع 

درهم 

الحاج  الس د  تع ين   تم   : اإلدارة 

رزقي مسيرا للشركة مع إمضاء منفرد

السنة املال ة:       من فاتح يناير إلى 

31 دجنبر من كل سنة
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كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت  بأاريخ11/11/2020   الب ضاء 

رقم 753666
500 P

 LES RESIDENCES DE 
L’ATLAS

 SARL 
شركة محدودة املسؤول ة

بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
النظام  تح ين  تم   06/10/2020

ارسا�سي لشركة
 LES RESIDENCES DE  «
محدودة  شركة   L’ATLAS « SARL

املسؤول ة خصائصها كالأالي:
 LES RESIDENCES  « التسم ة: 

  »DE L’ATLAS SARL
الغرض:   منعش عقاري 

الب ضاء  الدار  االجأماعي:  املقر 
شارع  زاوية  القدس  رياض  إقامة 
 1 رقم   GH3 ح فا  شارع  و  القدس 

الطابق 2 الشقة 4 عين الشق
املدة:99 سنة ابأداء من تسج لها 

النهائي بالسجل الأجاري
رتسمالها الأجاري:          800.000,00 
من  حصة   8000 إلى  مقسمة  درهم 

فئة 100 درهم موزعة كالأالي :
 الس د الحاج رزقي  2000  حصة 
الس د  خالد رزقي  1200  حصة  
الس دة  تمل رزقي  1200  حصة

الس دة  نادية رزقي  1200  حصة
الس دة  مريم رزقي 1200  حصة
الس د  ايوب رزقي1200  حصة
 مجموع الحصص8000 حصة

 الس د الحاج رزقي   200.000,00  
درهم

الس د  خالد رزقي    120.000,00   
درهم

الس دة  تمل رزقي    120.000,00 
درهم

الس دة  نادية رزقي   120.000,00 
درهم

الس دة  مريم رزقي  120.000,00 
درهم.

رزقي120.000,00  تيوب  الس د  
درهم

 800.000,00 الحصص  مجموع 
درهم 

الحاج  الس د  تع ين   تم  اإلدارة: 
رزقي مسيرا للشركة مع إمضاء منفرد

السنة املال ة:من فاتح يناير إلى 31 
دجنبر من كل سنة

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت  بأاريخ30/11/2020   الب ضاء 

رقم 755530.
501 P

 MAROC FORMATIONS«
»SECURITE

شركة ذات مسؤول ة محدودة 
بشريك وح د

رسمالها 10.000,00 درهم
الكائن مقرها: 10، شارع الحرية، 

الطابق الثالث
الشقة 15  –  الدار الب ضاء

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
النظام  وضع  تم   ،2021 يول وز   28
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
محدودة بشريك وح د تكمن مميزاتها 

ف ما يلي :
 MAROC«  : التسم ـة 
 FORMATIONS SECURITE

»–S.A.R.L. d’Associé Unique
الغرض :

سواء  الشركة  غرض  يأمثل 
لحسابها الخاص، تو لحساب ارغ ار، 

في املغرب تو في تي بلد آخر، في: 
• إنجاز تعما0 الأكوين واالستشارة 
للمقاوالت  املوجهة  االفأحاص  تو 

واملؤسسات العموم ة تو الخواص؛
اإلشارة  رهن  الوضع   •
املفأحصين  والأقن ين  للمسأخدمين 
ومراكز  املقاوالت  لفائدة  املكونين  تو 

الأكوين تو كل مؤسسة تخرى؛
• اإلمداد بإيجار الخدمات الأقن ة 
دورية  عامة  زيارات  تنظ م  ضمنها 
تو  آلة  كل  تو  والرفع  الورش،  آلل ات 
آل ة تخرى الخاضعة لهذه املراقبات، 
تبعا  تو  الساري  الأنظ م  إطار  في 

لإلرادة الذات ة لطالبها؛

االسأيراد،  الب ع،  الشراء،   •
ورش،  آل ة  لكل  والكراء  الأصدير 
للرفع تو كل آل ة تو مركبة تو تجهيزة 

تمكن من إقامة تعما0 الأكوين؛
• الب ع والكراء تو إنجاز الحامالت 

الب داغوج ة من كل نوع؛
• اإلحداث واالقأناء والكراء وتدبير 
الأجارية  ارصو0  لجم ع  االستئجار 
واالسأغال0  واإلقامات  واالستئجار 
الأجارية  وارصو0  املؤسسات  لكل 
واملعامل واملصانع التي ترتبط ري من 

النشاطات املذكورة؛
العمل ات  جم ع  تكثر،  وعموما   •
تو  الأجارية  كانت،  طب عة  تي  من 
التي  العقارية   تو  املنقولة  تو  املال ة 
تنمي  تو  تشجع  تو  تسهل  تن  يمكنها 

نشاط الشركة.
مقـر الشركـة  : 10، شارع الحرية، 
الدار   –  15 الشقة  الثالث،  الطابق 

الب ضاء. 
99 سنـة املــدة  : 

رسما0  يبلغ  رسما0 الشركة:  
 (10.000( آالف  عشرة  الشركة 
درهم، املقسم إلى مائة )100( حصة 
شركة ذات مائة )100( درهم للحصة 
الواحدة، املكأتبة بكاملها واملدفوعة 
للشريك  واملمنوحة  كل ا  الق مة 

الوح د تناسبا مع تقدماته، تي:
تاروزي«  »فانسون  الس د   *
 100   (Vincent TAROZZI(

حصة 
تي في املجموع مائة حصة   100 

حصة
تدبير  يأولى  املدبريـة : 

الشركة : 
تاروزي«  »فانسون  الس د 
جنس ة  من   ،)Vincent TAROZZI(
 ،20/02/1972 في  املزداد  فرنس ة، 
مارسان«  دو  »مونت  الساكن 
رقم  السفر  لجواز  الحامل  )فرنسا(، 

. 17AC43717
فاتح  من   : للشركة  املال ة  السنة 

يناير إلى 31 دجنبـر.
لأكوين   5% اقأطاع  بعد  الر7ــح: 
االحأ اطي القانوني، س وزع الفائض 

بقرار من  الشريك الوح د.

II/ اإليداع القانوني:

القانـوني  باإليـداع  الق ـام  تم 

الب ضـاء  للدار  الأجاريـة  باملحكمـة 

رقم  تحت   2021 شتنبر  فاتح  بأاريخ 

.7911935
عن املسأخلص والب انات

502 P

أوه.�سي.تيانجينيوري

 E.C.T INGENIERIE
شركة محدودة املسؤول ة ذات 

شريك وح د

املقر االجأماعي: تجزئة سم كرف 

رقم13الطابق االو0 بني يخلف 

املحمدية.

تأسيس شركةذات املسؤول ة 
املحدودة ذات الشريك الواحد

مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقأ�سى   -I

إيداع  تم  غشت2021  في13 

ذات  لشركة  الأأسي�سي  القانون 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤول ة 

 E.C.T(الوح دتوه.�سي.ت انج ن وري

املميزات  وذات   )INGENIERIE

الأال ة:

التسم ة:توه.�سي.ت انج ن وري  *

*الهدف:مكأب   E.C.T INGENIERIE

الدراسات و الهندسة املعمارية.

* املقراالجأماعي:تجزئة سم كرف 

يخلف  بني  االو0  رقم13الطابق 

املحمدية.

تاريخ  ابأداء من  99سنة   : املدة   *

تأسيسها النهائي.

 : االجأماعي  الرتسما0   *

محدد   االجأماعي  الرتسما0 

في100.000,00درهم لفائدة:

حل مة عطاف 1000 حصة.

تبأدئ   : السنةاالجأماع ة   *

يناير  فاتح  من  االجأماع ة  السنة 

وتنأهي في 31دجنبر.

* التس ير : تم تع ين الس دةحل مة 

غير  ملدة  للشركة  كمسيرة  عطاف 

محدودة.
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بالسجل  القانوني  اإليداع  تم   -II

الأجارية  املحكمة  لدى  الأجاري 

27شتنبر2021  بأاريخ  باملحمدية، 

تحت رقم28913.
ملخص قصد النشر

503 P

STE HEPHAIS FER
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

رتسمالها 500.000,00 درهم.

رقم 27تبواب مراكش الشطر 13 

الشقة 3 مراكش 

السجل الأجاري رقم: 119385

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تأسيس  تم   2021 شتنبر  بأاريخ17 

ذات  املسؤول ةاملحدودة  ذات  شركة 

الخصائص الأال ة :

للشركة  ع ة الجأما ا لتسم ة ا

:STEHEPHAIS FER SARL

املوضوع   

جم ع  وتسويق  •دراسة,انجاز 

للب ع,  املوجهة  املعدن ة  املنأجات 

الته ئة,الأأثيث والبناء

•االسأيراد والأصدير

•الأصن ع الحرفي للقطع املعدن ة.

تبواب   27 :رقم  االجأماعي  املقر 

مراكش الشطر 13 الشقة 3 مراكش.

رتسما0  يحد   : الشركة  رتسما0 

درهم   500.000,00 في  الشركة 

مقسمة إلى5000 حصة من فئة 100 

درهم للحصة الواحدةمحررة كاملة 

التس ير:

من  كل  الشركة  بتس ير  يقوم 

الس دةتبراها حك مة والس د تحالفي 

محمد تمين ملدة غير محددة

 99 في  الشركة  املدة: حددت مدة 

سنة ابأداءا من تاريخ تأسيسها.

لدى  القانوني  باإليداع  الق ام  تم 

الأجارية  باملحكمة  الضبط  كأابـة 

تحت   12/10/2021 بأاريخ  بمراكش 

رقم 128458.

504 P

 SOCIETE GRAND SERVICE 

»MECANIQUES

 SGSM

SARL

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفـي  عقد  I-بمقأ�سى 

القانون  إيداع  تم  في10/09/2021، 

املسؤول ة  ذات  لشركة  الأأسي�سي 

املحدودة.  و ذات املميزات الأال ة:

 SOCIETE GRAND  : التسم ة   *

 SERVICE MECANIQUES« *

**SGSM* **SARL

م كان كي  إصالح   -  : الهدف   *

هوائي؛  كهر7ائي؛  ه درول كي؛ 

ومركبات  واملقطورات  الشاحنات 

ومعدات  واآلالت  الثق لة  البضائع 

البناء الكبيرة واملأحركة.

البناء  معدات  وتأجير  تسويق   -

الجديدة تو املسأعملة.

تنواع  لجم ع  امل كان ك ة  الخبرة   -

املركبات.

* املقر االجأماعي : الدار الب ضاء - 

رقم 276 شارع ابن تاشفين - الطابق 

الثالث

تاريخ  ابأداء من  99 سنة  املدة:   *

تأسيسها النهائي.

* الرتسما0 االجأماعي : الرتسما0 

100000 درهم  في  االجأماعي محدد  

مقسم إلى 1000 حصة اجأماع ة من 

100..درهم للواحدة، مكأتبة و  فئة  

محررة بالكامل و موزعة لفائدة :

الس د حم د القبون  334 حصة 

اجأماع ة

- الس د محمد املخأار شاكر  333 

حصة اجأماع ة

مدكر  الزهراء  فاطمة  الس دة   -

333 حصة اجأماع ة 

السنة االجأماع ة : تبأدئ السنة 

في  يناير وتنأهي  االجأماع ة من فاتح 

31 دجنبر.

* التس ير : تم تع ين الس د حم د 

القبون والس د محمد املخأار شاكر 

لفترة غير  للشركة  مسيرين مشاركين 

محدودة

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم   -II

الأجاري لدى املحكمة الأجارية بالدار 

 ،04/10/2021 بأاريخ  الب ضاء، 

تحت رقم 794932.
ملخص قصد النشر

505 P

 LE CREPUSCULE DE

 L’ATLAS
S.A.R.L AU 

تأسيس شركة
إيداع  تم  عرفـي  عقد  بمقأ�سى   -I

ذات  لشركة  الأأسي�سي  القانون 

الوح د  املحدودةللشريك  املسؤول ة 

ذات املميزات الأال ة:

 LE CREPUSCULE  «: *التسم ة 

DE L’ATLAS « S.A.R.L AU

: تشغ ل املطعم وإدارته  *الهدف 

وخدمات املطاعم وتنظ م املناسبات.
التسوق  مركز   : االجأماعي  *املقر 

النخ ل1 رقم 273 تاركة مراكش.

تاريخ  من  ابأداء  سنة   99 *املدة: 

تأسيسها النهائي.

: الشركة  رتسما0   *مبلغ 

 .10.000.00 درهم مقسم كالأالي: 

100حصة  طارق  تنجار  -الس د 

بق مة 100 درهم للحصة.

تنجار  الس د  تع ين  تم  *التس ير: 

غير  لفترة  الشركة  لتس ير  طارق 

محدودة.

*السنة االجأماع ة: تبأدئ السنة 

في  يناير وتنأهي  االجأماع ة من فاتح 

31 دجنبر.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -II

بأاريخ  بمراكش،  الأجارية  املحكمة 

رقم11398  تحت   ،12/10/2021

بالسجل الأجاري رقم 119365.
ملخص قصد النشر

506 P

SKY FIT FOOD
S.A.R.L

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة 

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تأسيس  تم  بأاريخ1سبأمبر2021, 
بشريكين  املسؤول ة  محدودة  شركة 

باملواصفات الأال ة :
 SKY FIT FOOD » S.A.R.L«

التسم ة : 
املحطة  98 شارع   : الأجاري  املقر 

عين السبع الدار الب ضاء .
الهدف الأجاري:  

- مطعم للوجبات السريعة 
- إعداد وتوزيع مواد الأغذية

 200.000 في  محدد  الرتسما0: 
كما  حصة   2000 إلى  مقسمة  درهم 

يلي :
 1000 تيوب  ب كيري  الس د   -

حصة 
- الس د شكير فدوى 1000  حصة   
املدة : 99 سنة من تاريخ تأسيسها 

التس ير : ب كيري تيوب
املحكمة   : القانوني  اإليداع 
الأجارية الدار الب ضاء, سجل تجاري 

رقم 518361 .
تاريخ اإليداع : تم اإليداع السجل 
الدار  الأجارية  باملحكمة  الأجاري 
الب ضاء بأاريخ 06/10/2021   تحت 

رقم 795389  
507 P

AGENZ
SARL 

رتس ما0 300.000.00 درهم
IF : 45943620  RC : 470711

الزرقطوني  شارع  الرئي�سي  املقر 
الشقة 6 الدار الب ضاء

العام  الجمع  اجأماع  نهاية  في 
 ،  AGENZ SARL لشركة  االسأثنائي 

تقرر ما يلي:
املساهمة  اتفاق ة  على  املوافقة 

الع ن ة وتق  مها.
بمبلغ  الشركة  ما0  رتس  زيادة 
321.000.00 درهم مقارنة بالرتسما0 

الع ني.
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تخف ض رتس ما0 الشركة بمبلغ 
71.000 درهم

النظام  7 من  و   6 املادتين  تعديل 
ارسا�سي للشركة.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

8/10/2021 تحت رقم 795874.
508 P

 BEST CORNER  TITO’S CAFE
S.A.R.L AU

محل رقم 14 شارع بارك مرجان 
مراكش

إعالن تعديلي
الوح د  الشريك  قرار  بموجب 

بأاريخ 13/09/2021، قرر مايلي : 
اجأماع ة  5000 حصة  تفويت   -
من طرف الس د حسن ابورك لفائدة 
الس د الطالبي حجوب مع الضمانات 
عرفي  عقد  بموجب  ذلك  و  املعأادة 

مؤرخ بأاريخ 13/09/2021. 
الأوزيع  تصبح  لذلك  ونت جة 
في  املحدد  الشركة  لرتسما0  الجديد 
500.000,00 درهم املقسمة 50000 
درهم   100 بق مة  اجأماع ة  حصة 

للحصة الواحدة كما يلي:
 5000 حجوب  الطالبي  الس د 
 500.000,00 تي  اجأماع ة  حصة 

درهم.
سجل  في  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ  مراكش  في  الأجارية   املحكمة 
23/09/2021 تحت الرقم 127874.
509 P

 ABDO TOURS 
S.A.R.L

الفضل تجزئة 3 إقامة E1 محل 4 
مراكش

إعالن تعديلي
العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
 06/09/2021 في  مؤرخ  االسأثنائي 

تقرر ما يلي:
اجأماع ة  حصة   6000 -تفويت 
العزيز  عبد  طلمي  الس د  طرف  من 
عادية  بضمانات  وتنقل  تسند  التي 
من الوقائع والقانون إلى الس د طلمي 

 للمحضر الخاص بأاريخ 
ً
ادريس، وفقا

 .06/09/2021

- تحويل الشكل القانوني للشركة: 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  وهي 

بشريك واحد.
سجل  في  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ  مراكش  في  الأجارية  محكمة 
01/10/2021 تحت الرقم 128118.
510 P

 HBH-BAT
 SARL 

بناء على محضر الجمع ة العامة 
مارس   25 فى  املنعقدة  االسأثنائ ة 

2015 لشركة
 HBH-BAT شركة ذات املسؤل ة 

املحدودة قد قرر ما يلي : 
الس د  حصة   333 -تفويت 
الس دة  لفائدة  بوشع ب  الحلوي 

بصير ز7 دة
الحلوي  الس د  -اسأقالة 

بوشع ب من التس ير
عبد  الحم ني  الس د  -تع ين 
الرح م الحم ني والس د فؤاد حف ظ 
و الس دة بصير ز7 دة مسيرين للشركة 

ملدة غير محدودة
- تم اال يداع القانونى لدى كأابة 
االبأدائ ة  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   10/05/2017 يوم  ببرش د 
رقم 316  و املق دة بالسجل الأجاري 

تحت رقم 8515.
511 P

MULTIFIBRES
النقصان في رتسما0 الشركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
 16/07/2021 يوم  بالب ضاء 
ومسجل بنفس املدينة قرر مساهمو 
شركة   MULTIFIBRES شركة 
ورتسمالها  املحدودة  املهام  ذات 
30.350.000,00  درهم , ذات  املقر  

الرئي�سي  في الدار الب ضاء :
97 شارع محمد الخامس ما يلي : 

بمبلغ  الشركة  رتسما0  تخف ض 
بذلك   ل صبح  درهم   1.354.000,00
طريق  عن  درهم    28.996.000,00

امأصاص الخسارة . 

القانون  من   7 و   6 املادة   تعديل 

ارسا�سي للشركة

اإليداع  : تم اإليداع القانوني لدى 

الأجارية  باملحكمة  الضبط  كأابة 

بالب ضاء يوم   05/10/2021 و تحت 
رقم 795252.

للنشر و الب ان.

512 P

MULTIFIBRES
النقصان في رتسما0 الشركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

 13/09/2021 يوم  بالب ضاء 

ومسجل بنفس املدينة قرر مساهمو 

شركة    MULTIFIBRES شركة 

ورتسمالها  املحدودة  املهام  ذات 

28.996.000,00  درهم , ذات  املقر  

الرئي�سي  في الدار الب ضاء :

97 شارع محمد الخامس ما يلي : 

بمبلغ  الشركة  رتسما0  تخف ض 

19.096.000,00 درهم ل صبح بذلك  

طريق  عن  درهم    9.900.000,00

تخف ض حصص الشركاء.
القانون  من   7 و   6 املادة   تعديل 

ارسا�سي للشركة

اإليداع : تم اإليداع القانوني لدى 

الأجارية  باملحكمة  الضبط  كأابة 

07/10/2021 و تحت  بالب ضاء يوم 
رقم 795635.

للنشر و الب ان.

513 P

 HELP MARKETING PLUS
 SARL

رتس ما0  90000 درهم

شارع اللة ال قوت الطابق 5 الشقة د

لشركة  الوح د  الشريك  قرر 

ما   »HELP MARKETING PLUS«

يلي:

- تحويل ارسهم

باع الشريك الوح د الس د لح اني 

في  يملكها  التي  تسهمه  جم ع  نوفل 

 900 تمثل  والتي  املذكورة  الشركة 

سهم للس د محمد الحوض.

لرتس  الجديد  الأوزيع  س كون 

املا0 على النحو الأالي:

- الس د محمد الحوض 900 سهم

بعد ذلك ، تقبل مجموعة الشركاء 

اسأقالة املدير الس د / لح اني نوفل 

 L341337 الوطن ة  للبطاقة  الحامل 

من وظائفه اإلدارية ومنحهم تصريف 

كامل إلدارته.

تع ين مدير جديد

ثم تقوم مجموعة الشركاء بأع ين 

الحامل  الحوض،  محمد  الس د 

B354242 كمدير  للبطاقة الوطن ة  

وح د للشركة.

قلم  في  القانوني  اإليداع  تم 

الب ضاء   بالدار  الأجارية  املحكمة 

11/10/2021 تحت رقم 796011

في  تعديلها  بإيداع  الشركة  قامت 

في:  الب ضاء  بالدار  الأجاري  السجل 

10/11/2021 تحت رقم 281761

514 P

ASBA MAROC
SARL 

رتس ما0 1.000.000.00 درهم

املقر الرئي�سي 44 : شارع  عقبة ابن 

نافع تجزة والد هراس بورنزيل الدار 

الب ضاء

بأاريخ  خاص  عقد  بموجب 

شركاء  قرر   ،  2021 يون و   21

برتسما0   ،ASBA MAROC SARL

)1.000.000،00( درهم:

الرئي�سي  الرئي�سي  املقر  نقل   •

الوداية  57زنقة  الأالي:  العنوان  إلى 

الفل ت الدار الب ضاء

• تعديل قانوني.

• تحديث النظام ارسا�سي.

الأجارية  املحكمة  في  اإليداع  تم 

سبأمبر   15 في  الب ضاء،  بالدار 

RCالدار    31907 رقم  تحت   ،2021

الب ضاء 162249 :

515 P
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 BOUCHRA PIECES AUTO
SARL 

رتس ما0 300،000.00 درهم.

  املقر الرئي�سي: طريق مديونة

 حي موالي عبد هللا شارع 320
رقم 60/58

 IF .81609- : سجل تجاري رقم

2201009 

ICE 001429603000026

اجأماع  محضر  بموجب 

بأاريخ  االسأثنائي  العام  الجمع 

شركة   شركاء   21/09/2021

»BOUCHRA PIECES AUTO  SARL

باإلجماع  تقرر   : يلي  ما  قرر 

مملوكة   
ً
سهما  )225( بأسهم  الأبرع 

الحامل  الغوتي  الحم د  عبد  للس د 

 150 S80291 الوطن ة   للبطاقة 

الحامل  الغوتي  نج ب  والس د   
ً
سهما

  S306699 الوطن ة   للبطاقة 

باسم  املعروفة  الشركة  في   
ً
سهما  75

 BOUCHRA PIECES AUTO««

الغوتي  محمد  الس د  لصالح.   SARL

 S 361721 الحامل للبطاقة الوطن ة

، اسأقالة الشريك 
ً
بسعر )225( سهما

الغوتي  الحم د  عبد  الس د  املنأدب: 

 ، S80291 الحامل للبطاقة الوطن ة 

اسأقالة شريك: الس د نج ب الغوتي 

 S306699 الوطن ة  للبطاقة  الحامل 

الغوتي  محمد  الس د  الأأك د.  مع 

 S361721 الوطن ة  للبطاقة  الحامل 

من  الفريد  بأوق عه  وح د  كمدير 
وتحو0  هذا.  الأبرع  تقرير  تاريخ 

 BOUCHRA الشكل القانوني لشركة

PIECES AUTO  SARL

من شركة ذات مسئول ة محدودة 

محدودة.  مسئول ة  ذات  شركة  إلى 

بشريك وح د 

النظام  من   43 املادة  و7حسب 

ارسا�سي ، ال تغ ير 

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

11.10.2021 تحت رقم 795964.

516 P

 INSTITUTION PRIVEE

 OMAR AL FAROUK
SARL 

شركة ذات مسؤول ة محدودة 

برتس ما0 3،000،000.00 درهم

املقر الرئي�سي: الدار الب ضاء بولو 

طريق تادارت

سجل تجاري رقم: /47807/- 

 IF 1084266/ ICE

001915588000009

اجأماع  محضر  على  بناًء 

بأاريخ االسأثنائي  العام   الجمع 

مساهمو   ،  2021 تغسطس   17  

 INSTITUTION PRIVE الشركة  

برتس   OMAR AL FAROUK sarl

املقر  درهم   3،000،000.00 ما0 

طريق  بولو  الب ضاء  الدار  الرئي�سي: 

تادارت قرروا ما يلي :

الحاملة  موطي  زهرة  الس دة   -

 B599482 الوطن ة  للبطاقة 

شركة  في  سهم   5674 تملك  التي 

 INSTITUTION PRIVE OMAR«

 5670 بـ  تأبرع   »AL FAROUK sarl

لصالح  سهم   2835 منها  سهم 

للبطاقة  الحامل  قنوني  معاد  الس د 

والس د حمزة   BE749469 الوطن ة  

الوطن ة     للبطاقة  الحامل  قنوني 

BE772743  2835 سهم

تقابل  بق مة  ارسهم  هذه  وتقدر 

ق متها االسم ة تي بمبلغ )567.000) 

درهم.

الأوزيع الجديد هو: الس دة زهرة 

غنوني  معاد  والس د  سهم   4 موطي 

قنوني  حمزة  والس د  سهم   3666

3666 سهم.

الأوزيع  العام تصادق على  الجمع 

الجديد لألسهم املذكورة تعاله.

الأوق ع االجأماعي لم يأغير

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

04.10.2021 تحت رقم 795072

517 P

ديوان ارسأاذة تسماء تبو الوفاء
موثقة بالنواصر.

»ANWAR PLASTIQUE«
 شركة دات املسؤول ة املحدودة
- مصادقة على وفاة املرحومة 

فاطمة مكوار
- صدقة بدون عوض للحصص

- تعديل القانون االسا�سي
1 -بموجب عقد توث قي لألسأاذة 
يون و   29 بأاريخ  الوفاء,  ابو  اسماء 
للجمع  محضر  عقد  تم   2021-
 ANWAR الغير عادي للشركة  العام 

PLASTIQUE
املحدودة،  املسؤول ة  ذات  شركة 
ومقرها   3.500.000 رتسمالها 
الطريق  الحوامي  دوار  ب  االجأماعي 
الثانوية 114 بوسكورة الدار الب ضاء  
فاطمة  املرحومة  وفاة  ملعاينة   -

مكوار و تح ين شركاء الشركة 
 2 -بموجب عقد توث قي لألسأاذة 
يون و   29 الوفاء،بأاريخ  ابو  اسماء 
2021 , تصدق كل من السادة محمد 
االله  ,عبد  بريشة  هللا  ,عبد  بريشة  
الرح م  وعبد  بريشة  يونس  بريشة, 
بمجموع  بريشة  نع مة  و  بريشة 
حصصهم )2250 ( التي يمألكونها في 
الشركة لفائدة الس دة سلمى بريشة 

, زينة بريشة و زهرة بريشة. 
3 - تعديل القانون االسا�سي : تعديل 
برتسما0  املأعلق   7 و   6 الفصل 

الشركة و حصص الشركة.
4 - تم اإليداع القانوني لدى كأابة 
بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
الب ضاء بأاريخ 29 شتنبر 2021 عدد 

33687
518 P

ديوان ارسأاذة تسماء تبو الوفاء
موثقة بالنواصر.

ANWAR IMPORT-«
»EXPORT

 شركة دات املسؤول ة املحدودة
- مصادقة على وفاة املرحومة 

فاطمة مكوار
- صدقة بدون عوض للحصص

- تعديل القانون االسا�سي

1 -بموجب عقد توث قي لألسأاذة 
يون و   29 بأاريخ  الوفاء,  ابو  اسماء 
العام  للجمع  عقد محضر  تم   2021
 ANWAR للشركة  عادي  الغير 

IMPORT-EXPORT
املحدودة،  املسؤول ة  ذات  شركة 
ومقرها   100.000.00 رتسمالها 
االجأماعي بالدار الب ضاء ديار الفأح 

عمارة 321 رقم 241 طريق جديدة
فاطمة  املرحومة  وفاة  ملعاينة   -

مكوار و تح ين شركاء الشركة 
 - املصادقة على تخف ض رتسما0 

الشركة من 400.000 الى 100.000.
 2 -بموجب عقد توث قي لألسأاذة 
يون و   29 الوفاء،بأاريخ  ابو  اسماء 
2021 , تصدق كل من السادة محمد 
االله  ,عبد  بريشة  هللا  ,عبد  بريشة  
الرح م  وعبد  بريشة  يونس  بريشة, 
بمجموع  بريشة  ونع مة  بريشة 
في  يمألكونها  التي   )66( حصصهم 
الشركة لفائدة الس دة سلمى بريشة, 

زينة بريشة و زهرة بريشة. 
 : االسا�سي  القانون  تعديل   -  3
تعديل الفصل 6 و7 املأعلق برتسما0 

الشركة و حصص الشركة.
4 - تم اإليداع القانوني لدى كأابة 
بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
الب ضاء بأاريخ 29 شتنبر 2021 عدد 

33698
519 P

االسأاذة سناء مهداوي
موثقة بالدار الب ضاء

الدار الب ضاء

 COMPAGNIES DES ARTS 
  IMMOBILIERS

شركة ذات املسؤول ة املحدودة 
لشريك وح د 

زيادة رتسما0 الشركة 
مؤرخ  عرفي،  محضر  بمقأ�سى 
مارس   25 بأاريخ  الب ضاء  بالدار 
العادي  الغير  العام  للجمع   ،  2021
 COMPAGNIES DES« لشركة 
ARTS IMMOBILIERS«  شركة ذات 
وح د،  لشريك  املحدودة  املسؤول ة 

تقرر ما يلي :
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من  الشركة  املا0  رتس  زيادة   -

 (100.000,00DHS( مائة تلف درهم

درهم  ماليين  خمسة  إلى 

زيادة  تي   )5.000.000,00DHS(
الجاري  الحساب  من  جزء  بأعويض 

بق مة تربعة ماليين و تسع مائة تلف 

.(4.900.000,00DHS( درهم

ارسا�سي  النظام  تغ ير  مع   -

للشركة. 

سجل  وتغير  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  الأجارية  باملحكمة  الأجاري 

الب ضاء بأاريخ 02 يون و 2021 تحت 

عدد 780915.
لإليداع و النشر

ارسأاذة سناء مهداوي

520 P

االسأاذة سناء مهداوي

موثقة بالدار الــب ـضاء

الــــــدار الــــب ــضــاء

 COMPAGNIES DES ARTS« 
  »IMMOBILIERS

شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

لشريك وح د 

تـــــــــــــــــفـــــــــويــــــــــت حـــــــــــــــــــــصــــــــص
حصص  ب ع  عقد  بمقأ�سى   -I

بأاريخ  الب ضاء  بالدار  مؤرخ  عرفي، 

19 يناير 2021 ،فوت كل من السادة 
مورودي،  ر7 عة  الرح م جدير،  عبد 

جم ع  جدير  مل اء  و  جدير  تحالم 

1000 حصة،   في  املحددة  حصصهم 

والتي  اسأيأو،  هند  الس دة  لفائدة 

 COMPAGNIES« في شركة  يملكونها 

    »DES ARTS IMMOBILIERS
درهم،   100.000 رتسمالها  ش.م.م، 

الب ضاء،  الدار  في  االجأماعي  مقرها 

بثمن  الشق،  عين  طاح  شارع   565

الأحمالت  مع  درهم،   100.000

والشروط املدرجة في العقد.

بمقأ�سى محضر عرفي، مؤرخ   -II

يناير   19 بأاريخ  الب ضاء  بالدار 

العادي  الغير  العام  للجمع   ،2021

 COMPAGNIES DES« لشركة  

ش.م.م،     »ARTS IMMOBILIERS

تقرر ما يلي:

1.املوافقة على تفويت حصص؛
الرح م  عبد  الس د  2.اسأقالة 

جدير من مهامه كمسير وح د؛
للشركة  القانوني  الشكل  3.تغ ير 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة  من 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة  إلى  

لشريك وح د؛
اسأيأو  هند  الس دة  4.تع ين 

،مسيرة وح دة للشركة.
االسا�سي  النظام  تغ ير  5.مع 

للشركة .
III - تم اإليداع القانوني تحت رقم 
الأجاري  سجل  تغ ير  مع   769954
الب ضاء،  بالدار  الأجارية  باملحكمة 

بأاريخ 15 مارس 2021. 
لإليداع و النشر

ارسأاذة سناء مهداوي

521 P

 SMART BRAINS
ش.م.م ذات شريك وح د  رتسمالها 

100.000 درهم 
26 ، شارع مرس السلطان طابق 1 

شقة 3 الدار الب ضاء
تحويـل املــقـر اإلجأمـاعـي 

الجمع ة  مداولة  I-بمقأ�سى 
03-09- بأاريخ   عادية  الغير  العامة 
تحويل  الوح د  الشريك  قرر   2021
املقر االجأماعي للشركة  إلـى العنوان 
عبد  شارع   4 املولد  إقامة   : الجديد 
54 الدار  5 شقة  املومن درج ت طابق 

الب ضاء.
بكأابة  القانوني  اإليداع  II-تم 
الضبط باملحكمة الأجارية بالب ضاء 
رقم  تحت   01-10-2021 بأاريخ 

794869
من تجل الأخل ص واإلشهار

522 P

MHB2
SARL 

إعالن بخصوص إجراء تعديالت 
قانون ة 

اإلسأثنائي  العام  الجمع  إطار  في 
 ,MHB2 SARL للمساهمين في شركة
ذات رتس املا0 500000 درهم مقرها 

اإلجأماعي ب  مجموعة الأقدم  ج ه 
2 ــ17 الطابق الثاني س دي البرنو�سي 
تم  الذي   ، املغرب  الب ضاء  الدار 
بناء على اإلشعار الشفوي من طرف 

املسير.  
تم تحرير محضر في   2021/08/27 
لشركة  MHB2 SARL و املسجل لدى 
بجهة                للضرائب  الجهوية   املديرية 
الدار الب ضاء  بأاريخ  2021/09/09و 
بلماحي  املج د  : عبد  الس د  بحضور 
و الس د عبد الخالق ماجد و الس د 

محمد  حل مي 
تقرر ما يلي : 

املسير  إسأقالة  ارو0:  الأعديل 
وتعديل االمضاءات اإلدارية والبنك ة
الشركة  مسيري  تحد  اسأقالة 
الس د عبد الخالق ماجد و تم تع ين 
كمسير  بلماحي  املج د  عبد  الس د 
وح د للشركة ، كما س قوم باإلمضاء 
على جم ع اروراق  اإلدارية والبنك ة   

للشركة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   -
بأاريخ   الب ضاء  بالدار  الأجارية 

2021/09/22  تحت رقم 793560  
523 P

تأمينـات النيـل األزرق
رتس مالهـا 100.000 درهـم

مقـرها االجأماعـي : شـارع 6 نوفمبـر 
 1975

العهـد الجديـد رقـم 476 الـدار 
الب ضـاء

ب ـع الحـصص االجأماع ـة
الجمـع  انعقـد  محضـر  بمقأضـى 
بمقـرها  للشركـة  االسأثنائـي  العـام 
 14/09/2021  : بأاريـخ  االجأماعـي 

وقـرر مـا يلـي :
حصـة   100 ب ـع  على  املصـادقة   -
إلى  بومنـاد  تم ـن  الشريـك  طـرف  من 

الشريـك هشـام بومنـاد.
الوح ـد سع ـد  املس ـر  اسأمـرار   -
غ ـر  ملـدة  ذلك  و  مهامـه  في  بومنـاد 

محـددة.
من   7 و   6 الفصل ـن  تعـديل   -
هـذا  تح  ـن  مـع  ارساسـي  القانـون 

ارخ ـر.

باملحكمـة  القانـوني  اإليـداع  ثـم 
بأاريـخ  الب ضـاء  للـدار  الأجـارية 

08/10/2021 تحـت رقـم 795895.
السالفـة  الأعـديالت  تسج ـل  ثـم 
رقـم  الأجـاري  بالسجـل  الذكـر 
نفـس  و  املحكمـة  بنفـس   134863

الأاريـخ.
مقأطــف و ب ـان.

524 P

 ATN  LOGISTICS
SARL AU

شركة ذات املسؤول ة املحدودة 
رتسمالها.100000dhsدرهم

املقر االجأماعي :..469 السفير بن 
عاءيشة الطابق 4 – الشقه39 - 

الب ضاء..
تفويت حصص اجأماع ة

االسأثنائي  العام  الجمع  قرر 
املنعقد بأاريخ 2021/07/14  لشركة 

ATN LOGISTICS  ش.م.م ما يلي :
حصة   500 تفويت  على  املوافقة 
ة.احالم  للس د  مملوكة  اجأماع ة 

اطلس. لفائدة الس د مروان بركات.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  الأجارية  للمحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2021/09/27 الب ضاء 

794126
525 P

PROGRESS PARTNER
SARL 

برتسما0 600.000 درهم
املقر الرئي�سي: 19. شارع دافيسنيس 
الطابق الثاني ، الدار الب ضاء     

قرار املدير
الصادر  املدير  قرار  بموجب   
 ، املدير  قرر   ،  07/5/2021 بأاريخ 
ارسا�سي  النظام  من   4 للمادة   

ً
وفقا

في:  الكائن  الفرع  إغالق  للشركة، 
اقامة   ، املعري  العالء  تبو  شارع 
ارخوين الطابق  3الشقة 5 ، طنجة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية لطنجة بأاريخ 2021/07/05 
برقم 244141 وفي املحكمة الأجارية 
بالدار الب ضاء بأاريخ 2021/10/05 

برقم 795278.

526 P
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 CONCEPTION
 INNOVATION SERVICE

MED
.s.a.r.l

ب ع ارسهم 
الجمع ة  اجأماع  ملحضر  وفًقا 
 24 بأاريخ  العادية  غير  العامة 
 CONCEPTION يناير2020، لشركة
 INNOVATION SERVICE

MEDs.a.r.l ؛ تقرر ما يلي:
نقل  عمل ات  على  املصادقة   -
ل ك  الس د  جهة  من  الشركة  تسهم 
ديشين  هنري  ماري  جون  تول فيي 
 CIS الشركة  تخرى  جهة  ومن 

OPTIM’AXES s.a.r ، كلها لصالح :
* الس د ريجيس لوجي )20 حصة 

تجارية( ؛
* شركة ر س م هولدينغ توف شور 

)180 حصة تجارية( ؛
النظام  من  و7   6 املواد  تعديل   -

ارسا�سي ؛
- إصالح القوانين.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   20 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2020 تحت رقم 235.854.
527 P

 CONCEPTION
 INNOVATION SERVICE

 MED
.s.a.r.l

رفع رتسما0 الشركة 
اجأماع  ملحضر  وفًقا 
العادية  غير  العامة  الجمع ة 
لشركة 14فبراير2020،  بأاريخ 

 CONCEPTION INNOVATION
SERVICE MEDs.a.r.l ؛ تقرر ما يلي:

من   الشركة  رتسما0  من  الرفع   -
980.000 درهم ل صبح  1.000.000 

درهم
سيس   ’‘ تجارية  عالمة  اضافة   -

م د’’
- تعديل املواد 3، 6 و 7 من النظام 

ارسا�سي ؛

- إصالح القوانين.
املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   30 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2020 تحت رقم 236.146.
528 P

 FERMETURE D’UNE
SUCCURSALE

 »FICARB «
مرس  شارع   26 الرئي�سي:  املقر 
الدار   1 الطابق    3 الشقة  سلطان، 
الدار  في   RC 482077 الب ضاء 

الب ضاء
العادي  الغير  العام  للجمع  طبقا 
31/08/2021واملسجل  بأاريخ  املؤرخ 

بأاريخ 21/09/2021 قررمايلي :
تم   FICARB مسمى  فرع  إغالق   -
إنشاؤه في املغرب بالدار الب ضاء رقم 

السجل الأجاري: 482077  
.FICARB اسأقالة مدير فرع -

 RICHARD الس د  تع ين   -
.FICARB كمصفي لفرع ROLAND

- تع ين مقر الأصف ة في 26 شارع 
الدار   1 3 طابق  مرس سلطان شقة 

الب ضاء.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم   -
بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت   04/10/2021 بأاريخ  الب ضاء 

رقم 795173.
529 P

PROMO ABDELHAMID
شركة ذات مسؤول ة محدودة
رتسمالها : 100.000 درهم

59، شارع ايم ل زوال، الطابق 
ارو0، مكأب 2، الدار الب ضاء

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
20 سبأمبر  بأاريخ  واملسجل  للشركة 
2021 فقد تم اتخاذ القرارات الأال ة :

قرار رقم 1 :
تكن  لم  التس ير  مدة  تن  بما 
للشركة  املؤسس  القانون  في  محددة 
محمد  الس د  الوح د  املسير  فإن 
العقود  جم ع  بأن  يصرح  موجود 
تحت  تقع  قبل  من  طرفه  من  املبرمة 

مسؤول أه.

قرار رقم 2 :
تس ير  عقد  تمديد  تقرر  لقد 
للس د  محددة  غير  ملدة  الشركة 
محمد موجود وذلك طبقا للفصل 15 

من القانون املؤسس للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ  الب ضاء  للدار   الأجارية 
28 سبأمبر 2021 تحت رقم 794457.
530 P

RIMYAN OLIVES
SARL 

رتس ما0 100،000 درهم
املقر الرئي�سي: 108 شارع رحا0 بن 
تحمد ، الطابق الثاني ، رقم 5 ، 

ب لف دير ، الدار الب ضاء ، املغرب.
رقم السجل الأجاري: 

 I.F. : 39408070 :  449687
ECI :  002352968000014-

االسأثنائي  العام  الجمع  قرر 
املنعقد بأاريخ 05/06/2021 ما يلي:

* تحديث النظام االسا�سي.
* صالح ات اإلجراءات الشكل ة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
 26 في  الب ضاء  بالدار  الأجارية 
تغسطس 2021 تحت رقم 790759.
531 P

AL KATERA IMMOBILIER 
شركة محدودة املسؤول ة 
رتسمالها 100.000 درهم

املقر االجأماعي : الدار الب ضاء، 14 
زنقة ماب لون ، فا0 فلوري

 RC : 131505
IF : 1101321 - TP : 35790236

تصف ة الشركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
 ،15/09/2021 بأاريخ  بالب ضاء 
 AL KATERA الشركة  شركاء  قرر 
محدودة  شركة   ،IMMOBILIER

املسؤول ة ما يلي :
- تصف ة الشركة.

- قرر تع ين الس د محمد غالب، 
شارع   7 الب ضاء،  الدار  في  مق م 
ديتريت تنفا ، حامل للبطاقة الوطن ة 

رقم B5470 للق ام بالأصف ة.

-مقر الأصف ة هو : الدار الب ضاء، 
14 زنقة ماب لون، فا0 فلوري

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالب ضاء 
532 P

PRODIVE
 SARL

 LOT 300 RUE 20 HAY EL
BARAKA CASABLANCA
سجل تجاري رقم 94371

بأاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
12 غشت 2021 تقرر مايلي : 

-الحل املسبق للشركة
بيشي�سي  ادريس  الس د  -تع ين 

مصفي للشركة واخالء دمأه
الكائن  الشركة  مقر  تع ين   -
البركة  حي   20 زنقة   300 تجزئة  ب 

الدارالب ضاء مكان للأصف ة.
كاتب  لدى  القانوني  االداع  تم 
بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت   05/10/2021 بأاريخ  الب ضاء 

عدد795286.
533 P

 TRANSLATION & SERVICE
AGENCY

 املقر الرئي�سي : تجزئة الدال ة، 
رقم 51، بوسكورة، الدار الب ضاء

الرتسما0 : 100.000 درهم
السجل الأجاري رقم 338677

حل الشركة
العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
في  املؤرخ  للشركة   االسأثنائي 
23 تغسطس 2021 واملنعقد بمقرها 

االجأماعي تقرر ما يلي :
مسبقة  بصفة  الشركة  قفل 

روانها.
مقر  وتحديد  املصفي  تع ين 

الأصف ة.
للشركة  االسأثنائي  العام  الجمع 
كمصفي  الزاكي  مريم  الس دة  عين 
االجأماعي  املقر  وتع ين  للشركة 
بوسكورة،   ،51 رقم  الدال ة،  تجزئة 
الدار الب ضاء كمقر لأصف ة الشركة.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ  الب ضاء  بالدار   الأجارية 

6 تكأو7ر 2021 تحت رقم 795447.
534 P

شركة
 WIJDANE.INJAZ 

S.A.R.L 
لشركة    العام  الجمع  لقرار  تبعا 
شركة    WIJDANE.INJAZ SARL
بشريك  املحدودة  املسؤول ة  ذات 
درهم   100000 رتسمالها  وح د, 
 ,C2/66 رقم  الهدى  تجزئة  ومقرها 
قلعة السراغنة تقرر بأاريخ 24 شتنبر 

: 2021
- حـل الشركــة.

- تع ين مقر الشركة كمحل لحل 
الشركة

الزوزي  وجدان  اآلنسة  تع ين   -
لحل الشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 8 يوم  السراغنة  لقلعة  االبأدائ ة 
تكأو7ر 2021 تحت رقم 2021/451. 
535 P

EXCELLENCE IT
SARL

السجل الأجاري 394747
العنوان : زنقة سم ة اقامة شهرزاد 
3 الطبق 5 رقم 22 حي النخ ل  الدار 

الب ضاء
تصف ة شركة

خاص  عقد  شروط  بموجب 
بأاريخ  الب ضاء  الدار  في  صادر 
محضر  تحرير  تم   ،31/05/2021
، قرر  شركة ذات مسئول ة محدودة 

الجمع العام االسأثنائي :
- الأصف ة 

- إبراء ذمة املصفي ،
- إقرار بإغالق الأصف ة ،

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 
 31604 رقم  تحت   2021/09/13
الدار   394747 الأجاري  السجل 

الب ضاء.
536 P

STE IRIA RESORTS 

SARL

شركة إيريا روزور ش.م.م

الرتسما0 االجأماعي : 1.000.000 درهم

املقر االجأماعي : رقم 36، زنقة عال0 

بن احمد جليز، مراكش

رقم السجل الأجاري 58317

I - بموجب الجمع العام االسأثنائي 

 23 بأاريخ  الشركة  بمقر  املنعقد 

2021 صادقت شركة »إيريا  سبأمبر 

بارسهم  الأبرع  على  ش.م.م  روزور« 

تدناه :

اجأماع ة  حصة   2250 ب  تبرع 

رب ه  برادة  سامي  الس د  قبل  من 

الس د عبد العلي برادة ؛

اجأماع ة  حصة   2250 ب  تبرع 

برادة  ماجدة  نوا0  الس دة  قبل  من 

ربيها الس د عبد العلي برادة.

للرتس  الجديد  الأوزيع  تصبح 

املا0 كما يلي :

 Nabil BENOZEN الس دة 

5000 حصة اجأماع ة ؛

 4500 برادة  العلي  عبد  الس د 

حصة اجأماع ة ؛

حصة   250 برادة  سامي  الس د 

اجأماع ة ؛

 Nawel Magda الس دة 

BERRADA 250 حصة اجأماع ة ؛

سهم   1000 يعاد0  ما  مجموع 

حصة   10.000 املا0  رتس  تشكل 

اجأماع ة.

القانون ارسا�سي امللقح.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

بمراكش  الأجارية  للمحكمة  الضبط 

2021 وذلك تحت  13 تكأو7ر  بأاريخ 

رقم 128477.

537 P

مكأب ارسأاذ عبد اللط ف يكو

موثق بالدار الب ضاء

179، زاوية زنقة الحاج عمار الريفي وشارع 

 املقاومة، عمارة الوحدة، الطابق الثاني، 

B7 مكأب

 HIGH INSTITUTE

 OF HEALTHCARE

PROFESSIONS PRIVE
 شركة ذات مسؤول ة محدودة 

رتسمالها : 100.000 درهم

املقر االجأماعي : الدار الب ضاء، 

52 شارع عبد املومن، إقامة املنار، 

سأوديو رقم 4

تلقاه  توث قي  عقد  بمقأ�سى   -  1

موثق  يكو،  اللط ف  عبد  ارسأاذ 

بالدار الب ضاء بأاريخ 21 ماي 2021، 

لشركة  ارسا�سي  القانون  إنجاز  تم 

محدودة املسؤول ة وذات الخصائص 

الأال ة :

 HIGH  : الـتـسـمـ ـــة 

 INSTITUTE OF HEALTHCARE

.PROFESSIONS PRIVE

الهدف : هدف الشركة في كل من 

املغرب والخارج :

ومهنيي  لأقنيي  العالي  الأكوين 

الصحة ؛

الأكوين وتقوية القدرات والأكوين 

املسأمر في قطاع الصحة ؛

املراسلة  طريق  عن   الأكوين 

تو على اإلنترنت معزز بالحصو0 على 

دبلوم تو شهادة ؛

املوائد  املحاضرات،  تنظ م 

املسأديرة واملؤتمرات والندوات ؛

الخارج  في  الدراسة  مأابعة 

باالتفاق مع معاهد مماثلة تو مدارس 

عل ا مأخصصة تخرى ؛
منقو0  تو  عقار  تي  و7 ع  شراء 

مباشر  غير  تو  مباشر  بشكل  مرتبط 

بمجا0 الأكوين الصحي ؛

تو  االمأ ازات  وشراء  اسأعما0 

العالمات في مجا0 الأكوين الصحي ؛

تي  من  مشروع  تي  في  املشاركة 

مجا0  في  عام(  تو  )خاص  قطاع 

الأكوين الصحي ؛

إنشاء مؤسسات تكوين ة في قطاع 
الصحة عن طريق املشاركة باالمأ از 

تو بالأعاون ؛
االشتراك، الأعاون تو الشراكة مع 
املنظمات ارخرى املعترف بها في مجا0 

الأكوين الصحي ؛
في  يساهم  عمل  تي  عام،  بشكل 

تطوير القطاع الصحي ؛
العمل ات  جم ع  عامة،  و7صفة 
الصناع ة،  املال ة،  الأجارية، 
تأعلق  قد  التي  املنقولة  تو  العقارية 
بشكل مباشر تو غير مباشر بأي من 
من  والتي  تعاله  املذكورة  ارهداف 

شأنها تعزيز تطوير الشركة.
املقر االجأماعي : حدد مقر الشركة 
بالدار الب ضاء 52، شارع عبد املومن، 

إقامة املنار، سأوديو رقم 4.
 99 ملدة  الشركة  تأسس   : املدة 

سنة ابأداء من تاريخ تأسيسها.
الأمديد  الشركة  بإمكان  س كون 
تو االنحال0 املسبق طبقا ملقأض ات 

القانون والقانون ارسا�سي.
في  محدد   : االجأماعي  الرتسما0 
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 
مسندة   1000 إلى   1 من  مرقمة 

للشركاء على الشكل الأالي :
الس د املصطفى دن ا0 450 حصة ؛
الس د طارق النشناش 400 حصة ؛
الس د سع د مأوكل 150 حصة.

التس ير : تسير الشركة وملدة غير 
املصطفى  الس د  قبل  من  محددة 
السوي�سي،  بالر7اط  موطنه  دن ا0، 
مسيرا  بصفأه  وراين،  بين  زنقة   75

وح دا.
القانوني،  الخصم  بعد   : ارر7اح 
الشركاء  بين  ارر7اح  باقي  تقسم 
حسب  كل  املسيرين  وغير  املسيرين 

نسبه حصأه االجأماع ة.
2 - تم اإليداع القانوني باملحكمة 
الأجارية بالدار الب ضاء بأاريخ الفاتح 
 785242 2021 تحت رقم  من يول و 
رقم  الأحل لي  الأجاري  والسجل 

.509317
من تجل الخالصة والب ان

ذ. عبد اللط ف يكو

موثق بالدار الب ضاء

538 P
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مكأب ارسأاذ عبد اللط ف يكو

موثق بالدار الب ضاء

179، زاوية زنقة الحاج عمار الريفي وشارع 

 املقاومة، عمارة الوحدة، الطابق الثاني، 

B7 مكأب

LAMBADOU
شركة محدودة املسؤول ة

رتسمالها : 500.000 درهم

مقرها االجأماعي : الدار الب ضاء، 31 

زنقة السراغنة

تلقاه  توث قي  عقد  بمقأ�سى   -  1

موثق  يكو،  اللط ف  عبد  ارسأاذ 

سبأمبر   16 بأاريخ  الب ضاء  بالدار 

شركة   LAMBADOU لشركة   2021

رتسمالها  املسؤول ة،  محدودة 

االجأماعي  مقرها  درهم،   500.000

السراغنة،  زنقة   31 الب ضاء  بالدار 

للدار  الأجاري  السجل  في  املسجلة 

تم   ،117801 رقم  تحت  الب ضاء 

تقرير ما يلي :

سعد  الس د  وفاة  عن  اإلعالن 

كان  التي  ارسهم  وتوزيع  بنجلون 

يمألكها على الورثة ؛

تعديل القانون ارسا�سي ؛

الوح د  املسير  منصب  شغور 

للشركة ؛

بومزو  فاطمة  الس دة  تع ين 

مسيرين  جلون،  ابن  كم ل  والس د 

جديدين ؛

بين  مشترك  الشركة  توق ع 

الس دة فاطمة بومزو والس د كم ل 

ابن جلون ؛

محدودة  إلى  الشركة  تحويل 

املسؤول ة ؛

ص اغة  إعادة  على  املصادقة 

القانون ارسا�سي.

2 - تم اإليداع القانوني لدى كأابة 

بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

الب ضاء بأاريخ 5 تكأو7ر 2021 تحت 

رقم 795294. 
من تجل الخالصة والب ان

ذ. عبد اللط ف يكو

موثق بالدار الب ضاء

539 P

مكأب ارسأاذ عبد اللط ف يكو

موثق بالدار الب ضاء

179، زاوية زنقة الحاج عمار الريفي وشارع 

 املقاومة، عمارة الوحدة، الطابق الثاني، 

B7 مكأب

RINCON DE PESCADO

 شركة ذات مسؤول ة محدودة 

رتسمالها : 100.000 درهم

 املقر االجأماعي : الدار الب ضاء، 

35 زنقة الجندي توف ق عبد القادر

تلقاه  توث قي  عقد  بمقأ�سى   -  1

موثق  يكو،  اللط ف  عبد  ارسأاذ 

بالدار الب ضاء بأاريخ 12 يول و 2021، 

لشركة  ارسا�سي  القانون  إنجاز  تم 

محدودة املسؤول ة وذات الخصائص 

الأال ة :

 RINCON DE  : الـتـسـمـ ـــة 

.PESCADO

املباشر  الشركة  هدف   : الهدف 

لها تو باملشاركة تو لألغ ار تو لإلدارة 

كل  في  مرخصة  خدمة  تو  العموم ة 

من املغرب والخارج :

املطاعم بصفة عامة ؛

الأأجير،  اإلقأناء،  اإلنشاء، 

االستثمار في جم ع املطاعم، مقشدة، 

املرتبطة بهدف  تصل تجاري وغيرها، 

الشركة ؛

االستثمار في مخألف املطاعم ؛

املنأوجات،  جم ع  و7 ع  شراء 

لهذا  ضرورية  ومعدات  تول ة  مواد 

االستثمار ؛

توزيع املنأجات الغذائ ة ؛

املساهمة،  طريق  عن  االسأفادة 

االندماج، املشاركة، اكأأاب ارسهم، 

الطرق  بجم ع  تو  إلزام  تو  الحصص 

الشركات  تو  املؤسسات  جم ع  في 

املرتبطة بشكل مباشر تو غير مباشر 

بهدف الشركة ؛

بجم ع  الأباد0  تو  الب ع  الشراء، 

الشركات  حقوق  املنقولة،  الق مات 

وحصص الفوائد ؛

شراء، امأ از واستثمار جم ع تنواع 

العالمات الأجارية، براءات االختراع، 
ارصو0  التراخ ص،  املعامالت، 

تو  الصناع ة  واملؤسسات  الأجارية 

الأجارية ؛

املنقوالت  جم ع  و7 ع  شراء 

والعقارات ؛

العمل ات  جم ع  عامة،  و7صفة 

الصناع ة،  املال ة،  الأجارية، 

تأعلق  قد  التي  املنقولة  تو  العقارية 

بشكل مباشر تو غير مباشر بأي من 

من  والتي  تعاله  املذكورة  ارهداف 

شأنها تعزيز تطوير الشركة.

املقر االجأماعي : حدد مقر الشركة 
الجندي  زنقة   ،35 الب ضاء  بالدار 

توف ق عبد القادر.

 99 ملدة  الشركة  تأسس   : املدة 

سنة ابأداء من تاريخ تأسيسها.

الأمديد  الشركة  بإمكان  س كون 

تو االنحال0 املسبق طبقا ملقأض ات 

القانون والقانون ارسا�سي.

في  محدد   : االجأماعي  الرتسما0 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

مسندة   1000 إلى   1 من  مرقمة 

للشريك الواحد.

وملدة  الشركة  تسير   : التس ير 

حبيبة  الس دة  قبل  من  محددة  غير 

الب ضاء  بالدار  موطنها  باسعدون، 

بصفتها  موديبوك أة،  شارع   724

مسيرة وح دة.

القانوني،  الخصم  بعد   : ارر7اح 

الشركاء  بين  ارر7اح  باقي  تقسم 

حسب  كل  املسيرين  وغير  املسيرين 

نسبة حصأه االجأماع ة.

2 - تم اإليداع القانوني باملحكمة 

بأاريخ  الب ضاء  بالدار   الأجارية 

 795184 رقم  2021 تحت  تكأو7ر   4

رقم  الأحل لي  الأجاري  والسجل  

.517979
من تجل الخالصة والب ان

ذ. عبد اللط ف يكو

موثق بالدار الب ضاء

540 P

مكأب ارسأاذ عبد اللط ف يكو

موثق بالدار الب ضاء
179، زاوية زنقة الحاج عمار الريفي وشارع 

 املقاومة، عمارة الوحدة، الطابق الثاني، 

B7 مكأب

PURE INVEST
 شركة محدودة املسؤول ة 

ذات شريك وح د
رتسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجأماعي : الدار الب ضاء، 
س دي مومن، شارع عقبة بن نافع، 

رقم 191
تلقاه  توث قي  عقد  بمقأ�سى   -  1
موثق  يكو،  اللط ف  عبد  ارسأاذ 
بالدار الب ضاء بأاريخ 2 تبريل 2021 
شركة   PURE INVEST لشركة 
شريك  ذات  املسؤول ة  محدودة 
درهم،   100.000 رتسمالها  واحد، 
الب ضاء  بالدار  االجأماعي  مقرها 
نافع،  بن  س دي مومن، شارع عقبة 
رقم 191، املسجل في السجل الأجاري 
 -  402367 رقم  الب ضاء تحت  للدار 
ICE002076334000035، تم تقرير 

ما يلي :
املصادقة على تفويت 1000 حصة 
حسن  الس د  طرف  من  اجأماع ة 
شريف  املصطفى  والس د  شريف 

لفائدة الس د مبارك اوحم د ؛
اسأقالة الس د حسن شريف من 

منصبه كمسير وح د ؛
إبراء ذمة املسير املسأق ل ؛

شركة  من  الشركة  تحويل 
محدودة  إلى  املسؤول ة  محدودة 

املسؤول ة ذات شريك واحد ؛
كمسير  اوحم د  مبارك  تع ين 

وح د ملدة غير محددة ؛
للس د  الشركة  إمضاء  إسناد 
وح د  مسير  بصفأه  اوحم د  مبارك 

للشركة ؛
الدار   : إلى  االجأماعي  املقر  نقل 
الب ضاء، س دي مومن، شارع عقبة 

بن نافع، رقم 191 ؛
تعديل القانون ارسا�سي ؛

ص اغة  إعادة  على  املصادقة 
القانون ارسا�سي.
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2 - تم اإليداع القانوني لدى كأابة 

بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

2021 تحت  11 ماي  بأاريخ  الب ضاء 
رقم 77995. 

من تجل الخالصة والب ان

ذ. عبد اللط ف يكو

موثق بالدار الب ضاء

541 P

YACOUTJOAILLERIE
 شركة محدودة املسؤول ة 

 ذات شريك وح د 
رتسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجأماعي : الدار الب ضاء، 

273 شارع موالي يوسف، الطابق 

ارر�سي

تأسيس
بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى   -  I
القانون  إنجاز  تم   ،2020 يون و   30

املسؤول ة  محدودة  لشركة  ارسا�سي 

الخصائص  ذات  وح د  شريك  ذات 

الأال ة :

.YACOUTJOAILLERIE : الـتـسـمـ ـــة

في  سواء  الشركة  هدف   : الهدف 

املغرب تو في الخارج :

ب ع وشراء املصوغات واملجوهرات 

وارصناف املماثلة ؛

واملجوهرات  الحلي  صناعة 

وارصناف املماثلة ؛

واملواد  املواد  جم ع  و7 ع  شراء 

الحلي  لصناعة  الالزمة  واملعدات 

واملجوهرات وارصناف املماثلة ؛

سواء  املنأجات  جم ع  و7 ع  شراء 

كانت مصنعة تو نصف مصنعة ؛

املشاركة املباشرة تو غير املباشرة 

غرض  لها  شركات  تو  شركة  كل  في 

إنشاء  طريق  عن  مماثل،  تو  مشابه 

إنشاءها  في  املشاركة  تو   شركة، 

تو في زيادة رتسما0 الشركات املنشأة 

شراء  الشراكة،  طريق  عن  تو 

االجأماع ة  الحقوق  تو   الصكوك 

تو غير ذلك ؛

املمألكات  جم ع  و7 ع  شراء 

املنقولة وغير املنقولة ؛

اإلنشاء، الشراء، البناء، االستثمار 
املباشر تو غير املباشر، الكراء ري مبنى، 
مؤسسات،  مصنع،  تجاري،  تصل 
لنشاط  مف دة  توراش  مسأودعات 

الشركة ؛
الأمث ل،  الحصو0،  الشراء، 
للحساب  تشكاله،  بجم ع  االستثمار 
براءات  لجم ع  للشركة،  الخاص 
الأجارية،  العالمات  االختراع، 
املغر7 ة  الشواهد  املعامالت، 
وارجنب ة، املرتبطة بشكل من ارشكا0 

بهدف الشركة املذكور تعاله ؛
شراء، كراء جم ع ارجهزة، املواد، 
الخام  املواد  املنأجات،   اآلالت، 
لأحق ق  الالزمة  املواد  من  غيرها  تو 

هدف الشركة ؛
طريق  عن  املنفعة  اكتساب 
واملشاركة  االشتراك  االندماج، 
املباشرة تو غير املباشرة بأي وس لة، 
إنشاؤها  تم  التي  الشركات  جم ع   في 
واملؤسسات  إنشاؤها،  سيأم  التي  تو 
مماثل  هدف  لها  التي  غيرها   تو 

تو مشابه ؛
العمل ات  جم ع  عام،  وبشكل 
الأجارية، املال ة، العقارية تو املنقولة 
املرتبطة بشكل مباشر تو غير مباشر 
العمل ات  بإحدى  جزئ ا  تو  كل ا 
تو  تسهل  قد  والتي  تعاله  املذكورة 

تعزز تو تطور نشاط الشركة.
الب ضاء  بالدار   : االجأماعي  املقر 
الطابق  يوسف،  موالي  شارع   273

ارر�سي.
تاريخ  من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

20 تبريل 2021.
الرتسما0 االجأماعي ارولي : محدد 
 1000 إلى  درهم مقسم   100.000 في 

حصة من فئة 100 درهم للسهم.
نع مة  الس دة  ع نت   : التس ير 
وح دة  مسيرة  بصفتها  قسودي، 

للشركة.
II - تم اإليداع القانوني لدى كأابة 
بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
2021 تحت  17 ماي  بأاريخ  الب ضاء 
778449 وتم تسج لها بالسجل  رقم 
من   503023 رقم  تحت  الأجاري 

السجل الأحل لي.
من تجل الخالصة والب ان

542 P

COMPTOIR DU PAF

SARL

حل الشركة
غير  القرارات  محضر  بمقأ�سى 

العادية بأاريخ 15 سبأمبر 2021، قرر 

 COMPTOIR شركة  في  املساهمان 

DU PAF SARL شركة ذات املسؤول ة 

درهم،   200.000 رتسمالها  املحدودة 

ملدينة  الأجاري  بالسجل  املسجلة 

عنوان   26409 رقم  تحت  املحمدية 

مقرها االجأماعي : شارع عبد املومن، 

د،  عمارة  البارك،  سنطرا0  إقامة 

الطابق 2 رقم 15، املحمدية ما يلي :

1 - حل الشركة املبكر.

يوسف  شوقي  الس د  عين   -  2

مصفي للشركة.

الوفا،  حي  هو  الأصف ة  مقر   -  3

إقامة 128، الشقة 3، املحمدية.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة  املحكمة  لدى  الأجاري 

باملحمدية يوم 7 تكأو7ر 2021 تحت 

رقم 2104.
ملخص قصد النشر

543 P

FYM SOLUTIONS

SARL

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : BD

 ABDELMOUMEN RESIDENCE

 CENTRAL PARC IMM D ETAGE

2 N°15 MOHAMMEDIA

RC : 24495

ICE : 002342344000033

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

لشركة   2021 سبأمبر   15 بأاريخ 

شركة   FYM SOLUTIONS SARL

بشريك  املحدودة  املسؤول ة  ذات 

درهم،   100.000 رتسمالها  وح د 

ملدينة الأجاري  بالسجل  املسجلة 

24495، مقرها   املحمدية تحت رقم 
املومن،  عبد  شارع   : االجأماعي 
د،  عمارة  البارك  سنطرا0  إقامة 
قرر املحمدية   ،15 رقم   2  الطابق 

 ما يلي :
املصادقة على الأقرير والحسابات 
وكذلك  املصفي  طرف  من  املقدمة 
اإلبراء  وإعطاء  الأصف ة  عمل ات 
النهائي للمصفي الس د الجامعي نب ل 

يحيى.
معاينة خأم الأصف ة.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 
 2021 سبأمبر   29 بأاريخ  باملحمدية 

تحت رقم 2034.
ملخص قصد النشر

544 P

LBT PARTNERS
SARL

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  بمقأ�سى   -  I 
القانون  إيداع  تم   2021 سبأمبر   7
املسؤول ة  ذات  لشركة  الأأسي�سي 

املحدودة ذات املميزات الأال ة :
 LBT PARTNERS  : التسم ة 

.SARL
للشركة  الوح د  الغرض   : الهدف 

هو :
السلع  جم ع  وتصدير  اسأيراد 
املصنعة  ونصف  النهائ ة  واملنأجات 
بهدف  املسأعملة  تو  الجديدة  واملواد 

تسويقها ؛
ملحقات  وتصدير  اسأيراد 

الكمب وتر والهواتف والأل فونات ؛
مسأحضرات  وتصدير  اسأيراد 

الأجم ل ومسألزمات املنز0 ؛
املنأجات  وتصدير  اسأيراد 

الزراع ة ؛
السلع  جم ع  وتصدير  اسأيراد 

الغذائ ة وغير الغذائ ة ؛
شراء و7 ع الس ارات الكهر7ائ ة تو 

اآلليى الجديدة واملسأعملة ؛
وتي  السلع  هذه  وتوزيع  تسويق 

نشاط مأعلق بها ؛
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والبضائع  املعدات  جم ع  تسويق 

على اخأالف تنواعها ؛

تمث ل تجاري لجم ع املاركات ؛

الجملة  وشبه  بالجملة  الب ع 

والأجزئة ؛

الأجارة العامة والوطن ة والدول ة 

سواء ن ابة عن الشركة تو ن ابة عن 

الغير ؛

الأجارة بشكل عام ؛

جم ع  تحق ق  تعم،  وبشكل 

واالسأيراد  الأجارية  العمل ات 

واملنقولة  والصناع ة  والأصدير 

والعقارية واملال ة بشكل مباشر تو غير 

مباشر، كل ا تو جزئ ا ري من ارش اء 

املحددة تو تي تش اء مماثلة تو ذات 

صالح  في  تكون  تن  يحأمل  صلة 

توس ع تو تطوير النشاط االجأماعي ؛

في  تمارس  تن  للشركة  يجوز 

املغرب وفي الخارج وفي حدود غرضها 

والعمل ات  ارعما0  جم ع  املؤس�سي 

غير  تو  مباشر  بشكل  تساهم  التي 

مباشر في تحق ق غرضها تو التي من 

شأنها تن تعزز تنم تها.

املقر االجأماعي : شارع عبد املومن، 

د،  عمارة  البارك،  سنطرا0  إقامة 
الطابق 2 رقم 15، املحمدية.

تاريخ  من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

في  محدد   : االجأماعي  الرتسما0 

10.000 درهم مقسم إلى 100 حصة 

اجأماع ة من فئة 100 درهم للواحدة.

السنة االجأماع ة : تبأدئ السنة 

في  يناير وتنأهي  االجأماع ة من فاتح 

31 ديسمبر.

تكل ت  : تم تع ين الس د  التس ير 

بومرار  والس د  نس م  الحل م  عبد 

كما0 فريد والس دة لعريف تم العز 

ابتسام مسيرون للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم   -  II

االبأدائ ة  املحكمة  لدى  الأجاري 

 2021 تكأو7ر   11 بأاريخ  باملحمدية 

تحت رقم 29013.
ملخص قصد النشر

545 P

املركز الجهوي لالستثمار 
جهة الدار الب ضاء- سطات

)ملحقة برش د(

INOV INTERIOR DESIGN
SARL

عل ه  مصادق  عقد  بمقأ�سى   
بأاريخ  02/10/2021 بالدار الب ضاء 
لشركة  ارسا�سي  النظام  وضع  تم 
ذات املسؤول ة املحدودة والتي تحمل 

الخصائص الأال ة :
 INOV INTERIOR  : التسم ة 

.DESIGN  SARL
ذات  شركة   : القانون ة  الصفة 

املسؤول ة املحدودة.
ارشغا0   : االجأماعي  الهدف   

املخألفة، الأجارة
رتس املا0 : حدد رتسما0 الشركة 

بمبلغ100000 درهم في يد 
املهدي بحار 50.000,00 درهم

محسين اب ك 50.000,00 درهم
من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.
 31 1 يناير إلى  السنة املال ة : من 

ديسمبر من كل عام.
االر�سي  الطابق   : االجأماعي  املقر 
برش د  بيركور  تجزئة   84 الرقم 
للس د:  التس ير  حق  تعطي  التس ير: 

املهدي بحار ملدة غير محددة.
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
القانوني باملحكمة االبأدائ ة ببرش د 
تم  كما   2021/ رقم1243  تحت 
الأجاري  بالسجل  الشركة  تسج ل 
عدد   تحت   08/10/2021 بأاريخ 

.15761
1 C

 STE AYMANE BENBIBA
ARCHITECTE

SARL AU
 تأسيس شركة

شركة ذات مسؤول ة محدودة 
بشريك واحد

وعنوان مقرها االجأماعي موطن في 
إقامة 7 شقة رقم 6 شارع محمد 

الخامس بني مال0.

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
12011

في املؤرخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 
إعداد  تم    2021 شتنبر  من   22  
ذات  لشركة  ارسا�سي  القانون 
واحد  بشريك  املحدودة   املسؤول ة 

تحمل  الخصائص الأال ة:
 STE AYMANE  : التسم ة 
BENBIBA ARCHITECTE  SARLAU
 املقر االجأماعي : موطن في إقامة 
7  شقة رقم 6 شارع محمد الخامس 

بني مال0.
الغرض : مهندس معماري

رتس املــا0 : 100.000 درهم
مقسم إلى1000 حصة اجأماع ة 

ق متها 100 درهم.
- الس د تيمن بنب بة  1000 حصة

اجأماع ة.
السنة املـال ة : السنة امل الدية

مدة الشركة : 99 سنة
املسير : الس د تيمن بنب بة  

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 1045 االبأدائ ة بني مال0 تحت رقم 

بأاريخ 07 تكأو7ر 2021.
2 C

ائأمان ة ف داكا، شركة ذات املسؤول ة املحدودة

M2ECL&CO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة
ائأمان ة ف داكا، شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
شارع العركوب رقم 7724-01 

صندوق البريد رقم 146، 73000، 
الداخلة املغرب

M2ECL&CO شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
موالي اسماع ل عمارة رقم 33-01 

الطابق الثالث شقة رقم 03 - 
73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
17073

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2020 دجنبر   21

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.M2ECL&CO

تصنع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

و7 ع جم ع مواد البناء.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 01-33 رقم  عمارة  اسماع ل  موالي 

الطابق الثالث شقة رقم 03 - 73000 

الداخلة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 500  : الغزاوي  شك ب  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

 : املسعودي  محمد  موالي  الس د 

500 حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الغزاوي عنوانه)ا(  الس د شك ب 
تجزئة امزوكة 2 رم 14 زاوية زنقة اسا 

انفا 20000 الدار الب ضاء املغرب.

املسعودي  محمد  موالي  الس د 

فونتي   8 نعمة شقة  اقامة  عنوانه)ا( 

80000 اكادير املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الغزاوي عنوانه)ا(  الس د شك ب 
تجزئة امزوكة 2 رم 14 زاوية زنقة اسا 

انفا 20000 الدار الب ضاء املغرب

املسعودي  محمد  موالي  الس د 

فونتي   8 شقة  نعمة  قامة  عنوانه)ا( 

80000 اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بأاريخ  الدهب  بوادي  االبأدائ ة 

يناير 2021 تحت رقم 41.

1I
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ائأمان ة ف داكا، شركة ذات املسؤول ة املحدودة

KAMALAB DAKHLA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ائأمان ة ف داكا، شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 
صندوق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
KAMALAB DAKHLA شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي ام 

الأون�سي رقم 138 - 73000 الداخلة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
18743

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يون و   11
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.KAMALAB DAKHLA
اسأغال0   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتس ير فندق.
ام  حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الأون�سي رقم 138 - 73000 الداخلة 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
500 حصة   : اطريح  الس د كما0 

بق مة 100 درهم للحصة.
الس د س دي عبداتي بابيت : 500 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  اطريح  كما0  الس د 
 73000  138 رقم  الأون�سي  ام  حي 

الداخلة املغرب.
بابيت  عبداتي  س دي  الس د 

احفريت  زنقة  املسجد  حي  عنوانه)ا( 
رقم 20 73000 الداخلة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اطريح  كما0  الس د 
 73000  138 رقم  الأون�سي  ام  حي 

الداخلة املغرب
بابيت  عبداتي  س دي  الس د 
احفريت  زنقة  املسجد  حي  عنوانه)ا( 

رقم 20 73000 الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بأاريخ  الدهب  بوادي  االبأدائ ة 

يون و 2021 تحت رقم 11441.
2I

ائأمان ة ف داكا، شركة ذات املسؤول ة املحدودة

HAMMAM ATLANTIC SPA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ائأمان ة ف داكا، شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 
صندوق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
 HAMMAM ATLANTIC SPA

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي العمارات 
الحمر زنقة امراسيت رقم 114 - 

73000 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
17547

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 فبراير   15
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.HAMMAM ATLANTIC SPA

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للأجم ل.

عنوان املقر االجأماعي : العمارات 

 -  114 رقم  امراسيت  زنقة  الحمر 

73000 الداخلة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : بعزي  حنان  الس دة 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بعزي  حنان  الس دة 

 8 ش   4 ط  املعري  عالء  ابو  زنقة   5

20000 الدار الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بعزي  حنان  الس دة 

 8 ش   4 ط  املعري  عالء  ابو  زنقة   5

20000 الدار الب ضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بأاريخ  الدهب  بوادي  االبأدائ ة 

مارس 2021 تحت رقم 355.

3I

ائأمان ة ف داكا، شركة ذات املسؤول ة املحدودة

DAHAB VERT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

ائأمان ة ف داكا، شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 

صندوق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

DAHAB VERT شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع االمم 

املأحدة رقم 1058 شقة رقم 01 حي 

السالم - 73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

18007

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 تبريل   19

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DAHAB VERT

االنأاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الفالحي.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

رقم  شقة   1058 رقم  املأحدة  االمم 

الداخلة   73000  - السالم  حي   01

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : �سي  بن  الحسن  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  �سي  بن  الحسن  الس د 

�سي  بن  عمارة  رش د  موالي  حي 

73000 الداخلة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  �سي  بن  الحسن  الس د 

�سي  بن  عمارة  رش د  موالي  حي 

73000 الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بأاريخ  الدهب  بوادي  االبأدائ ة 

تبريل 2021 تحت رقم 667.

4I
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ائأمان ة ف داكا، شركة ذات املسؤول ة املحدودة

DAK TOWN
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

ائأمان ة ف داكا، شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 
صندوق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
DAK TOWN شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي االمل 

01 شارع السمام ط - 73000 
الداخلة املغرب.
تفويت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.15003

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تمت   2021 يول وز   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الزروالي  حمى  )ة(  الس د  تفويت 
تصل  من  اجأماع ة  حصة   1.000
1.000 حصة لفائدة الس د )ة( نجاة 

اكزوم بأاريخ 16 يول وز 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بأاريخ  الدهب  بوادي  االبأدائ ة 

غشت 2021 تحت رقم 1391.
5I

ائأمان ة ف داكا، شركة ذات املسؤول ة املحدودة

DAK TOWN
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسير جديد للشركة

ائأمان ة ف داكا، شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 
صندوق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
DAK TOWN شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي االمل 

01 شارع السمام ط - 73000 
الداخلة املغرب.

تع ين مسير جديد للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.15003

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تع ين  تم   2021 يول وز   16 في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة الس د)ة( اكزوم 

نجاة كمسير وح د
تبعا لقبو0 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بأاريخ  الدهب  بوادي  االبأدائ ة 

غشت 2021 تحت رقم 1391.
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FAST HOUD TRANS

 FAST فاست هود ترانس
HOUD TRANS

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

FAST HOUD TRANS
حي نج بة زنقة 83 رقم 5 الطابق 
ارر�سي، 90000، طنجة املغرب

 FAST HOUD فاست هود ترانس
TRANS شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي نج بة 
زنقة 83 رقم 5 الطابق ارر�سي 9000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
118177

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يون و   28
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
اإلقأضاء بمخأصر تسم تها : فاست 

.FAST HOUD TRANS هود ترانس
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لحساب  للبضائع  والدولي  الوطني 

الغير.

عنوان املقر االجأماعي : حي نج بة 
زنقة 83 رقم 5 الطابق ارر�سي 9000 

طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : ارحمدي  عماد  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
 1000  : ارحمدي  عماد  الس د   

بق مة 100 درهم.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ارحمدي  عماد  الس د 
بنونة  مركب  الفخار  هللا  عبد  شارع 
16 عمارة د 2/1 الطابق ارو0 الشقة 

8 93000 تطوان املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة :
عنوانه)ا(  ارحمدي  عماد  الس د 
بنونة  مركب  الفخار  هللا  عبد  شارع 
16 عمارة د 2/1 الطابق ارو0 الشقة 

8 93000 تطوان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يول وز   07 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 6312.
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TGE FIDUS

PARA OPAL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

TGE FIDUS
شارع الزرقطوني كما0 بارك سانتر 

عمارة B رقم 39 الطابق 6 ، 28810، 
املحمدية املغرب

PARA OPAL شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي محل 
الأجاري رقم 1 بلوك 2 تجزئة الفالح 

العل ا - 28830 املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

28915

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 غشت   30
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 PARA  : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها 

.OPAL
تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 
- مكمالت غدائ ة  الأجم ل  منأجات 

وصح ة.
محل   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الأجاري رقم 1 بلوك 2 تجزئة الفالح 

العل ا - 28830 املحمدية املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رتسما0 الشركة: 90.000,00 

درهم، مقسم كالأالي:
الس دة اعميرش تية : 300 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.
 300  : صفاء  اعميرش  الس دة 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
 300  : بسمة  اعميرش  الس دة 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  تية  اعميرش  الس دة 
العل ا  الفالح  تجزئة   2 بلوك   1 رقم 

28830 املحمدية املغرب.
الس دة اعميرش صفاء عنوانه)ا( 
العل ا  الفالح  تجزئة   2 بلوك   1 رقم 

28830 املحمدية املغرب.
الس دة اعميرش بسمة عنوانه)ا( 
العل ا  الفالح  تجزئة   2 بلوك   1 رقم 

28830 املحمدية املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس دة اعميرش بسمة عنوانه)ا( 
العل ا  الفالح  تجزئة   2 بلوك   1 رقم 

28830 املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بأاريخ  باملحمدية  االبأدائ ة 

شتنبر 2021 تحت رقم 2004.
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KAMAR BENOUNA

NOVOMETAL ش م م
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34
20160، Casablanca MAROC

NOVOMETAL ش م م شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي كلم 9300 
طريق 111 عين السبع - 20253 

الدارالب ضاء املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.60121
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2021 تم تحويل  08 شتنبر  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
السبع  عين   111 طريق   9300 »كلم 
إلى  املغرب«  الدارالب ضاء   20253  -
 A »الحي الصناعي ولد حادة الأجزئة 
 26600  - حسار  واد  حجاج  س دي 

الدارالب ضاء املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795094.
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AMOURI CONSULTING

PRO IMMOBILIER FRERE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

رفع رتسما0 الشركة

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble
 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC
PRO IMMOBILIER FRERE شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي منطقة 
ف اللة قرية با محمد تاونات - 

34050 فاس املغرب.
رفع رتسما0 الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.1783

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم   2021 يون و   28 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما0  رفع 

من  تي  درهم«   3.000.000«

»1.000.000 درهم« إلى »4.000.000 

مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 

املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملسأحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   24 بأاريخ  بأاونات  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 503.
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VUE D’EXPERTS

IMMOMAR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

VUE D’EXPERTS

 BD BRHIM ROUDANI, ,264

 RESIDENCE AL WIFAQ, ETG2

 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

IMMOMAR شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي 55 شارع 

الزرقطوني، فضاء الزرقطوني، 

الطابق ارو0 - 20300 الدار 

الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

518347

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   28

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.IMMOMAR

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عقاري.

عنوان املقر االجأماعي : 55 شارع 
الزرقطوني،  فضاء  الزرقطوني، 
الطابق ارو0 - 20300 الدار الب ضاء 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
1.000 حصة   : برادة عمر  الس د 

بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عمر  برادة  الس د 
ارندلس  رياض  رقم9  دان ة  إقامة 
الدارالب ضاء   20150 كال فورن ا 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عمر  برادة  الس د 
ارندلس  رياض  رقم9  دان ة  إقامة 
الدارالب ضاء   20150 كال فورن ا 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795379.
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ائأمان ة ف داكا، شركة ذات املسؤول ة املحدودة

NAWAZIL QUADRILATERE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ائأمان ة ف داكا، شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 
صندوق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
 NAWAZIL QUADRILATERE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
العركوب رقم 7724-01 - 73000 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

19449

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   08

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.NAWAZIL QUADRILATERE

خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

قانون ة.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 73000  -  01-7724 رقم  العركوب 

الداخلة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د عمر ازوكار : 1.000 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ازوكار  عمر  الس د 

 12 الشقة   03 عمارة   192 مجموعة 

73000 الداخلة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  شف ق  محمد  الس د 

حي البركة زنقة 11 رقم 164 20000 

الدار الب ضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بأاريخ  الدهب  بوادي  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 1599.
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ائأمان ة ف داكا، شركة ذات املسؤول ة املحدودة

SAADBOUH IMPORT-
EXPORT

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

ائأمان ة ف داكا، شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 

صندوق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

 SAADBOUH IMPORT-EXPORT

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي القسم 

2 رقم 41 - 73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

19403

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   14

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SAADBOUH IMPORT-EXPORT

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عامة - تصدير واستراد.

عنوان املقر االجأماعي : حي القسم 
2 رقم 41 - 73000 الداخلة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

عبدهللا  اهب  يكبر  الوالي  الس د 

درهم   100 بق مة  حصة   1.000  :

للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عبدهللا  اهل  يكبر  الوالي  الس د 
عنوانه)ا( حي العودة رقم 43 73000 

الداخلة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عبدهللا  اهل  يكبر  الوالي  الس د 
عنوانه)ا( حي العودة رقم 43 73000 

الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بأاريخ  الدهب  بوادي  االبأدائ ة 

شتنبر 2021 تحت رقم 1565.
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tracom cg

CAP MONDE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

tracom cg
 N°8 RUE ABI NOUAIM VN ،

30000، FES MAROC
CAP MONDE شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 
االر�سي قطعة رقم 12 تجزئة جوهرة 
طريق ايموزار - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
69761

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   14
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 CAP  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MONDE
االسأيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والأصدير.
الطابق   : االجأماعي  املقر  عنوان 
االر�سي قطعة رقم 12 تجزئة جوهرة 

طريق ايموزار - 30000 فاس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : موج ب  بنسع د  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د بنسع د موج ب عنوانه)ا( 
طريق  جوهرة  تجزئة   12 قطعة 

ايموزار 30000 فاس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس د بنسع د موج ب عنوانه)ا( 
طريق  جوهرة  تجزئة   12 قطعة 

ايموزار 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   06 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 1870/21.

14I

االتقان للحسابات

FASTING SERVICE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

االتقان للحسابات
142 شارع مراكش الطابق الثاني 
رقم 5 ، 62000، الناظور املغرب
FASTING SERVICE شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 
العرا�سي شارع 106 رقم 31 

الناضور - 62010 الناضور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
22895

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   30
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.FASTING SERVICE

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ارموا0.

حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
العرا�سي شارع 106 رقم 31 الناضور 

- 62010 الناضور املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 : عجاجي  الصمد  عبد  الس د 

درهم   100 بق مة  حصة   1.000

للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عجاجي  الصمد  عبد  الس د 
24 رقم  زنقة  الخطابي  عنوانه)ا( حي 

03 الناضور 62010 الناضور املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عجاجي  الصمد  عبد  الس د 
24 رقم  زنقة  الخطابي  عنوانه)ا( حي 

03 الناضور 62010 الناضور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بأاريخ  بالناضور  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 4050.

15I

ائأمان ة ف داكا، شركة ذات املسؤول ة املحدودة

SOTHERNA PELAGICA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ائأمان ة ف داكا، شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 

صندوق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

SOTHERNA PELAGICA شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجأماعي حي االمل 
1 ف ال 2 زنقة السمام ط - 73000 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

19279
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 غشت   05
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOTHERNA PELAGICA
غرض الشركة بإيجاز : ب ع وشراء 

جم ع انواع السمك.
عنوان املقر االجأماعي : حي االمل 
 73000  - السمام ط  زنقة   2 ف ال   1

الداخلة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
: الساعدي  حسن  س دي   الس د 
500 حصة بق مة 100 درهم للحصة.

 STE ORO SAND الشركة 
بق مة  حصة   INVEST SARL : 500

100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الساعدي  حسن  س دي  الس د 
عنوانه)ا( الحي االداري زنقة السواك 
ف ال رقم 01 70000 الع ون املغرب.

 STE ORO SAND الشركة 
شارع  عنوانه)ا(   INVEST SARL
حبوها بن السوداني رقم 86 73000 

الداخلة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الساعدي  حسن  س دي  الس د 
عنوانه)ا( الحي االداري زنقة السواك 
ف ال رقم 01 70000 الع ون املغرب

عنوانه)ا(  ملج د  لحسن  الس د 

 2 ف ال  سمام ط  شارع   1 االمل  حي 
73000 الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بأاريخ  الدهب  بوادي  االبأدائ ة 

شتنبر 2021 تحت رقم 1481.
16I

aice compta

2A MAROC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
2A MAROC شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د)في 

طور الأصف ة(
وعنوان مقرها اإلجأماعي 1 ، شارع 

توالد جرار السوي�سي الر7اط - 
10170 الر7اط املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.104625
الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر حل   2021 شتنبر   29 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
مبلغ   2A MAROC الوح د  الشريك 
وعنوان  درهم   10.000 رتسمالها 
مقرها اإلجأماعي 1 ، شارع توالد جرار 
الر7اط   10170  - الر7اط  السوي�سي 
مسبق  انحال0   :  0 نت جة  املغرب 

للشركة.
و حدد مقر الأصف ة ب 1 ، شارع 
توالد جرار السوي�سي الر7اط - 10170 

الر7اط املغرب. 
و عين :

املالك  عبد  الجامعي  الس د)ة( 
وعنوانه)ا( حي النس م زنقة 1 رقم 21 
طريق ازمور 20190 الب ضاء املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالح ات  على  املفروضة 
تبل غ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 
العقود والوثائق املأعلقة بالأصف ة : 

انحال0 مسبق للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 118059.
17I

aice compta

LUXURY TOBACCO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجأماعي للشركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
LUXURY TOBACCO شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 11 
شارع عزيز بال0 الدور الخامس 

املعاريف - 20370 الب ضاء املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.388831
الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 24 يول وز 2019 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
الدور  بال0  عزيز  شارع   11 »رقم 
الخامس املعاريف - 20370 الب ضاء 
املغرب« إلى »61 زنقة ابن جاهر مأجر 
 20040  - الب ضاء  الدار  برجون   1

الب ضاء املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795127.
18I

aice compta

 MURREY EXCELLENCE
SERVICES

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
 MURREY EXCELLENCE

SERVICES شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 

كلم ما اقامة لو لوفغ رقم االقامة 

653 الطابق 4 الشقة 11 - 20040 

الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

517609

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   17

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 MURREY EXCELLENCE  :

.SERVICES

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية.
زنقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

االقامة  رقم  لوفغ  لو  اقامة  كلم ما 

 20040  -  11 الشقة   4 الطابق   653

الدار الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د عاد0 جما0 الدين : 1.000 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الدين  جما0  عاد0  الس د 
عنوانه)ا( درب لحجر زنقة 4 رقم 7 ق 

ج 20430 الدار الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الدين  جما0  عاد0  الس د 
عنوانه)ا( درب لحجر زنقة 4 رقم 7 ق 

ج 20430 الدار الب ضاء املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 794579.
19I

KAMAR BENOUNA

CME HOLDING ش م م
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34
20160، Casablanca MAROC
CME HOLDING ش م م شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة)في طور 

الأصف ة(
وعنوان مقرها اإلجأماعي 24 زنقة 
الج اللي غفيري الأجزئة 3 عين 
السبع - 20253 الدارالب ضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.480907

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر حل   2021 شتنبر   21 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
مبلغ  م  م  ش   CME HOLDING
وعنوان  درهم   100.000 رتسمالها 
الج اللي  زنقة   24 اإلجأماعي  مقرها 
 - السبع  عين   3 الأجزئة  غفيري 
نت جة  املغرب  الدارالب ضاء   20253

0 : عدم النشاط.
و حدد مقر الأصف ة ب 24 زنقة 
عين   3 الأجزئة  غفيري  الج اللي 
الدارالب ضاء   20253 املغرب  السبع 

املغرب. 
و عين:

الشرماطي  احمد  الس د)ة( 
غفيري  الج اللي  زنقة   24 وعنوانه)ا( 
 20253 السبع  عين   3 الأجزئة 
)ة(  كمصفي  املغرب  الدارالب ضاء 

للشركة.
 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 
املأعلقة بالأصف ة : 24 زنقة الج اللي 

غفيري الأجزئة 3 عين السبع 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795267.
20I

ائأمان ة ف داكا، شركة ذات املسؤول ة املحدودة

 SOFADAK
 CONSTRUCTION ET

EQUIPEMENT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

ائأمان ة ف داكا، شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 
صندوق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
 SOFADAK CONSTRUCTION
ET EQUIPEMENT شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي املسيرة 

2 شارع ماء العنين بن الش خ - 
73000 الداخلة املغرب.

تفويت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.1347
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2020 مارس   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :
فسكا  علي  )ة(  الس د  تفويت 
تصل  من  اجأماع ة  حصة   1.634
)ة(  الس د  لفائدة  حصة   1.634
يوسف فسكا بأاريخ 19 مارس 2020.
فسكا  سع د  )ة(  الس د  تفويت 
تصل  من  اجأماع ة  حصة   1.634
)ة(  الس د  لفائدة  حصة   1.634
يوسف فسكا بأاريخ 19 مارس 2020.
الحسين فسكا  )ة(  الس د  تفويت 
تصل  من  اجأماع ة  حصة   1.634
)ة(  الس د  لفائدة  حصة   1.634
يوسف فسكا بأاريخ 19 مارس 2020.
فسكا  مريم  )ة(  الس د  تفويت 
818 حصة اجأماع ة من تصل 818 
يوسف  )ة(  الس د  لفائدة  حصة 

فسكا بأاريخ 19 مارس 2021.
فسكا  فاطمة  )ة(  الس د  تفويت 
145 حصة اجأماع ة من تصل 818 

يوسف  )ة(  الس د  لفائدة  حصة 
فسكا بأاريخ 19 مارس 2020.

فسكا  فاطمة  )ة(  الس د  تفويت 
673 حصة اجأماع ة من تصل 818 
ابراه م  )ة(  الس د  لفائدة  حصة 

فسكا بأاريخ 19 مارس 2021.
فسكا  الزهرة  )ة(  الس د  تفويت 
818 حصة اجأماع ة من تصل 818 
ابراه م  )ة(  الس د  لفائدة  حصة 

فسكا بأاريخ 19 مارس 2021.
 1.875 تفويت الس د )ة( تلة هني 
 1.875 تصل  من  اجأماع ة  حصة 
ابراه م  )ة(  الس د  لفائدة  حصة 

فسكا بأاريخ 19 مارس 2021.
الع د  ام  )ة(  الس د  تفويت 
من  اجأماع ة  حصة   2.500 واسو 
الس د  لفائدة  حصة   2.500 تصل 
مارس   19 بأاريخ  فسكا  ابراه م  )ة( 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بأاريخ  الدهب  بوادي  االبأدائ ة 

يون و 2021 تحت رقم 1099.

21I

MON COMPTABLE SARL

PARCHOMENKO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

MON COMPTABLE SARL
 36RUE DE BERKANE 2 EME

 ETAGE APPT 6 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

PARCHOMENKO شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 28 
55- ف الج املير علي الطابق السفلي 

شقة 27 - 60000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

38229
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   28
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PARCHOMENKO

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسافرين.

 28 : زنقة  عنوان املقر االجأماعي 

السفلي  الطابق  علي  املير  ف الج   -55

شقة 27 - 60000 وجدة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د بنصالح شوقي : 500 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.

 500  : الج اللي  رحماني  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  شوقي  بنصالح  الس د 

 61000 17 زنقة بوجدور حي النصر 

بركان املغرب.

الس د رحماني الج اللي عنوانه)ا( 

 202 بوغالم زنقة  الحي املحمدي حي 

رقم 82 60000 وجدة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  شوقي  بنصالح  الس د 

 61000 17 زنقة بوجدور حي النصر 

بركان املغرب

الس د رحماني الج اللي عنوانه)ا( 

 202 بوغالم زنقة  الحي املحمدي حي 

رقم 60000 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   06 بأاريخ  بوجدة  الأجارية 

2021 تحت رقم 3466.

22I
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براه م الك

براهيم اليك
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل الأصف ة

براه م الك
1320 تجزئة موالي عتي الشريف ، 

65800، تاوريرت املغرب
براه م ال ك شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي : 1320 

تجزئة موالي علي الشريف - 65800 
تاوريرت املغرب.
قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
.61

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر حل   2021 شتنبر   08 في  املؤرخ 
مسؤول ة  ذات  شركة  ال ك  براه م 
مبلغ  الوح د  الشريك  ذات  محدودة 
وعنوان  درهم   20.000 رتسمالها 
مقرها اإلجأماعي 1320 تجزئة موالي 
تاوريرت   65800  - الشريف  علي 
الهدف  انجاز  لعدم  نت جة  املغرب 

االجأماعي.
و عين:

وعنوانه)ا(  بق  ابراه م  الس د)ة( 
تاوريرت   65800  1 ملحاريك  حي   9

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 
 1320 وفي   2021 شتنبر   08 بأاريخ 
تجزئة موالي علي الشريف - 65800 

تاوريرت املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بأاوريرت بأاريخ 06 تكأو7ر 

2021 تحت رقم 360/2021.
23I

 TOUAGHED CORPORATION OF DIGITAL

BRANDING AND MARKETING

Prodivers3
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة
 TOUAGHED CORPORATION
 OF DIGITAL BRANDING AND

MARKETING

 App 6 immb 44 Lot Zahira

 Avenue Bayrouth Montfleuri 2

Fes ، 30060، فاس املغرب

Prodivers3 شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

 App 1 F2 وعنوان مقرها اإلجأماعي

 Lot Sabati Rte. Imouzzer Zohor

2 Fès - 30060 Fes Maroc

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

69743

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   09

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.Prodivers3

غرض الشركة بإيجاز : - 

 Extraction des pierres, de sables

.et d’argiles

 Travaux divers et  -

.Construction

.Négoce  -

 App 1 F2 : عنوان املقر االجأماعي

 Lot Sabati Rte. Imouzzer Zohor

.2 Fès - 30060 Fes Maroc

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 99.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

330 حصة  الس د تواغد نضا0 : 

بق مة 33.000 درهم للحصة.

الس د املأوكل عبد الواحد : 330 

حصة بق مة 33.000 درهم للحصة.

اللط ف  عبد  الدويوين  الس د 

درهم   33.000 بق مة  حصة   330  :

للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  نضا0  تواغد  الس د 

44 تجزئة زهيرة شارع  6 عمارة  شقة 

فاس   30060  2 مونفلوري  بيروت 

املغرب.

الواحد  عبد  املأوكل  الس د 

عنوانه)ا( مركز موالي يعقوب موالي 

يعقوب 30000 فاس املغرب.

اللط ف  عبد  الدويوين  الس د 
42 زنقة الجزيرة الخضراء  عنوانه)ا( 

 30000 فاس  بوركايز  السالم  حي 

فاس املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الواحد  عبد  املأوكل  الس د 

عنوانه)ا( مركز موالي يعقوب موالي 

يعقوب 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   05 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم -.

24I

ML EXPERTS

 SAFRAN ENGINEERING
SERVICES MAROC

إعالن مأعدد القرارات

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC

 SAFRAN ENGINEERING

SERVICES MAROC »شركة 

املساهمة«

وعنوان مقرها االجأماعي: 114 

طريق النواصر - س دي معروف ، 

عين الشق ، الدار الب ضاء - - الدار 

الب ضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.142207

مداوالت  محضر  بمقأ�سى 

تبريل   09 في  املؤرخ  اإلداري  املجلس 

2021 ومحضر مداوالت الجمع العام 

تم   2021 يون و   2 في  املؤرخ  العادي 

اتخاذ القرارات الأال ة: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي:

اسأقالة الس د ف ل ب بارديسوس 

من منصبه كعضو في املجلس اإلداري 

 SAFRAN ENGINEERING لشركة 

SERVICES MAROC

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795134.

25I

SAFOMAR DU NORD

 2AMA LOGISTIQUE

SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تفويت حصص

SAFOMAR DU NORD

 TANGER- BOITE POSTAL

 TANGER DRISSIA N°4509

 ، 90007، TANGER/NORD

MAROC

 2AMA LOGISTIQUE SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي املجمع 

الحسني عمارة عدنان رثم 42 - 

90100 طنجة املغرب.

تفويت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.111949

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تمت   2021 شتنبر   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :

عبدهللا  )ة(  الس د  تفويت 

الألمساني 100 حصة اجأماع ة من 

)ة(  الس د  لفائدة  حصة   100 تصل 

27 شتنبر  بأاريخ  عبداللط ف مرون 

.2021
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   06 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 8731.

26I

 Etablissement( مؤسسة بنزاكورلأعل م الس اقة

(BENZAKOUR AUTO-MOTO-ECOLE

 ETABLISSEMENT(

BENZAKOUR AUTO-

MOTO-ECOLE (EBAME
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

مؤسسة بنزاكورلأعل م الس اقة 

 Etablissement BENZAKOUR(

(AUTO-MOTO-ECOLE

17 زنقة التهامي الهارو�سي حي بدر 

فاس ، 30000، فاس املغرب

 Etablissement BENZAKOUR(

 AUTO-MOTO-ECOLE (EBAME

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي 17 زنقة 

التهامي الهارو�سي حي بدر فاس - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

69779

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   06

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 Etablissement BENZAKOUR(

.AUTO-MOTO-ECOLE (EBAME

مؤسسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ذات  املركبات  حم ع  س اقة  للأعل م 

محرك والسالمة الطرق ة.

اعداد املترشحين الجأ از امأحان 
س اقة جم ع املركبات ذات محرك.

17 زنقة   : عنوان املقر االجأماعي 
 - فاس  بدر  حي  الهارو�سي  التهامي 

30000 فاس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 100  : بنزاكور  االله  عبد  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بنزاكور  االله  عبد  الس د 
عنوانه)ا( 55 حي انس شارع ابن االثير 

فاس 30000 فاس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
بنزاكور  االله  عبد  الس د 
عنوانه)ا( 55 حي انس شارع ابن االثير 

فاس 30000 فاس املغرب
القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ  بفاس  الأجارية  باملحكمة 
رقم  تحت   2021 تكأو7ر   07

.40311121021017
28I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

LA SAHARIENNE DU THE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 BOUKRAA CONSULTATION
JURIDIQUE

حي الفأح ساحة الن ل رقم 60 
الع ون ، 70000، الع ون املغرب

 LA SAHARIENNE DU THE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 707 

رقم 471 الع ون 70000 الع ون 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
38373

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   08
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 LA  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SAHARIENNE DU THE
: ب ع املواد  بإيجاز  غرض الشركة 

الغذائ ة بالجملة.
تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 70000 الع ون   471 رقم   707

الع ون املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : الصافي  هللا  عبد  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
الس د عبد هللا الصافي : 100000 

بق مة 100 درهم.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د عبد هللا الصافي عنوانه)ا( 
تجزئة الوازيس رقم 13 تاركة مراكش 

70000 الع ون املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس د عبد هللا الصافي عنوانه)ا( 
تجزئة الوازيس رقم 13 تاركة مراكش 

70000 الع ون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
06 تكأو7ر  االبأدائ ة بالع ون بأاريخ 

2021 تحت رقم 3120.
29I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

ICHIYAF TRAVAUX
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 BOUKRAA CONSULTATION
JURIDIQUE

حي الفأح ساحة الن ل رقم 60 

الع ون ، 70000، الع ون املغرب

ICHIYAF TRAVAUX شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

الوكالة بلوك F رقم 315 مكرر - 

70000 الع ون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

38393

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   06

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ICHIYAF TRAVAUX

اشغا0   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املأعددة.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 - مكرر   315 رقم   F بلوك  الوكالة 

70000 الع ون املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
املوساوي  الرحمان  عبد  الس د 

درهم   100 بق مة  حصة   1.000  :

للحصة. 

 : املوساوي  الرحمان  عبد  الس د 

100000 بق مة 100 درهم.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
املوساوي  الرحمان  عبد  الس د 
 169 رقم  ت فلت  زنقة  عنوانه)ا( 
الع ون   70000  02 الرملة  خط  حي 

املغرب.
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والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

املوساوي  الرحمان  عبد  الس د 
 169 رقم  ت فلت  زنقة  عنوانه)ا( 
الع ون   70000  02 الرملة  خط  حي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
07 تكأو7ر  االبأدائ ة بالع ون بأاريخ 

2021 تحت رقم 3135.
30I

شركة ARTIVA - PLUS ش.م.م

ARTIVA - PLUS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

شركة ARTIVA - PLUS ش.م.م
رقم 77A، مأجر 1، مجموعة 2، 
حي النس م فاس. ، 30030، فاس 

املغرب
ARTIVA - PLUS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
 ،77A وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم
مأجر 1، مجموعة 2، حي النس م 

فاس. - 30030 فاس. املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

68737
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يون و   09
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ARTIVA - PLUS
غرض الشركة بإيجاز : - شراء تي 
شبه  تو  بالجملة  ارخشاب  من  نوع 

بالجملة تو بالأجزئة.
- تعما0 مأنوعة وترك بات صح ة 

وتصم م وديكور وتثاث.
املعدات  وتأجير  البضائع  نقل   -

واالسأيراد والأصدير
والأعاقد  واملساعدة  الدراسة   -

من الباطن.

العمل ات  جم ع  عامة،  و7صفة   -
من تي نوع كانت،الصناع ة والأجارية 
والتي   ، والعقارية  واملنقولة  واملال ة 
قد تأعلق بشكل مباشر تو غير مباشر 
وجم ع  تعاله  املذكور  الشركة  بهدف 

ارغراض املماثلة تو ذات الصلة 
 ،77A عنوان املقر االجأماعي : رقم
النس م  حي   ،2 مجموعة   ،1 مأجر 

فاس. - 30030 فاس. املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 670  : بوع ادي  ت جاني  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
 330  : باعطي  نورالدين  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د ت جاني بوع ادي عنوانه)ا( 
طريق   ،1 املدائن  زهرة  تجزئة   ،56
فاس.   30050 فاس.  الشقف  عين 

املغرب.
الس د نورالدين باعطي عنوانه)ا( 
تجزئة   ، الشقف  عين  طريق   ، فاس 
فض لة ، شارع سال ، رقم 58. 30050 

فاس. املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس د نورالدين باعطي عنوانه)ا( 
تجزئة   ، الشقف  عين  طريق   ، فاس 
فض لة ، شارع سال ، رقم 58. 30050 

فاس. املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يول وز   06 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 3306.
31I

RIF CONSEIL SARL

STE YAMI CAR SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

RIF CONSEIL SARL
 ARRIERE RUE TITOUAN 3EM

 ETAGE NADOR، 62000،
NADOR MAROC

STE YAMI CAR SARL شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي والد 
بوط ب قرب املسجد رقم 9 الناظور 

- 62000 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

22901
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يول وز   08
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.YAMI CAR SARL
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الس ارات بدون سائق.
والد  حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
9 الناظور  بوط ب قرب املسجد رقم 

- 62000 الناظور املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 500  : الصفاير  ياسين  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
الس د الأقي الكنوني : 500 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.
 500  : الصفاير  ياسين  الس د 

بق مة 100 درهم.
الس د الأقي الكنوني : 500 بق مة 

100 درهم.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د ياسين الصفاير عنوانه)ا( 
 35 رقم   83 زنقة  م مون  والد  حي 

الناظور 62000 الناظور املغرب.
عنوانه)ا(  الكنوني  الأقي  الس د 
 62000 الناظور  الشرق ة  ترقاع  حي 

الناظور املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الس د ياسين الصفاير عنوانه)ا( 

 35 رقم   83 زنقة  م مون  والد  حي 

الناظور 62000 الناظور املغرب

عنوانه)ا(  الكنوني  الأقي  الس د 

 62000 الناظور  الشرق ة  ترقاع  حي 

الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بالناضور بأاريخ 27 شتنبر 

2021 تحت رقم 4001.

32I

cabinet AMSN

ALYAS CALL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

cabinet AMSN

 N°8 rue antisirabe appt n°11

 3eme etage vn meknes ،

50000، meknes maroc

ALYAS CALL شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 

الثالث إقامة بيزنس سانتر2 

بالطو15 زنقة بدر الكبرى املدينة 

الجديدة مكناس - 50000 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

54425

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   30

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 ALYAS : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.CALL
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-مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اتصا0 والنداء

-تجارة
-اسأيراد وتصدير

الطابق   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الثالث إقامة بيزنس سانتر2 بالطو15 
الجديدة  املدينة  الكبرى  بدر  زنقة 

مكناس - 50000 مكناس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رتسما0  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالأالي:
الس د محمد حسن كريم ادري�سي 
درهم   100 بق مة  حصة   1.000  :

للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
حي  عنوانه)ا(  املغرب  الس د 
الر7اط   10100 الر7اط  الرياض 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
حي  عنوانه)ا(  املغرب  الس د 
الر7اط   10100 الر7اط  الرياض 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   07 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4422.
33I

شركة عبدالناصر كاش

عبدالناصر كاش
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

شركة عبدالناصر كاش
مركز عين مديونة ، عين مديونة 
تاونات ، 35000، تاونات املغرب
عبدالناصر كاش شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي مركز عين 
مديونة ، عين مديونة تاونات تاونات 

35000 تاونات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

1941

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   09

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

عبدالناصر كاش.

تداء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

معامالت اإليرادات او الدفع.

عنوان املقر االجأماعي : مركز عين 

مديونة ، عين مديونة تاونات تاونات 

35000 تاونات املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د عبد الناصر الحاجي : 800 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

الس دة عزيزة املاحي : 200 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحاجي  الناصر  عبد  الس د 

 248 رقم  االزدهار  تجزئة  عنوانه)ا( 

رتس املاء عين الشقف موالي عقوب 

فاس 31000 فاس املغرب.

عنوانه)ا(  املاحي  عزيزة  الس دة 

املاء  رتس   248 رقم  االزدهار  تجزئة 

فاس  عقوب  موالي  الشقف  عين 

31000 فاس املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

فارس  مو�سى  تنس  الس د 

عنوانه)ا( دوار العدادمة عين عائشة 

تاونات 35000 تاونات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   01 بأاريخ  بأاونات  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 515/2021.

34I

ائأمان ة الراحة

ابار ايمو
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ائأمان ة الراحة

48 شارع محمد الخامس تجزئة 

الصافي برش د برش د، 26100، 

MAROC برش د

ابار ايمو شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي 13 شارع 

محمد الخامس الطابق الثالث 

تجزئة اليسر برش د برش د 26100 

برش د املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

15187

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   05

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

ابار   : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

ايمو.

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري - ب ع وشراء االرا�سي - مقاولة 

اشغا0 مخألفة - الأجارة.

عنوان املقر االجأماعي : 13 شارع 

محمد الخامس الطابق الثالث تجزئة 

26100 برش د  اليسر برش د برش د 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : اسماع ل  عرابي  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

 1000  : اسماع ل  عرابي  الس د 
بق مة 100 درهم.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الس د عرابي اسماع ل عنوانه)ا( 
برش د  الضحى  42 حي  رقم   3 الزنقة 

26100 برش د املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس د عرابي اسماع ل عنوانه)ا( 
برش د  الضحى  حي   42 رقم   3 لزنقة 

26100 برش د املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   20 بأاريخ  ببرش د  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 639.

35I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

 ELBACHA TRAVAUX ET
SERVICES

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

 BOUKRAA CONSULTATION
JURIDIQUE

حي الفأح ساحة الن ل رقم 60 
الع ون ، 70000، الع ون املغرب

 ELBACHA TRAVAUX ET
SERVICES شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي مشروع 
مدينة الوفاق بلوك D رقم 2858 - 

70000 الع ون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
38371

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   05
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
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عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 ELBACHA TRAVAUX ET  :

.SERVICES
اشغا0   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املأعددة.
مشروع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 -  2858 رقم   D بلوك  الوفاق  مدينة 

70000 الع ون املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الس دة مولى بلخير : 1.000 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.
 100000  : بلخير  مولى  الس دة 

بق مة 100 درهم.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بلخير عنوانه)ا( حي  الس دة مولى 
رقم   1500 الوفاق  تجزئة  القدس 

593 70000 الع ون املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
بلخير عنوانه)ا( حي  الس دة مولى 
رقم   1500 الوفاق  تجزئة  القدس 

593 70000 الع ون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
06 تكأو7ر  االبأدائ ة بالع ون بأاريخ 

2021 تحت رقم 3118.
36I

شركة ARTIVA - PLUS ش.م.م

 BOULANGERIE PATISSERIE
LA FOUGASSE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
رفع رتسما0 الشركة

 BOULANGERIE شركة
 PATISSERIE LA FOUGASSE

ش.م.م
رقم 1، حي الراحة، تجزئة بنيس، 
طريق عين السمن فاس ، 30040، 

فاس املغرب
 BOULANGERIE PATISSERIE LA
FOUGASSE شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 1، حي 

الراحة، تجزئة بنيس، طريق عين 

السمن فاس - 30040 فاس املغرب.

رفع رتسما0 الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.33583

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

رفع  تم   2021 ماي   28 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما0 

»600.000 درهم« تي من »300.000 

عن  درهم«   900.000« إلى  درهم« 

ديون  مع  مقاصة  إجراء   : طريق 

الشركة املحددة املقدار واملسأحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   23 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 3804.

38I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

الجـــابـــونــيــــــز - ش.ذ.م.م.
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

الجـــابـــونــ ــــــز - ش.ذ.م.م. شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 10 زنقـــة 

ج ــــهـــان الــطـــابـــق الثـــالـث حـــي 

راســ ــــن -- 20100 الب ضــاء املــغــــرب 

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

518.357

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 يول وز   06

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

الجـــابـــونــ ــــــز - ش.ذ.م.م..

: اإلنـــعـــــاش  غرض الشركة بإيجاز 

الـعــــقــــاري وإدارة الــقـــ ـــــم املـنــقـــول ــــة.

عنوان املقر االجأماعي : 10 زنقـــة 

ج ــــهـــان الــطـــابـــق الثـــالـث حـــي راســ ــــن 

املدة  املــغــــرب.  الب ضــاء   20100  --

 99  : الشركة  تجلها  تأسست من  التي 

سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

تويـسـأــر-  ســي  مـوروكـان  الشركة 

 100 بق مة  حصة   500  : ش.ذ.م.م. 

درهم للحصة.

 : ارنـدلــوســي  عـبـــاد  قــاسـم  الس د 

500 حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

تويـسـأــر-  ســي  مـوروكـان  الشركة 

دو  زنقـة   5 عنوانه)ا(  ش.ذ.م.م. 

بنجـديــة  ارو0  الطـابــق  ديكسمــود 

20120 الب ضــاء املــغــــرب.

ارنـدلــوســي  عـبـــاد  قــاسـم  الس د 

شــارع  حمــزة  تجـزئــة   15 عنوانه)ا( 

آنفــا  الذئــاب  عين  ارطلسـي  املح ــط 

20170 الب ضــاء املــغــــرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

ارنـدلــوســي  عـبـــاد  قــاسـم  الس د 

شــارع  حمــزة  تجـزئــة   15 عنوانه)ا( 

آنفــا  الذئــاب  عين  ارطلسـي  املح ــط 

20170 الب ضــاء املــغــــرب 

بلغ ثـي  ابـراه ــم  مـوالي  الس د 

عنوانه)ا( 4 ممــر اروكــال بـأــوس آنفــــا 

20170 الب ضــاء املــغــــرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795.386.

39I

RIF CONSEIL SARL

 SOCIETE GUARDMAG -
SARL A.U

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

RIF CONSEIL SARL

 ARRIERE RUE TITOUAN 3EM

 ETAGE NADOR، 62000،

NADOR MAROC

 SOCIETE GUARDMAG - SARL

A.U شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 

املقاومة راس املاء الناظور - 62000 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

22907

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   22

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 SOCIETE GUARDMAG - SARL

.A.U

غرض الشركة بإيجاز : - حراسة.

حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 62000  - الناظور  املاء  املقاومة راس 

الناظور املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : مروان  مغنوج  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

 1000  : مروان  مغنوج  الس د 

بق مة 100 درهم.
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والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مروان  مغنوج  الس د 
الناظور  املاء  راس  املقاومة  حي 

62000 الناظور املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مروان  مغنوج  الس د 
الناظور  املاء  راس  املقاومة  حي 

62000 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بأاريخ  بالناضور  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 4053.
40I

STE FIDUKARS SARL

STRJI
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDUKARS SARL
 LOT DU CENTR OUARZAZATE،
45000، OUARZAZATE MAROC

STRJI شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 
 BOULEVARD MOULAY

 ABDELLAH N°85 APP N°1
OUARZAZATE ورزازات 45000 

ورزازات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

11611
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يون و   25
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
.STRJI : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

بإيجاز  الشركة  غرض 
 TRANSPORT DE  :
 MARCHANDISES POUR AUTRUI
 (TRANSPORT NATIONAL ET

.(INTERNATIONAL

 : االجأماعي  املقر  عنوان 
 BOULEVARD MOULAY
 ABDELLAH N°85 APP N°1
 45000 ورزازات   OUARZAZATE

ورزازات املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 HICHAM IGHAZRAN الس د 
درهم   100 بق مة  حصة   : 500

للحصة.
 YIDIR JIROU : 500 الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 HICHAM IGHAZRAN الس د 
 LES JARDINS عنوانه)ا( 
 D’OUARZAZATE TRANCHE
 A IMM 04 APPT N°08
ورزازات   OUARZAZATE 45000

املغرب.
عنوانه)ا(   YIDIR JIROU الس د 
 MASSIRA 1 RESID SALMA
 1 IMMB B 655 APP 218
مراكش   MARRAKECH 40000

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(   YIDIR JIROU الس د 
 MASSIRA 1 RESID SALMA
 1 IMMB B 655 APP 218
مراكش   MARRAKECH 40000

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بورزازات بأاريخ 28 يول وز 

2021 تحت رقم 783.
41I

jihane dekkaki

 THE GROUP GESSA
RECRUITING

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

jihane dekkaki

 BP 650 AGADIR BP 650
AGADIR، 0، Agadir MAROC

 THE GROUP GESSA
RECRUITING شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي مكأب 
رقم 2 عمارة اإلعمار والسكنى رقم 8 
فونتي العل ا - 80000 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
48567

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   07
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 THE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.GROUP GESSA RECRUITING
الوساطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتسوية  والأوظ ف  الأوظ ف  في 

طلبات العمل والعروض.
- الأوظ ف على تساس الأحريات 
الدائم  العمل  العما0ء  عن  املسبقة 
الأصن ف  إعادة   ، املؤقت  العمل  تو 
، الأدريب ، الأوج ه والأق  م وإدارة 

شؤون املوظفين ؛
س استها  في  الشركات  دعم   -
املأعلقة باملوارد البشرية التي تأمحور 
 ، املؤقت  العمل  مهن:  ثالث  حو0 
وغير  الأنف ذيين  املديرين  وتوظ ف 
بمصادر  واالسأعانة   ، الأنف ذيين 

خارج ة ؛
استرات ج ة  في  االستشارات   -
املوارد البشرية والأق  م والأدريب في 

مجا0 املوارد البشرية..
مكأب   : االجأماعي  املقر  عنوان 
رقم 2 عمارة اإلعمار والسكنى رقم 8 
فونتي العل ا - 80000 اكادير املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 
درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : مصطفى  ومني  الس د 
حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مصطفى  ومني  الس د 
رقم 16 بلوك ف حي املوظفين تزنيت 

85000 تزنيت املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مصطفى  ومني  الس د 
رقم 16 بلوك ف حي املوظفين تزنيت 

85000 تزنيت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   19 بأاريخ  باكادير  الأجارية 

2021 تحت رقم 2784.

42I

Trefle Conseil

SOTKON MOROCCO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجأماعي للشركة

Trefle Conseil
 Angle Bd. Zerktouni et Rue
 Soulaimane Azmi ، 20503،

casablanca maroc
SOTKON MOROCCO شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
 Twin وعنوان مقرها اإلجأماعي

Center Tour Ouest الطابق 16، 
زاوية الزرقطوني واملسيرة ، املعاريف 

- 20330 الدار الب ضاء املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.250231
الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 30 غشت 2021 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
»Twin Center Tour Ouest الطابق 
 ، واملسيرة  الزرقطوني  زاوية   ،16
الب ضاء  الدار   20330  - املعاريف 
، الزرقطوني  شارع   59« إلى  املغرب« 



عدد 5687 - 20 ر7 ع ارو0 1443 )27 تكأو7ر 2021)الجريدة الرسمية   21092

 الطابق السادس الرقم 18 - 20330 
الدار الب ضاء املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795699.
43I

شركة ARTIVA - PLUS ش.م.م

 BOULANGERIE PATISSERIE
LA FOUGASSE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
خفض رتسما0 الشركة

 BOULANGERIE شركة
 PATISSERIE LA FOUGASSE

ش.م.م
رقم 1، حي الراحة، تجزئة بنيس، 
طريق عين السمن فاس ، 30040، 

فاس املغرب
 BOULANGERIE PATISSERIE LA
FOUGASSE شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 1، حي 
الراحة، تجزئة بنيس، طريق عين 

السمن فاس - 30040 فاس املغرب.
خفض رتسما0 الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.33583

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
خفض  تم   2021 ماي   28 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما0 
»600.000 درهم« تي من »900.000 
عن  درهم«   300.000« إلى  درهم« 

طريق : تخف ض عدد ارسهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   23 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 3804.
44I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

OXY TRAVAUX
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

 BOUKRAA CONSULTATION
JURIDIQUE

حي الفأح ساحة الن ل رقم 60 
الع ون ، 70000، الع ون املغرب

OXY TRAVAUX شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

العودة الشطر 10 رقم 2292 - 

70000 الع ون املغرب.

تفويت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.16613

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   2021 شتنبر   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :

اب ه  امبارك  )ة(  الس د  تفويت 

تصل  من  اجأماع ة  حصة   450

)ة(  الس د  لفائدة  حصة   1.000

شتنبر   27 بأاريخ  النومرية  امبارك 

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

06 تكأو7ر  االبأدائ ة بالع ون بأاريخ 

2021 تحت رقم 3119.

45I

درعة ارشادات ش.م.م

NOVDRADIT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

درعة ارشادات ش.م.م

شارع محمد الخامس صندوق بريد 

10 تصومعت ، 45000، ورزازات 

املغرب

NOVDRADIT شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي كراج 
رقم 53 زنقة امسمرير حي اسراس - 

45800 تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

2353

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يول وز   26

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.NOVDRADIT
غرض الشركة بإيجاز : مقاولة في 

تشغا0 البناء..
كراج   : االجأماعي  املقر  عنوان 
53 زنقة امسمرير حي اسراس -  رقم 

45800 تنغير املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 600.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي :
الس د محمد بامو : 3000 بق مة 

100 درهم.
الس د ابراه م قجي : 3000 بق مة 

100 درهم.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د محمد بامو عنوانه)ا( رقم 
53 حي الوفاء 45800 تنغير املغرب.

عنوانه)ا(  قجي  ابراه م  الس د 
م دلت   54350 بوم ة  املركز  اغبالو 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس د محمد بامو عنوانه)ا( رقم 

53 حي الوفاء 45800 تنغير املغرب
عنوانه)ا(  قجي  ابراه م  الس د 
م دلت   54350 بوم ة  املركز  اغبالو 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   04 بأاريخ  بتنغير  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 1259.
46I

FCCA ATLAS

CARRE VANILLE كاري فانيل
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

CARRE VANILLE
 55DERB EL FERRANERIAD
 LAAROUS MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
 CARRE VANILLE كاري فان ل
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 55 درب 

الفران رياض العروس مراكش - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

27813

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2007 تبريل   23

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

كاري   : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.CARRE VANILLE فان ل

اسأغال0   : بإيجاز  الشركة  غرض 

دور الض افة ورياضات.

55 درب   : عنوان املقر االجأماعي 

 - مراكش  العروس  رياض  الفران 

40000 مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

ن كو0  كازودوم ك  الس دة 

 CAZAUDUMEC انأول ني  زوجة 

 EP ANTOLINEZ NICOLE : 340

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

جاك  فرونسيس  انأول ني  الس د 

 ANTOLINEZ FRANCIS JACQUES

درهم   100 بق مة  حصة   : 330

للحصة.

مات و  انأول ني  الس د 

 ANTOLINEZ MATHIEU : 330

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

زوجة  ن كو0  كازودوم ك  الس دة 

 CAZAUDUMEC EP انأول ني 

عنوانه)ا(   ANTOLINEZ NICOLE

العروس  رياض  الفران  درب   55

مراكش 40000 مراكش املغرب.
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جاك  فرونسيس  انأول ني  الس د 
 ANTOLINEZ FRANCIS JACQUES
رياض  الفران  درب   55 عنوانه)ا( 
مراكش   40000 مراكش  العروس 

املغرب.
مات و  انأول ني  الس د 
ANTOLINEZ MATHIEU عنوانه)ا( 
العروس  رياض  الفران  درب   55

مراكش 40000 مراكش املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
زوجة  ن كو0  كازودوم ك  الس دة 
 CAZAUDUMEC EP انأول ني 
عنوانه)ا(   ANTOLINEZ NICOLE
العروس  رياض  الفران  درب   55

مراكش 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   11 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2007 تحت رقم 1587.
47I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

HYSSO CALL CENTRE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;
 RESIDENCE LAHRECH N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC
HYSSO CALL CENTRE شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 43, 
شقة رقم 1, الطابق السفلي, تجزئة 
العطاوي - 50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

54431
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   28
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.HYSSO CALL CENTRE
مركز   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصا0.
- تشغا0 مخألفة.

 ,43 : رقم  املقر االجأماعي  عنوان 
تجزئة  السفلي,  الطابق   ,1 رقم  شقة 

العطاوي - 50000 مكناس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 20.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 100  : اسل ماني  سف ان  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
 100  : الحسني  عثمان  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
اسل ماني  سف ان  الس د 
عنوانه)ا( مزرعة قصبة بنعلي ع ص 

ز ارفود 52200 ارفود املغرب.
عنوانه)ا(  الحسني  عثمان  الس د 
شقة 43 عمارة امن ة ب االحمدية 3 

50000 مكناس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
اسل ماني  سف ان  الس د 
عنوانه)ا( مزرعة قصبة بنعلي ع ص 

ز ارفود 52200 ارفود املغرب
عنوانه)ا(  الحسني  عثمان  الس د 
شقة 43 عمارة امن ة ب االحمدية 3 

50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   07 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4430.
48I

شركة ARTIVA - PLUS ش.م.م

 BOULANGERIE PATISSERIE
LA FOUGASSE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تفويت حصص

 BOULANGERIE شركة
 PATISSERIE LA FOUGASSE

ش.م.م

رقم 1، حي الراحة، تجزئة بنيس، 

طريق عين السمن فاس ، 30040، 

فاس املغرب

 BOULANGERIE PATISSERIE LA

FOUGASSE شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 1، حي 

الراحة، تجزئة بنيس، طريق عين 

السمن فاس - 30040 فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.33583

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   2021 ماي   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :

بلهاشمي  ز7 دة  )ة(  الس د  تفويت 

تصل  من  اجأماع ة  حصة   600

600 حصة لفائدة الس د )ة( ادريس 

عبدالوي بأاريخ 28 ماي 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   23 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 3804.

49I

ficof

DYNAMIC STATION
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسير جديد للشركة

ficof

 1rue abi temmam ، 60000،

oujda maroc

DYNAMIC STATION شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 6 زنقة 

كوناكري - 60000 وجدة املغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.26105

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تع ين  تم   2021 فبراير   24 في  املؤرخ 

مسير جديد للشركة الس د)ة( بو7ا0 

زاه ا كمسير وح د

تبعا لقبو0 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   12 بأاريخ  بوجدة  الأجارية 

2021 تحت رقم 871.
50I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة الع ون الساق ة 

الحمراء

ARKAN SUD C
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 
الع ون الساق ة الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 70000، 
الع ون املغرب

ARKAN SUD C شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي القدس 
تجزئة الراحة شارع عبد الرحمان 

بن ابي بكر رقم 441 الع ون الع ون 
70000 الع ون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
34327 :

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2020 دجنبر   07
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ARKAN SUD C
منأجات   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وخدمات  منأجات   ، النظافة 
الأنظ ف ، اسأيراد وتصدير منأجات 
واملواد   ، والص انة  الأنظ ف 
الك م ائ ة املأعلقة بالنشاط املذكور 
خدمات  جم ع  وكذلك   ، تعاله 
و7 ع  وشراء   ، والص انة  الأنظ ف 
اآلالت تو ارجهزة التي هي موضوع هذا 

النشاط.
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إصالح وتنظ ف اآلالت الكهر7ائ ة 

وشرائط   ، الكهروضوئ ة  ارلواح   ،

الكأان  وتأجير   ، ومعالجتها  امل اه 

والسباكة   ، واملستشف ات  للفنادق 

والحراسة   ، الصحي  وارمن 

 ، امل كان كي  والأصن ع  والأنظ ف، 

إلخ...

الفاكهة  عبوات  و7 ع  شراء 

والخضروات و7 ع مواد البناء وما إلى 

ذلك.

طالء   - تجارة  مأنوعة:  تعما0 

صناعي - جم ع تعما0 البناء - تك  ف 

كهر7اء   - منأجات  تسويق   - وتبريد 

هندسة  تعما0   - و7ناء  صناع ة 

تصم م   - تعاله  مذكورة  مدن ة 

داخلي وخارجي للمباني - فوتوشوب - 

تكنولوج ا املعلومات...

والعقارات  ارثاث  معامالت 

بشكل  املرتبطة  ارنشطة  وجم ع 
مباشر تو غير مباشر بال�سيء املذكور 

تعاله.

تعزيز تو تطوير نشاط الشركة..

حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 

عبد  شارع  الراحة  تجزئة  القدس 
الرحمان بن ابي بكر رقم 441 الع ون 

الع ون 70000 الع ون املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : قابابي  صه ب  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  قابابي  صه ب  الس د 

حي القدس تجزئة الراحة شارع عبد 
الرحمان بن ابي بكر رقم 441 الع ون 

70000 الع ون املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  قابابي  صه ب  الس د 

حي القدس تجزئة الراحة شارع عبد 
الرحمان بن ابي بكر رقم 441 الع ون 

70000 الع ون املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر   07 بأاريخ  بالع ون  االبأدائ ة 

2020 تحت رقم 3098/2020.

51I

MOORISH

WORLD SYNERGY SARL
إعالن مأعدد القرارات

MOORISH

39 شارع اللة ال اقوت الطابق 5 

الشقة د 39 شارع اللة ال اقوت 

الطابق 5 الشقة د، 20000، الدار 

الب ضاء املغرب

WORLD SYNERGY SARL »شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: 39 شارع 

اللة ال اقوت الطابق 5 الشقة د - 

20000 الدار الب ضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.365207

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 29 شتنبر 2021

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

من  قاري  يوسف  الس د  اسأقالة 

منصبه كمسير الشركة 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

 1000 اصل  من  حصة   480 تفويت 

الى  قاري  يوسف  الس د  من  حصة 

 520 وتفويت  مجالس  مهدي  الس د 

من  حصة   1000 اصل  من  حصة 

الس دة  الى  قاري  يوسف  الس د 

شوزهي ل و 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

والس د  شوزهي  ل و  الس دة  تع ين 

جدد  كمسيرين  مجالس  االله  عبد 

لشركة.

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تحويل املقر االجأماعي لشركة من 39 

الطابق  العمارة د  ال قوت  شارع اللة 

5 الب ضاء الى 633 كلم مة الطابق 7 

الشقة 38 الدارالب ضاء .

وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 
النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
تحويل املقر االجأماعي لشركة من 39 
الطابق  العمارة د  ال قوت  شارع اللة 
5 الب ضاء الى 633 كلم مة الطابق 7 

الشقة 38 الدارالب ضاء 
على  ينص  الذي   :7-6 رقم  بند 
 1000 اصل  من  حصة   480 مايلي: 
مجالس  مهدي  الس د  الى  حصة 
1000 حصة  اصل  من  و520 حصة 

الى الس دة شوزهي ل و 
على  ينص  الذي   :  13 رقم  بند 
طرف  من  الشركة  ستسير  مايلي: 
عبد  والس د  ل و  شوزهي  الس دة 

االله مجالس
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795268.
52I

شركة ARTIVA - PLUS ش.م.م

 BOULANGERIE PATISSERIE
LA FOUGASSE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تحويل مكان فرع تابع للشركة

 BOULANGERIE شركة
 PATISSERIE LA FOUGASSE

ش.م.م
رقم 1، حي الراحة، تجزئة بنيس، 
طريق عين السمن فاس ، 30040، 

فاس املغرب
 BOULANGERIE PATISSERIE LA
FOUGASSE »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجأماعي رقم 5، 
شارع موالي هشام ، طريق إيموزار 

فاس - 30050 فاس املغرب.
»تحويل مكان فرع تابع للشركة«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.33583
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تقرر   2021 ماي   28 في  املؤرخ 
لشركة  تابع  فرع  مكان  تحويل 
 BOULANGERIE PATISSERIE LA
FOUGASSE من رقم 1، حي الراحة، 

السمن  عين  طريق  بنيس،  تجزئة 

إلى رقم  املغرب  30040 فاس   - فاس 

5، شارع موالي هشام ، طريق إيموزار 

فاس - 30050 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   23 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 3804.

53I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

» ج ب استيـــــراد » - ش.ذ.م.م.

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

» ج ب است ـــــراد » - ش.ذ.م.م. شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي بـقـعــــة 300 

مـأـجـــــر رقــــم 5 و7 زنـقـــة 15 تـجــــزئــــة 

هــــدى سـ ـــــدي مــــومـــــن -- 20400 

الب ضــاء املــغــــرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.179.383

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تحويل  تم   2021 ماي   04 في  املؤرخ 

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

5 و7 زنـقـــة  300 مـأـجـــــر رقــــم  »بـقـعــــة 

مــــومـــــن  سـ ـــــدي  هــــدى  تـجــــزئــــة   15

إلى   « املــغــــرب  الب ضــاء   20400  --

دو  لــوم كـــر  ســاحـــة  الـحـــريــــة  »عمـــارة 

بــروي -- 20120 الب ضــاء املــغــــرب ».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795.663.

54I
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Dilegis Premium Service

COMPOTEK MAROC
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

Dilegis Premium Service
 Angle Rue D›alger Et 2,Rue
 Abou Bakr Al Baklani 3ème
 étage, Appt 11, Casablanca
 20070، 20070، Casablanca

Maroc
COMPOTEK MAROC شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 2, زنقة تبو 
بكر الباقالني، الطابق 3, شقة 11, 
لوسيأان ا، الدار الب ضاء - 20070 

الدار الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

516961
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   10
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.COMPOTEK MAROC
لشراء،   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الصنع،  الأصدير،  االسأيراد، 
والأوزيع  الأجارة،  الب ع،  الأحويل، 
للصناعة  املنأجات  تو  املواد  لجم ع 
 ، الزراع ة  وارغذية   ، امل كان ك ة 
والصحة ، والص انة ، ومسأحضرات 

الأجم ل.
و7 ع  وتصدير  واسأيراد  شراء 
املعدات  وتجهيز  وتوزيع  وتسويق 
واآلالت واردوات الخاصة بالصناعة ؛

الأجارة بشكل عام
اسأيراد وتصدير.

زنقة   ,2  : االجأماعي  املقر  عنوان 
شقة   ,3 الطابق  الباقالني،  بكر  تبو 
 - الب ضاء  الدار  لوسيأان ا،   ,11

20070 الدار الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 
درهم، مقسم كالأالي:

 Omar BENBAQQAL : الس د 
100 حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

 Omar BENBAQQAL الس د 
عنوانه)ا( زنقة فوزير رقم 22 بالف در 

20070 الدار الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 Omar BENBAQQAL الس د 
عنوانه)ا( زنقة فوزير رقم 22 بالف در 

20070 الدار الب ضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 793386.
55I

cabinet AMSN

PLAISANCE 4 OLIVERS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل الأصف ة

cabinet AMSN
 N°8 rue antisirabe appt

 n°11 3eme etage vn meknes ،
50000، meknes maroc

 PLAISANCE 4 OLIVERS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي : رقم 29 
زنقة املرابطين املدينة الجديدة - 

50000 مكناس املغرب.
قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
.38123

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر حل   2021 شتنبر   20 في  املؤرخ 
شركة   PLAISANCE 4 OLIVERS
ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
 50.000,00 رتسمالها  مبلغ  الوح د 
رقم  اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
29 زنقة املرابطين املدينة الجديدة - 

لقلة  نت جة  املغرب  مكناس   50000
املوارد املال ة. تراكم الديون وجائحة 

كوف د19.
و عين:

بوحفصة  بشرى  الس د)ة( 
تنفا  ك ن دي  شارع  رقم1  وعنوانه)ا( 
الدار الب ضاء 20480 الدار الب ضاء 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 
 29 رقم  وفي   2021 شتنبر   20 بأاريخ 
 - الجديدة  املدينة  املرابطين  زنقة 

50000 مكناس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   07 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

2021 تحت رقم 321.

56I

PwC advisory

Lacroix City Carros
شركة الأوص ة البس طة
تحويل مكان فرع تابع للشركة

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

Lacroix City Carros »شركة 
الأوص ة البس طة«

وعنوان مقرها االجأماعي 8، تمباس 
دو بيروليي، 44800 سانت هر7ان - - 

نانت فرنسا.
»تحويل مكان فرع تابع للشركة«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.384103
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تقرر   2021 مارس   12 في  املؤرخ 
لشركة  تابع  فرع  مكان  تحويل 
إقامة مير  Lacroix City Carros من 
 - انفا  بنجديا  البساتين،  زنقة   ،10
إلى  املغرب  الب ضاء  الدار   20120
اقامة  سنتر،  بزنس  عبداملومن  كازا 
 -  - امل مون  374، مناز0  اتريوم، رقم 

الدار الب ضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 33488.
57I

Dilegis Premium Service

AMOUKAR TRAVAUX
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

Dilegis Premium Service
 Angle Rue D›alger Et 2,Rue
 Abou Bakr Al Baklani 3ème
 étage, Appt 11, Casablanca
 20070، 20070، Casablanca

Maroc
AMOUKAR TRAVAUX شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي 2 شارع 

تبو بكر ا0 بكلني لوسيأان ا شقة 11 
الطابق 3 الدار الب ضاء 2 - 20070 

الدار الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
516953

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   13
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AMOUKAR TRAVAUX
مقاو0   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تعما0 البناء والتشي د.
 ، املأنوعة  ارعما0  مقاو0 
اإلنشائ ة  وارعما0   ، واإلنشاءات 
نوع  تي  من  اررض  وتعما0   ،
 ، والأخط ط   ، والأخط ط   ،
تي  وتعما0   ، اإلنشائ ة  والديكورات 

دولة والهندسة املدن ة ؛
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الأجارة بجم ع تنواعها ؛
نشاط املب عات والشراء ؛

االسأيراد والأصدير بشكل عام.
شارع   2  : االجأماعي  املقر  عنوان 
تبو بكر ا0 بكلني لوسيأان ا شقة 11 
 20070 - 2 3 الدار الب ضاء  الطابق 

الدار الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 ABDELAZIZ الس د 
بق مة  حصة   AMOUKAR : 100

100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 ABDELAZIZ الس د 
 RES AL عنوانه)ا(   AMOUKAR
 AZHAR 2 GR 24 ENTR 162
 APPT 11 HY HASSANI 20200

.CASABLANCA MAROC
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 ABDELAZIZ الس د 
 RES AL عنوانه)ا(   AMOUKAR
 AZHAR 2 GR 24 ENTR 162
 APPT 11 HY HASSANI 20200

CASABLANCA MAROC
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 793782.
58I

Dilegis Premium Service

 PACO DE ABLA - IMPORT &
EXPORT

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

Dilegis Premium Service
 Angle Rue D›alger Et 2,Rue
 Abou Bakr Al Baklani 3ème
 étage, Appt 11, Casablanca
 20070، 20070، Casablanca

Maroc
 PACO DE ABLA - IMPORT &

EXPORT شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي 2 شارع 
تبو بكر ا0 بكلني لوسيأان ا شقة 

11 الطابق 3 الدار الب ضاء 20070 
الدار الب ضاء املغرب. - 20070 الدار 

الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
516523

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   09
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 PACO : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.DE ABLA - IMPORT & EXPORT
اسأيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الغذائ ة  املنأجات  جم ع  وتصدير 
الزراع ة  وارغذية  والزراع ة 
والك م ائ ة والصح ة والصناع ة تو 

غيرها من املنأجات ؛
- الأجارة بشكل عام.

- جم ع تنشطة الب ع والشراء.
املأعلقة  الخدمات  تقديم   -

بعمل ات نقل البضائع.
البضائع  نقل  تنشطة  جم ع   -

للغير.
والسمسرة  والعمولة  الأمث ل   -
والشراء والب ع واالسأيراد والأصدير

وهي:  الأجارية  املنأجات  جم ع 
والزراع ة  الغذائ ة  املنأجات 

وارغذية الزراع ة ،
تو  صناع ة   ، صح ة   ، ك م ائ ة 

غيرها ؛
وتسويق  وتصدير  اسأيراد   §
وترك ب اآلالت واملعدات الصناع ة و

مسألزمات ؛
وتوزيع  وشحن  و7 ع  شراء   -
والخضروات  الفواكه  وتصدير 

وجم ع املنأجات

اسأوائي.
تو  الفاكهة  مزارع  جم ع  -تشغ ل 

الخضار.
في  والتسويق  والأغل ف  -الأعبئة 

السوق املحلي وللأصدير للجم ع
املنأجات الزراع ة تو الصناع ة ؛

-اسأيراد تي منأج وتوريد وتغل ف 
الزم لأغل ف املنأجات

من تصل زراعي تو صناعي ؛.
شارع   2  : االجأماعي  املقر  عنوان 
تبو بكر ا0 بكلني لوسيأان ا شقة 11 
 20070 الب ضاء  الدار   3 الطابق 
الدار الب ضاء املغرب. - 20070 الدار 

الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : بلمل ح  سمير  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د سمير بلمل ح عنوانه)ا( حي 
الدار   ،  NR39  15 شارع   ، مبروكة 
الب ضاء الدار الب ضاء الدار الب ضاء 

مغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس د سمير بلمل ح عنوانه)ا( حي 
الدار   ،  NR39  15 شارع   ، مبروكة 
الب ضاء الدار الب ضاء الدار الب ضاء 

مغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 793350.
59I

Dilegis Premium Service

DECOUPE STAR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

Dilegis Premium Service
 Angle Rue D›alger Et 2,Rue
 Abou Bakr Al Baklani 3ème
 étage, Appt 11, Casablanca

 20070، 20070، Casablanca

Maroc

DECOUPE STAR شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي 2 شارع 

تبو بكر ا0 بكلني لوسيأان ا شقة 11 

الطابق 3 الدار الب ضاء - 20070 

الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

516993

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   01

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DECOUPE STAR

الأصن ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والأخص ص  واإلبداع  والأصم م 

لجم ع  واملواد  الوسائط  جم ع  على 

املصنوعة  وارش اء  املنأجات 

بواسطة الليزر النقش والقطع ؛

والقطع  النقش  تنشطة  جم ع 

بالليزر للوسائط املأعددة ؛

واالنحناء  القطع  تعما0  جم ع 

بالليزر ؛ لصق ، تم يز جم ع املعادن ؛

الأجارة بشكل عام ؛

اسأيراد وتصدير..

شارع   2  : االجأماعي  املقر  عنوان 

تبو بكر ا0 بكلني لوسيأان ا شقة 11 

 20070  - الب ضاء  الدار   3 الطابق 

الدار الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
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 SIHAM ESSAHBI : 100 الس دة
حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

 SIHAM ESSAHBI الس دة 
 HAY MLY RACHID GR 1 )عنوانه)ا
 RUE BN5 20200 CASABLANCA

.MAROC
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 SIHAM ESSAHBI الس دة 
 HAY MLY RACHID GR 1 )عنوانه)ا
 RUE BN5 20200 CASABLANCA

MAROC
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 793802.

60I

FIDUCIAIRE AL BARAKA

KIRALMA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

توس ع نشاط الشركة 

FIDUCIAIRE AL BARAKA
 RES LES CHAMPS CENTER
 165 DB ABDELMOUMEN

 IMM B ETG 4 N° 5 ، 20220،
CASABLANCA MAROC

KIRALMA شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها االجأماعي امليراج 
سانتر حي املستشف ات زاوية شارع 
عبد املومن وتنوا0 الدار الب ضاء - 

20000 الدار الب ضاء املغرب.
توس ع نشاط الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.55017

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2021 غشت   07 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  الأال ة  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
الأجم ل  مسأحضرات  إنأاج 
والعطور  النظافة  ومنأجات 
النبات ة  والزيوت  واملنظفات 

ومسأحضرات طب ة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795751.
61I

BOUSSOLE CONSEIL

UPAYTECH
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

BOUSSOLE CONSEIL
3, زاوية زنقة ب ن ل وشارع عبد 
املومن ، 20360، الدارالب ضاء 

املغرب
UPAYTECH شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د)في 

طور الأصف ة(
وعنوان مقرها اإلجأماعي 3 , زنقة 
عدي الحركي )زنقة كالفان سابقا( 
زاوية شارع عبد املومن - 20360 

الدار الب ضاء املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.439225

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر حل   2021 31 غشت  في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
مبلغ   UPAYTECH الوح د  الشريك 
وعنوان  درهم   80.000 رتسمالها 
عدي  زنقة   ,  3 اإلجأماعي  مقرها 
زاوية  سابقا(  كالفان  )زنقة  الحركي 
الدار   20360  - املومن  عبد  شارع 
توقف   :  0 نت جة  املغرب  الب ضاء 

النشاط الأجاري.
و حدد مقر الأصف ة ب 3 , زنقة 
سابقا(  كالفان  )زنقة  الحركي  عدي 
املغرب  املومن  عبد  شارع  زاوية 

20360 الدار الب ضاء املغرب. 
و عين:

ناجي  الكريم  عبد  الس د)ة( 
 3 ط  نورماندي  زنقة   75 وعنوانه)ا( 
ش 9 املعاريف 20330 الدار الب ضاء 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالح ات  على  املفروضة 
تبل غ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 

بالأصف ة  املأعلقة  والوثائق  العقود 
: 3 , زنقة عدي الحركي )زنقة كالفان 
سابقا( زاوية شارع عبد املومن، الدار 

الب ضاء.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795870.

62I

HORIZON LINES SARL

KHAULA BOIS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

HORIZON LINES SARL
شارع محمد اليزيدي، إقامة 

ارندلس، بلوك H، الطابق ارر�سي، 
رقم 3 ، 93040، تطوان املغرب
KHAULA BOIS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي طريق 

طنجة، املنطقة الصناع ة تطوان 
بارك، رقم القطعة 124 - 93000 

تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

30269
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   07
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.KHAULA BOIS
- معالجة   : بإيجاز  غرض الشركة 

وتصن ع وتفص ل الخشب
- تجارة و7 ع وشراء الخشب 

وعمل ات  الأجاري  الأمث ل   -
اإلسأيراد والأصدير.

طريق   : االجأماعي  املقر  عنوان 
تطوان  الصناع ة  املنطقة  طنجة، 
 93000  -  124 القطعة  رقم  بارك، 

تطوان املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

400 حصة   : الس د محمد ازناك 

بق مة 100 درهم للحصة.

 300  : بنطاهر  الحسن  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

 300  : الشريف  محمد  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ازناك  محمد  الس د 

الطوابل   74 رقم  دمشق  شارع 

السفلى 93000 تطوان املغرب.

الس د الحسن بنطاهر عنوانه)ا( 
شارع بني عروس، زنقة باء، رقم 17، 

كويلما 93000 تطوان املغرب.

عنوانه)ا(  الشريف  محمد  الس د 
 2 رقم  وئام،  إقامة  املحمدية،  شارع 

93000 تطوان املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الشريف  محمد  الس د 
 2 رقم  وئام،  إقامة  املحمدية،  شارع 

93000 تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   16 بأاريخ  بأطوان  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 3629.

63I

SFM EXPERTS

بارتيبان هولدينغ 

PARTIBEN HOLDING
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

SFM EXPERTS

 Boulevard Abdelkrim,46

 Khattabi ، 20500،

CASABLANCA MAROC

 PARTIBEN بارتيبان هولدينغ

HOLDING شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
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وعنوان مقرها اإلجأماعي 71 زنقة 
عال0 بن عبد هللا، الطابق ارو0 
- 20500 الدار الب ضاء اململكة 

املغر7 ة
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
518699

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   30
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
اإلقأضاء بمخأصر تسم تها : بارتيبان 

.PARTIBEN HOLDING هولدينغ
غرض الشركة بإيجاز : - 

جم ع  في  و7الفوائد  باملساهمة  تخد 
الصناع ة  املؤسسات  او  الشركات 
توغيرها  واملال ة  والعقارية  والأجارية 
اروراق  او شراء  االكأأاب  عن طريق 
او  االجأماع ة  الحقوق  او  املال ة 
عن  او  الأحالفات،  او  الجمع ات 
السلف  ومنح  الرعاة  تخذ  طريق 
الوسائل  من  وغيرها  واالئأمان 

القانون ة،.
71 زنقة   : عنوان املقر االجأماعي 
ارو0  الطابق  هللا،  عبد  بن  عال0 
اململكة  الب ضاء  الدار   20500  -

املغر7 ة.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د محمد انس بنجلون : 100 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بنجلون  انس  محمد  الس د 
ليساسفة  حدائق   51 عنوانه)ا( 
اململكة  الب ضاء  الدار   20500

املغر7 ة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
بنجلون  انس  محمد  الس د 

ليساسفة  حدائق   51 عنوانه)ا( 

اململكة  الب ضاء  الدار   20500

املغر7 ة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795773.

64I

fam consulting

NEXT RECUITMENT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

fam consulting

 res koutoubia center 2 avenue

 hassan II gueliz 2 eme etage n°9

، 40000، marrakech maroc

NEXT RECUITMENT شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

مسلم دائرة بوكار الطابق الثالث 

الشقة 14 باب دكالة - 40030 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

119245

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   27

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 NEXT : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.RECUITMENT

تنم ة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املوارد البشرية.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الثالث  الطابق  بوكار  دائرة  مسلم 
 40030  - دكالة  باب   14 الشقة 

مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العزاب  ناصار  عي�سى  علي  الس د 
العر7 ة  اإلمارات  عنوانه)ا(  سالم 

املأحدة 00000 اإلمارات اإلمارات.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
العزاب  ناصار  عي�سى  علي  الس د 
العر7 ة  اإلمارات  عنوانه)ا(  سالم 

املأحدة 00000 اإلمارات اإلمارات 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   07 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 128324.
65I

FIDUCIAIRE AL BARAKA

SECU CONSULT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

FIDUCIAIRE AL BARAKA
 RES LES CHAMPS CENTER
 165 DB ABDELMOUMEN

 IMM B ETG 4 N° 5 ، 20220،
CASABLANCA MAROC

SECU CONSULT شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي 110 

السالم تجزئة 75 عمارة 145 رقم 
6 االلفة - 20000 الدار الب ضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.412329

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2021 شتنبر   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :

وصا0  نس م  )ة(  الس د  تفويت 
تصل  من  اجأماع ة  حصة   1.000
1.000 حصة لفائدة الس د )ة( جما0 

ملهندي بأاريخ 15 شتنبر 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795882.

66I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

ZENITHLUB
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

ZENITHLUB شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي محل رقم 
2 الكائن ب 167 تجزئة فض لة 3 
طريق عين الشقف - 30000 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
69689

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   06
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ZENITHLUB
الأجارة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

في منأجات ص انة الس ارات
- تقديم الخدمات.
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عنوان املقر االجأماعي : محل رقم 
 3 فض لة  تجزئة   167 ب  الكائن   2
فاس   30000  - الشقف  عين  طريق 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : محمد  بنيس  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محمد  بنيس  الس د 
128 حي الرياض طريق عين الشقف 

30000 فاس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  بنيس  الس د 
128 حي الرياض طريق عين الشقف 

30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   30 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4312.
67I

ETS VERIF CABINET COMPTABLE

Sté Alassil.Soluion Sarl
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 ETS VERIF CABINET
COMPTABLE

 AV DES FAR ES-SEMARA ،
72000، ES-SEMARA MAROC
Sté Alassil.Soluion Sarl شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي السالم 

03 بلوك د رقم 109 السمارة - 
72000 السمارة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
2467

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   01
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 Sté  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.Alassil.Soluion Sarl
تشغا0   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء وتشغا0 مخألفة.
حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
السالم 03 بلوك د رقم 109 السمارة 

- 72000 السمارة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
500 حصة   : الس د بسكر رش د 

بق مة 100 درهم للحصة.
الس د فريد قاوشون : 500 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د بسكر رش د عنوانه)ا( زنقة 
 72000 السمارة   69 رقم  الحكون ة 

السمارة املغرب.
عنوانه)ا(  قاوشون  فريد  الس د 
 36 رقم  د  بلوك   03 السالم  حي 

السمارة 72000 السمارة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس د رش د بسكر عنوانه)ا( زنقة 
 72000 السمارة   69 رقم  الحكون ة 

السمارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بالسمارة بأاريخ 05 تكأو7ر 

2021 تحت رقم 184/2021.
68I

FIDUCIAIRE BAMMOU

ARMR BUSINESS FIRST
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et
 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc

ARMR BUSINESS FIRST شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي 26 زنقة 
ابي زرعة عمارة ا اقامة الرضوان 
مكأب رقم 7 - 14000 القن طرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
62367

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   08
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 ARMR : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.BUSINESS FIRST
غرض الشركة بإيجاز : مقاولة في 

التزيين تو زخرفة الشقق
مقاولة في نقل البضائع 

تاجر بالجملة 
26 زنقة   : عنوان املقر االجأماعي 
الرضوان  اقامة  ا  عمارة  زرعة  ابي 
القن طرة   14000  -  7 رقم  مكأب 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : العزيز عر7ة  الس د عبد 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د عبد العزيز عر7ة عنوانه)ا( 
35 شارع موالي سل مان فا0 فلوري 

14000 القن طرة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس د عبد العزيز عر7ة عنوانه)ا( 
35 شارع موالي سل مان فا0 فلوري 

14000 القن طرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

شتنبر 2021 تحت رقم 88368.

69I

 NASSIRI الناصري كنستي فيسكا0 كنأابل

CONSEIL FISCAL COMPTABLE

 LE PRESSING DE TAPIS

BONNET SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

حل شركة

الناصري كنستي فيسكا0 كنأابل 

 NASSIRI CONSEIL FISCAL

COMPTABLE

عمارة او شقة 4 يسم نة 1 البساتين 

 IMM E APT 4 YASMINAمكناس

 1 EL BASSATINE MEKNES ،

50000، مكناسMEKNES املغرب

MAROC

 LE PRESSING DE TAPIS

BONNET SARL AU شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طور الأصف ة(

وعنوان مقرها اإلجأماعي 11 الحي 

العسكري 6 الباسأين - 50000 

مكناس املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.51463

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

2021 تقرر حل  05 تكأو7ر  املؤرخ في 

ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

 LE PRESSING DE الوح د  الشريك 

مبلغ   TAPIS BONNET SARL AU

وعنوان  درهم   100.000 رتسمالها 
11 الحي العسكري  مقرها اإلجأماعي 

6 الباسأين - 50000 مكناس املغرب 
تجاري  : عدم وجود نشاط   0 نت جة 

للشركة.

 E و حدد مقر الأصف ة ب عمارة

شقة 4 ياسمين 1 البساتين - 50000 

مكناس املغرب. 
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و عين:
الشركاوي  بديعة  الس د)ة( 
وعنوانه)ا( 2 تجزئة تهال إقامة هشام 
شقة 4 30000 فاس املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.
وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   08 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

2021 تحت رقم 322.
70I

MOGADOR BUREAU

 OLAH PALACE TRADING
LLC

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

MOGADOR BUREAU
 EL OUATIA ، 82010، TAN TAN

PLAGE MAROD
 OLAH PALACE TRADING LLC
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

 Lot. Tan وعنوان مقرها اإلجأماعي
 tan Plage , N°68, El Ouatia -

82010 طانطان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

5903
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   08
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 OLAH : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.PALACE TRADING LLC
غرض الشركة بإيجاز : الأجــارة.

 Lot. Tan : عنوان املقر االجأماعي
 tan Plage , N°68, El Ouatia -

82010 طانطان املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رتسما0  مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالأالي:

 500  : النبط  اسك ح ل  الس د 
حصة بق مة 100 درهم للحصة.

 NABUT HESHAM الس د 
 100 بق مة  حصة   KHALED : 250

درهم للحصة.
 LOPEZ ANIPAL : 250 الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د اسك ح ل النبط عنوانه)ا( 
حي الأقدم - الوط ة 82010 طانطان 

املغرب.
 NABUT HESHAM الس د 
 - الأقدم  حي  عنوانه)ا(   KHALED

الوط ة 82010 طانطان املغرب.
 LOPEZ ANIPAL الس د 
الوط ة   - الأقدم  حي  عنوانه)ا( 

82010 طانطان املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس د اسك ح ل النبط عنوانه)ا( 
حي الأقدم - الوط ة 82010 طانطان 

املغرب
 - بأاريخ  ب-  القانوني  اإليداع  تم 

تحت رقم -.
71I

محسن بوقس م

COMPROM
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

محسن بوقس م
حي موالي رش د مجموعة 3 زنقة 

 casablanca ،0 ، 12 رقم 1 الب ضاء
maroc

COMPROM شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي 26 شارع 
مرس السلطان الطابق 1 شقة 
رقم 3 الدار الب ضاء - 20000 

الدارالب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

518045

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   16

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.COMPROM

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.PROMOTEUR IMMOBILIER

عنوان املقر االجأماعي : 26 شارع 

مرس السلطان الطابق 1 شقة رقم 3 

الدار الب ضاء - 20000 الدارالب ضاء 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

بنشقرون  لطفي  محمد  الس د 

درهم   100 بق مة  حصة   1.000  :

للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بنشقرون  لطفي  محمد  الس د 
ول لي  اقامة  ام وط  زنقة  عنوانه)ا( 

شارع  حي   17 شقة   5 الطابق   5

الب ضاء  الدار   20000 املستشق ات 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

بنشقرون  لطفي  محمد  الس د 
ول لي  اقامة  ام وط  زنقة  عنوانه)ا( 

شارع  حي   17 شقة   5 الطابق   5

الدارالب ضاء   20000 املستشق ات 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم -.

72I

MOGADOR BUREAU

SERVICES GLOB 65
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

MOGADOR BUREAU
 EL OUATIA ، 82010، TAN TAN

PLAGE MAROD
SERVICES GLOB 65 شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
 Lot. Tan وعنوان مقرها اإلجأماعي
 Tan Plage - N°68 - El Ouatia -
82010 طانطان الشاطئ املغرب.

تفويت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.5883
الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تمت   2021 شتنبر   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :
النبط  )ة(  الس د  تفويت 
اجأماع ة  حصة   250 اسك ح ل 
الس د  لفائدة  حصة   500 تصل  من 
 KHALED NABUT HESHAM )ة( 

بأاريخ 27 شتنبر 2021.
النبط  )ة(  الس د  تفويت 
اسك ح ل 250 حصة اجأماع ة من 
)ة(  الس د  لفائدة  حصة   500 تصل 
شتنبر   27 بأاريخ   LOPEZ ANIPAL

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بطانطان بأاريخ 07 تكأو7ر 

2021 تحت رقم 226/2021.
73I

SOFICODEX

CENTRAV
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
توس ع نشاط الشركة 

SOFICODEX
41 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 
والثالث ، درب عمر ، 20032، الدار 

الب ضاء املغرب
CENTRAV شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د
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وعنوان مقرها االجأماعي زاوية زنقة 
ايت باعمران وشارع محمد الخامس 
اقامة ب ، الطابق االو0 رقم 113، 

حي الصخور السوداء - 20550 
الدارالب ضاء املغرب.
توس ع نشاط الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.198221

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2021 شتنبر   08 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  الأال ة  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
جم ع   ، العقاري  الأطوير   -

تعما0 البناء.
-  البناء على اررا�سي املجردة 
والف الت  الشقق  و7 ع   ، وشراء   ،
بكافة  العقاري  والترويج   ، واملخازن 

تشكاله.
والأأجير  والشراء  الوساطة   -
اإلعمار  وإعادة  والهدم  واإلدارة 
املباني  و7 ع  الأأه ل  وإعادة  واإلدارة 
املمألكات  تشكا0  وجم ع  واررا�سي 
بناء  وكذلك   ، الحضرية  تو  الريف ة 

جم ع تنواع البناء.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795708.
74I

شركة ARTIVA - PLUS ش.م.م

 BOULANGERIE PATISSERIE
LA FOUGASSE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تحويل املقر االجأماعي للشركة

 BOULANGERIE شركة
 PATISSERIE LA FOUGASSE

ش.م.م
رقم 1، حي الراحة، تجزئة بنيس، 
طريق عين السمن فاس ، 30040، 

فاس املغرب
 BOULANGERIE PATISSERIE LA
FOUGASSE شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 5، 
شارع موالي هشام ، طريق إيموزار 

فاس - 30050 فاس املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.33583

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تحويل  تم   2021 ماي   28 في  املؤرخ 

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
، طريق  5، شارع موالي هشام  »رقم 

إيموزار فاس - 30050 فاس املغرب« 
تجزئة  الراحة،  حي  1،فاس  »رقم  إلى 

 - فاس  السمن  عين  طريق  بنيس، 

30040 فاس املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   23 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 3804.

75I

HORIZON LINES SARL

CAFÉ TORRÉFIÉ
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

HORIZON LINES SARL

شارع محمد اليزيدي، إقامة 

ارندلس، بلوك H، الطابق ارر�سي، 
رقم 3 ، 93040، تطوان املغرب

CAFÉ TORRÉFIÉ شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع عبد 

الكريم الخطابي، رقم 167، املض ق 

- 93200 املض ق املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

30353

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   24

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 CAFÉ  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.TORRÉFIÉ

كوفي   : بإيجاز  الشركة  غرض 

شوب و7 ع املشرو7ات .

وجم ع  والشاي  القهوة  ب ع 
املنأجات الغذائ ة ذات الصلة بشكل 

مباشر تو غير مباشر..
عنوان املقر االجأماعي : شارع عبد 
الكريم الخطابي، رقم 167، املض ق - 

93200 املض ق املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 500  : الطهري  فطمة  الس دة 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
الس دة مل اء امعاملين : 500 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الطهري عنوانه)ا(  الس دة فطمة 
شارع القاهرة، زنقة النعمة، رقم 40 

93000 تطوان املغرب.
عنوانه)ا(  امعاملين  مل اء  الس دة 
 ،50 شارع عبد الرح م بوعب د، رقم 
تطوان   93000  15 شقة   ،02 طابق 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  امعاملين  مل اء  الس دة 
 ،50 شارع عبد الرح م بوعب د، رقم 
تطوان   93000  15 شقة   ،02 طابق 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   05 بأاريخ  بأطوان  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 2995.
76I

STE AGEFICO SARL

LAFEA IMMOBILIERES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

STE AGEFICO SARL
12 شارع عمر الخ ام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 90000، طنجة املغرب
LAFEA IMMOBILIERES شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

انجلترا محل 4 تحت تر�سي قيسارية 
زين - 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.43505

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   2021 شتنبر   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :

عبو  سع د  )ة(  الس د  تفويت 

 100 تصل  من  اجأماع ة  حصة   50

عبو  فؤاد  )ة(  الس د  لفائدة  حصة 

بأاريخ 01 شتنبر 2021.

عبو  سع د  )ة(  الس د  تفويت 

 100 تصل  من  اجأماع ة  حصة   50

ياسين  )ة(  الس د  لفائدة  حصة 

الحسناوي بأاريخ 01 شتنبر 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   07 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 246705.

77I

املركز املراك�سي لإلرشاد

SAHARA QUEST
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

املركز املراك�سي لإلرشاد

شقة رقم ٩ مدخل ت عمارة تنس 

ماجوريل شارع موالي عبد هللا ، 0، 

مراكش املغرب

SAHARA QUEST شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

عال0 الفا�سي اقامة الأيسير الطابق 

5 رقم 37 مراكش - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

119041

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   13

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
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عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SAHARA QUEST
وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تسفار.
شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الطابق  الأيسير  اقامة  الفا�سي  عال0 
40000 مراكش   - 37 مراكش  5 رقم 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 300.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
حصة   800  : تقج ع  منير  الس د 

بق مة 100 درهم للحصة.
 2.200  : اسماع ل شكري  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د منير تقج ع عنوانه)ا( رقم 
اوالد  رياض  تجزئة   03 سكأور   358
مطاع تمارة 40000 مراكش املغرب.

الس د اسماع ل شكري عنوانه)ا( 
الب ضاء  طريق   42 رقم  اوراد  تجزئة 

مراكش 40000 مراكش املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس د منير تقج ع عنوانه)ا( رقم 
اوالد  رياض  تجزئة   03 سكأور   358

مطاع تمارة 40000 مراكش املغرب
الس د اسماع ل شكري عنوانه)ا( 
الب ضاء  طريق   42 رقم  اوراد  تجزئة 

مراكش 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   01 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 128114.
78I

 BEPOLYCO مكأب الدراسات املأعدد االستشارات

ش م م

 STE AMZAN CONSULTING
SARL شركة امزان لالستشارة 

ش.م.م
إعالن مأعدد القرارات

مكأب الدراسات املأعدد 
االستشارات BEPOLYCO ش م م

رقم 110 حي الحسني شارع موالي 

رش د ورزازات ، 45000، ورزازات 

املغرب

 STE AMZAN CONSULTING

SARL شركة امزان لالستشارة 

ش.م.م »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: رقم 1248 

حي املحمدي - 45000 ورزازات 

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.9633

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 04 غشت 2021

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

انتزكي  باع الس د هشام  مايلي: ح ت 

منهم  واحد  كل  نجار  سارة  والس دة 

بها  ايت  ايوب  للس د  حصة   500

راسما0  من   100 االخير  هذا  ل ملك 

الشركة. 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تيوب  الس د  الشركة  مسير  اصبح 

تيت بها وذلك ملدة غير محدودة 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تم تحويل املقر الرئي�سي للشركة من 

الى  ورزازات  املحمدي  حي   1248 رقم 

حي تابونت ترم كت ورزازات

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  االسا�سي  القانون  تح ين 

ودلك بأغ يركل من البنود 04-06-07 

و16.

وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

الذي   :04-06-07-16 رقم  بند 

لحقها  التي  البنود  مايلي:  على  ينص 

الأغ يركما سبق دكره اعاله 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بورزازات بأاريخ 05 تكأو7ر 

2021 تحت رقم 934.

79I

SOFICODEX

SNACK VIVA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

SOFICODEX
41 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 
والثالث ، درب عمر ، 20032، الدار 

الب ضاء املغرب
SNACK VIVA شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي ديار الهناء 
3 مجموعة 1 عمارة 9 مأجر 10 و12 
االزهر - 20000 الدارالب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
486069

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2020 دجنبر   01
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SNACK VIVA
غرض الشركة بإيجاز : سناك

وجبات خف فة وسريعة
ب ع   ، السريعة  الوجبات   •
السندويشات   ، الجاهزة  الوجبات 
 ، الب تزا   ، السلطات   ، البرغر   ،
البطاطا املقل ة ، الفطائر ، الوافل ، 
اآليس كريم   ، الحلويات   ، الحلويات 
 ، الخارج ة  للطلبات  تو  املوقع  في   ،
غرفة الشاي ، ب ع عصائر الفاكهة ، 
القهوة ، منأجات ارلبان ، املشرو7ات 
الساخنة واملشرو7ات الكحول ة وغير 

الكحول ة وفقا للتشريعات النافذة.
وتوزيع  وتمث ل  و7 ع  شراء   •

وتسويق تي منأج غذائي.
و7صورة تعم ، تي تقديم خدمة ، 
تجارية ، صناع ة ، منقولة ، عقارية 
وعمل ات مال ة مرتبطة بشكل مباشر 

تو غير مباشر بارش اء املذكورة تعاله 
تو يحأمل تن تعزز تحق قها وتطويرها 
، وكذلك تي مشاركة مباشرة تو غير 
مباشرة ، بأي شكل من ارشكا0 ، في 
الشركات التي تسعى لأحق ق تهداف 

مماثلة تو ذات صلة..
عنوان املقر االجأماعي : ديار الهناء 
 10 مأجر   9 عمارة   1 مجموعة   3
الدارالب ضاء   20000  - االزهر  و12 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : الكحلي  الس د بوشع ب 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
 1000  : الكحلي  بوشع ب  الس د 

بق مة 100 درهم.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الكحلي  بوشع ب  الس د 
 22 البرنو�سي عمارة  عنوانه)ا( جنان 
 20500 البرنو�سي   2 3 شطر ب  رقم 

الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الكحلي  بوشع ب  الس د 
 22 البرنو�سي عمارة  عنوانه)ا( جنان 
 20500 البرنو�سي   2 3 شطر ب  رقم 

الب ضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

يناير 2021 تحت رقم 761935.

80I

الشت وي ادريس

Sté KAOAGRI SARL-AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

الشت وي ادريس
حي املسيرة الخضراء م/ت زنقة/02 
رقم /14 ، 92150، القصر الكبير 

املغرب
 Sté KAOAGRI SARL-AU
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شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار تدانة 
ق ادة الشوافع - 14304 سوق 

تربعاء الغرب املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
27415

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يناير   28
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 Sté  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.KAOAGRI SARL-AU
ته ئة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اررا�سي الفالح ة.
عنوان املقر االجأماعي : دوار تدانة 
ق ادة الشوافع - 14304 سوق تربعاء 

الغرب املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د تنوار القوري : 100 حصة 

بق مة 1.000 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  القوري  تنوار  الس د 
 14304 الشوافع  ق ادة  تدانة  دوار 

سوق تربعاء الغرب املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  القوري  تنوار  الس د 
 14304 الشوافع  ق ادة  تدانة  دوار 

سوق تربعاء الغرب املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الغرب  االربعاء  بسوق  االبأدائ ة 
رقم  تحت   2021 تكأو7ر   07 بأاريخ 

.600
81I

fiduciaire elbakkouri sarl au

GO PLUS TRAVEL SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تغ ير تسم ة الشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
 N°12 Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، 20190،
casablanca maroc

GO PLUS TRAVEL SARL شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها االجأماعي رقم 140 
، الطابق السفلي ، مدار الجيروند ، 
زنقة إيفني ، حي الجيروند - 20000 

الدار الب ضاء املغرب.
تغ ير تسم ة الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
456949

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تغ ير  تم   2021 شتنبر   08 في  املؤرخ 
 GO PLUS« من  الشركة  تسم ة 
 GO PLUS« إلى   »TRAVEL SARL

.»EXPRESS SARL
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795827.
82I

fiduciaire elbakkouri sarl au

GO PLUS EXPRESS SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

توس ع نشاط الشركة 

fiduciaire elbakkouri sarl au
 N°12 Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، 20190،
casablanca maroc

GO PLUS EXPRESS SARL شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها االجأماعي رقم 140 
، الطابق السفلي ، مدار الجيروند ، 
زنقة إيفني ، حي الجيروند - 20000 

الدار الب ضاء املغرب.
توس ع نشاط الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.456949

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2021 شتنبر   08 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  الأال ة  ارنشطة  إضافة 
الشركة الحالي :

السريع  البريد  عبر  الرسائل  نقل 
الدولي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795827.
83I

INFOPLUME

SUDANESE BIO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

INFOPLUME
149 شارع محمد الخامس اقامة 
م موزا 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 

املغرب
SUDANESE BIO شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي 72 زنقة 
الشه د عبد السالم بن بوحوت 

الطابق ارر�سي قطعة 170 تجزئة 
سل مة - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
120513

 22 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر 
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SUDANESE BIO
غرض الشركة بإيجاز : الأجارة في 

املواد الغذائ ة الأكم ل ة.
72 زنقة   : عنوان املقر االجأماعي 
بوحوت  بن  السالم  عبد  الشه د 
تجزئة   170 قطعة  ارر�سي  الطابق 

سل مة - 90000 طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رتسما0  مبلغ 

10.000.000 درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : محمد  عصمان  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  عصمان  الس د 

السفلي  ط   156 قطعة  الزيأونة  حي 
رقم 2 90000 طنجة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  عصمان  الس د 

السفلي  ط   156 قطعة  الزيأونة  حي 
رقم 2 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   04 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 246600.

84I

مكأب الحسابات ح 0

ORODIAR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

مكأب الحسابات ح 0

20 شارع الداخلة الطابق االو0 قرية 

الجماعة ، 20430، الدار الب ضاء 

املغرب

ORODIAR شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 61 محج 

اللة ياقوت الرقم 39 الطابق االو0 - 

20000 الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

517897

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   29

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
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عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ORODIAR
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
عنوان املقر االجأماعي : 61 محج 
اللة ياقوت الرقم 39 الطابق االو0 - 

20000 الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عبداللط ف  لفساحي  الس د 
الب ضاء   20430 الب ضاء  عنوانه)ا( 

املغرب.
عنوانه)ا(  سمير  لفساحي  الس د 

الب ضاء 20430 الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عبداللط ف  لفساحي  الس د 
الب ضاء   20430 الب ضاء  عنوانه)ا( 

املغرب
عنوانه)ا(  سمير  لفساحي  الس د 

الب ضاء 20430 الب ضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 794848.
85I

CAFETCO

 DISTELLER AND KEMICALS
MAROC

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تفويت حصص

CAFETCO
 Angle Bd Palestine Et

 Houria Kissariat Ahrabar
 2éme Etage Appart N° 3
 El Alia MOHAMMEDIA

 MOHAMMEDIA، 0،
mohammedia maroc

 DISTELLER AND KEMICALS
MAROC شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
فلسطين وشارع الحرية قسارية 

تحرابار الطابق الأاني رقم 3 العال ة 
املحمدية - 20850 املحمدية املغرب.

تفويت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.26851
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2021 يول وز   06 في  املؤرخ 

املصادقة على :
شهوي  هشام  )ة(  الس د  تفويت 
160 حصة اجأماع ة من تصل 500 
حصة لفائدة الس د )ة( سعاد مذكور 

بأاريخ 06 يول وز 2021.
مذكور  هند  )ة(  الس د  تفويت 
170 حصة اجأماع ة من تصل 500 
حصة لفائدة الس د )ة( سعاد مذكور 

بأاريخ 06 يول وز 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بأاريخ  باملحمدية  االبأدائ ة 

يول وز 2021 تحت رقم 1637.
86I

SUD EST CONSEIL

SDBTP

إعالن مأعدد القرارات

SUD EST CONSEIL
 Immeuble Dahir B, Apt 16, Bd

 Hassan II, Hay Hassani ، 40130،
Marrakech maroc

SDBTP »شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: إقامة 
النخ ل 4 الرقم 66 الطابق االو0 

تامنصورت - 40300 مراكش 
املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.53695
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 06 شتنبر 2021
تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
SDBTP بمبلغ  زيادة رتس ما0 شركة 
 ، املبلغ املودع 

ً
32.000,00 درهم نقدا

املبلغ  من  لرفعه  الشركة  بنك  في 
مبلغ  إلى  درهم   968.000,00 الحالي 

1.000.000,00 درهم
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعديل الهدف اإلجأماعي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
على  ينص  الذي   :3 رقم  بند 
ترك ب   1- اإلجأماعي:  الهدف  مايلي: 
الجهد  ذات  الكهر7ائ ة  الشبكات 
ترك ب   2- واملنخفض  املأوسط   
شبكات االتصاالت -3 تعما0 مأنوعة 
 AMO( 4 مساعدة صاحب املشروع-

(AMOAتو
على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 
الشركاء  ساهم  املساهمات:  مايلي: 
للشركة:  الأال ة  النقدية  باملبالغ 
 500.000,00 دنون  محمد  والس د 
سالمي  الصمد  عبد  الس د   - درهم 
 : مجموعه  ما  درهم.   5000.000,00

1.000.000,00 درهم
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
تحديد  تم  اإلجأماعي:  الرتسما0 
مل ون  بمبلغ  الشركة  املا0  رتس 
وهي  درهم(.   1.000.000,00( درهم 
 (10000( آالف  عشرة  إلى  مقسمة 
 100.00( مائة  اسم ة  بق مة  حصة 
درهم( ، مكأتبة ومدفوعة بالكامل ، 
مع  يتناسب  بما  للشركاء  مخصصة 
محمد  الس د   - وهي:   ، مساهماتهم 
عبد  والس د  حصة   5000 دنون 

الصمد سالمي 5000 حصة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   06 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 128258.
87I

ائأمان ة زهير

 AMANZAL DE TRANSPORT
TOURISTIQUE

إعالن مأعدد القرارات
ائأمان ة زهير

زنقة ابن عائشة عمارة باريس 
الطابق الأالت مكأب رقم 11 ك ليز 
مراكش ، 40000، مراكش املغرب
 AMANZAL DE TRANSPORT

TOURISTIQUE »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: حي 

املسيرة 3 حرف س رقم 388 - 

40000 مراكش املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.17357

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 14 يول وز 2021

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

اإلسأتنائى  العام  الجمع  بمقأظى 

شركاء  قرر   2021/07/14 بأاريخ 

تع ين  تعاله  املذكورة  الشركة 

كمساعد  هللا  عبد  اوتزغريت  الس د 

مسير جديد للشركة وذالك ملدة غير 

محددة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

على  ينص  الذي   :19 رقم  بند 

مايلي: ادارة الشركة واإلمضاءات

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   08 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 128336.

88I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

ANALISA DISTRIBUTION

إعالن مأعدد القرارات

 EL FRKACHI ZAKARIAA

((CABINET COMPTABLE C.C.N

شارع املوحدين تجزئة االميرة 

الطابق االو0 رقم 02،الفن دق ، 

93100، الفن دق املغرب

 ANALISA DISTRIBUTION

»شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

ذات الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجأماعي: 5 شارع 

يوسف ابن تاشفين الطابق الثاني 

شقة رقم 03 - 90000 طنجة 

املغرب.
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»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.103473
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 07 شتنبر 2021
تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
مايلي: بمقأ�سى محضر قرار الشريك 
الوح د تقرر تحويل املقر االجأماعي 
ابن  يوسف  شارع   5 من  للشركة 
 03 الثاني شقة رقم  الطابق  تاشفين 
باب  :تجزئة  الأالي  العنوان  الى  طنجة 
حمزة  اقامة  العلويين  شارع  سبأة 
رقم  الطابقين  بين  الطابق   155 رقم 
تاريخ  من  ابأداء  الفن دق،وذلك   03

 .07/09/2021
على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
بمقأ�سى محضر قرارالشريك  مايلي: 
الوح د تقرر اضافة االنشطة الأال ة 
الى غرض الشركة :-1 تصن ع وتسويق 
املالبس. -2 تصن ع وتسويق ارحذية.
على  ينص  الذي   :03 رقم  قرار 
القرارات  العأماد  نت جة  مايلي: 
السابقة ،قرر الشريك الوح د تعديل 
االجأماعي  بالغرض  املأعلقة  املواد 
للشركة  االجأماعي  واملقر  للشركة 
 ، القانون  رحكام  وفًقا   ، املذكورة 
املسؤول ة  ذات  الشركات  تحكم  التي 
املحدودة. كما يقرر الشريك الوح د 
إرفاق  سيأم  جديدة  قوانين  اعأماد 

نسخة منها باملحاضر الحال ة. 
وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
على  ينص  الذي   :03 رقم  بند 
03من  املادة  سأكون   ، لذلك  مايلي: 
يلي:البند  كما  ارسا�سي  النظام 
-االسأيراد  الشركة  غرض   03  : رقم 
املالبس  وتسويق  والأصدير-تصن ع 

-تصن ع وتسويق ارحذية
على  ينص  الذي   :04 رقم  بند 
النظام  من   4 املادة  تعديل   : مايلي: 
الأالي:تحويل  النحو  على  ارسا�سي 
العنوان  الى  للشركة  االجأماعي  املقر 
الأالي تجزئة باب سبأة شارع العلويين 
بين  الطابق   155 رقم  حمزة  اقامة 
،والباقي  الفن دق   03 رقم  الطابقين 

على حاله. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   20 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 246140.

89I

BATRAX

3S T.P
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

3S T.P

MEKNES ، 50000، مكناس 

املغرب

3S T.P شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 

71، تجزئة حف ظة، شارع محمد 

السادس، - 50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

54427

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   17

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

.3S T.P : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

االشغا0   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مدقق،  مساح  والبناء،  املخألفة 

املأاجرة.

رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 

محمد  شارع  حف ظة،  تجزئة   ،71

السادس، - 50000 مكناس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رتسما0 الشركة: 1.000.000 

درهم، مقسم كالأالي:

 : وق و  الصمد  عبد  الس د 

درهم   100 بق مة  حصة   10.000

للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د عبد الصمد وق و عنوانه)ا( 

دوار اكرين، بوزن قة 50000 مكناس 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الس د عبد الصمد وق و عنوانه)ا( 

دوار اكرين، بوزن قة 50000 مكناس 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   07 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4427.

90I

BATRAX

ARABI TRAV MEK
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ARABI TRAV MEK

MEKNES ، 50000، مكناس 

املغرب

ARABI TRAV MEK شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

االمين، رقم ت 26، صوريا - 50000 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 54435

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   10

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 ARABI : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.TRAV MEK

االشغا0   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري،  االنعاش  والبناء،  املخألفة 

ب ع ادوات البناء.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 50000  - صوريا   ،26 ت  رقم  االمين، 

مكناس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 2.500  : العلمي  العربي  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
 2.500  : العلمي  احمد  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  العلمي  العربي  الس د 
رقم 135 النع م 4-3 50000 مكناس 

املغرب.
عنوانه)ا(  العلمي  احمد  الس د 
رقم 135 النع م 4-3 50000 مكناس 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  العلمي  العربي  الس د 
رقم 135 النع م 4-3 50000 مكناس 

املغرب
عنوانه)ا(  العلمي  احمد  الس د 
رقم 135 النع م 4-3 50000 مكناس 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   07 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4434.

91I

STE AGEFICO SARL

LAFEA IMMOBILIERES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسير جديد للشركة
STE AGEFICO SARL

12 شارع عمر الخ ام الطابق الثاني 
رقم 4 ، 90000، طنجة املغرب

LAFEA IMMOBILIERES شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
انجلترا محل 4 تحت تر�سي قيسارية 

زين - 90000 طنجة املغرب.
تع ين مسير جديد للشركة
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رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.43505

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تع ين  تم   2021 شتنبر   01 في  املؤرخ 
عبو  الس د)ة(  للشركة  جديد  مسير 

فؤاد كمسير آخر
تبعا لقبو0 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   07 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 246705.

92I

BOUIH NETTOYAGE

BOUIH NETTOYAGE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

BOUIH NETTOYAGE
 SANIAT BENDAOUD RUE 9
 N 222 SIDI MOUSSA SALE ،

11000، سال املغرب
BOUIH NETTOYAGE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي سان ة 
بنداود زنقة 9 رقم 222 س دي 
مو�سى سال - 11000 سال املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

34621
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   03
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BOUIH NETTOYAGE
خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الأنظ ف
البستنة

تعما0 مخألفة.
سان ة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
بنداود زنقة 9 رقم 222 س دي مو�سى 

سال - 11000 سال املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 
درهم، مقسم كالأالي:

الس دة اب ه فاطمة الزهراء : 500 
حصة بق مة 100 درهم للحصة.

 500  : الدين  نور  اب ه  الس د 
حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الزهراء  فاطمة  اب ه  الس دة 
عنوانه)ا( سان ة بنداود زنقة 10 رقم 
11000 سال  مو�سى سال  224س دي 

املغرب.
عنوانه)ا(  الدين  نور  اب ه  الس د 
رقم   10 زنقة  بنداود  سان ة 
11000 سال  مو�سى سال  224س دي 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الزهراء  فاطمة  اب ه  الس دة 
عنوانه)ا( سان ة بنداود زنقة 10 رقم 
11000 سال  مو�سى سال  224س دي 

املغرب
عنوانه)ا(  الدين  نور  اب ه  الس د 
رقم   10 زنقة  بنداود  سان ة 
11000 سال  مو�سى سال  224س دي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   07 بأاريخ  بسال  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 1009.
93I

SOFICODEX

SPHERE IMMO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تحويل املقر االجأماعي للشركة

SOFICODEX
41 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 
والثالث ، درب عمر ، 20032، الدار 

الب ضاء املغرب
SPHERE IMMO شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 40 ، زنقة 
االمام البخاري، املعاريف - 20230 

الدارالب ضاء املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.337261
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 24 غشت 2021 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
»40 ، زنقة االمام البخاري، املعاريف 
إلى  املغرب«  الدارالب ضاء   20230  -
»21 زنقة ابو عبد هللا نافع اقامة بن 
عمر الطابق 4، الشقة 10، املعاريف 

- 20500 الدارالب ضاء املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795714.
94I

BATRAX

 SOCIETE G.B TOUR
MAROC

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

G.B TOUR MAROC
الر7اط ، 10000، مكناس املغرب
 SOCIETE G.B TOUR MAROC

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
املقاومة، زنقة اب دجان، عمارة 21، 
الطابق الثالث، الشقة 8، الساحل - 

10000 الر7اط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
155023

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   27
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOCIETE G.B TOUR MAROC

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الس احي.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 ،21 اب دجان، عمارة  زنقة  املقاومة، 
الطابق الثالث، الشقة 8، الساحل - 

10000 الر7اط املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د زكرياء بنور : 1.000 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بنور  زكرياء  الس د 
محمد  شارع  الشرف،  تجزئة   32

السادس، 50000 مكناس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بنور  زكرياء  الس د 
محمد  شارع  الشرف،  تجزئة   32

السادس، 50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   04 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

2021 تحت رقم 9342.
95I

STE AGEFICO SARL

LAFEA IMMOBILIERES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسير جديد للشركة

STE AGEFICO SARL
12 شارع عمر الخ ام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 90000، طنجة املغرب
LAFEA IMMOBILIERES شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

انجلترا محل 4 تحت تر�سي قيسارية 
زين - 90000 طنجة املغرب.
تع ين مسير جديد للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.43505

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تع ين  تم   2021 شتنبر   01 في  املؤرخ 
الس د)ة(  للشركة  جديد  مسير 

الحسناوي ياسين كمسير آخر
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تبعا لقبو0 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   07 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 246705.

96I

BATRAX

نازيك كاش
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

نازيك كاش

مكناس ، 10000، مكناس املغرب

نازيك كاش شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي املحل 

رقم 1، زنقة 8، رقم 1، حي االمان - 

50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

54407

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   20

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

نازيك   : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

كاش.

االشغا0   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املأاجرة، االسأيراد  املخألفة والبناء، 

والأصدير.

املحل   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 - االمان  1، حي  رقم   ،8 زنقة   ،1 رقم 

50000 مكناس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 510  : الحق  عبد  نزيل  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

الس د محمود خالد حسن حبيب 
درهم   100 بق مة  حصة   490  :

للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحق عنوانه)ا(  نزيل عبد  الس د 
 50000 الأقدم  حي   17 رقم   4 زنقة 

مكناس املغرب.
الس د محمود خالد حسن حبيب 
عنوانه)ا( زنقة 4 رقم 17 حي الأقدم 

50000 مكناس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الحق عنوانه)ا(  نزيل عبد  الس د 
 50000 الأقدم  حي   17 رقم   4 زنقة 

مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   05 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4382.
97I

cabinet jdaini

IMGOR INGENIERIE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجأماعي للشركة

cabinet jdaini
 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE

 HAY EL HASSANI BERKANE ،
63300، berkane maroc

IMGOR INGENIERIE شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 2 
,عمارة مضران, 12 شارع محمد 
الخامس بركان - 63300 بركان 

املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.5231
الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 26 يول وز 2021 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
شارع   12 مضران,  ,عمارة   2 »رقم 
محمد الخامس بركان - 63300 بركان 
املغرب« إلى »مسجد رياض الصالحين 

طريق  الفالح ة  الأعاون ة  حي   4 رقم 

جماعة  الأوم ات   3 كلم  السع دية 

زكز0 بركان - 63300 بركان املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   06 بأاريخ  ببركان  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 512/2021.

98I

CALLA ONDA TRANS

CALLA ONDA

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وفاة شريك

CALLA ONDA TRANS

 HAY BERIANTI RUE 17 N° 06 ،

90900، TANGER MAROC

CALLA ONDA شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي بريانتي 

زنقة 17 رقم 6 - 90900 طنجة 

طنجة.

وفاة شريك

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.110083

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 08 شتنبر 2021 تم اإلعالم 

اعل لوش  العزيز  الشريك عبد  بوفاة 

 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  وتوزيع 

غشت   19 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2021 بالشكل ارتي :

 75  ، العنأيت  يمنة  الس د)ة( 

حصة.

 54  ، برقاش  ايمان  الس د)ة( 

حصة.

 107  ، اعل لوش  ريم  الس د)ة( 

حصة.

الس د)ة( عبد هللا ريان اعل لوش 

، 214 حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   08 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 8798.

99I

CALLA ONDA TRANS

CALLA ONDA TRANS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسير جديد للشركة

CALLA ONDA TRANS
 HAY BERIANTI RUE 17 N° 06 ،

90900، TANGER MAROC
CALLA ONDA TRANS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي بريانتي 

زنقة 17 رقم 6 - 90900 طنجة 
املغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.110083
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تع ين  تم   2021 شتنبر   08 في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة الس د)ة( شداد 

مصطفى كمسير وح د
تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   08 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 8798.

100I

socomif sarl

SAFO TRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجأماعي للشركة

socomif sarl
زنقة محمد الحصالي عمارة 35 شقة 
رقم 2 ، 14005، القن طرة املغرب

SAFO TRANS شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة والد 
عرفة 2 الهند رقم 764 القن طرة - 

14000 القن طرة املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.48153
الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
2021 تم تحويل  30 شتنبر  املؤرخ في 
من للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
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 »تجزئة والد عرفة 2 الهند رقم 764 

14000 القن طرة املغرب   - القن طرة 

الهند رقم   2 إلى »تجزئة والد عرفة   «

القن طرة   14000  - القن طرة   764

املغرب ».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 88543.

101I

M2 BUSINESS

M2 BUSINESS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

M2 BUSINESS 

 شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

-عنوان مقرها اإلجأماعي: رقم 3 

الطابق االو0 الوحدة 2 رقم 197 

مراكش

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

118167

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 غشت   18

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.-

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

م2  تسم تها:  بمخأصر  اإلقأضاء 

بيزنيس -

مستشار  بإيجاز:  الشركة  -غرض 

في تس ير املقاوالت

 3 رقم  االجأماعي:  املقر  عنوان   -

 197 رقم   2 الوحدة  االو0  الطابق 

مراكش 

تجلها  من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

الشركة:  رتسما0  مبلغ   -

100000.00 درهم مقسم كالأالي 

 500 محمد  يوسف  بن  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

حصة   500 محمد  علمي  الس د 

بق مة 100 درهم للحصة

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء   

وصفات ومواطن الشركاء 
الحضاري  املركب   1 املسيرة 

)ا(  عنوانه  مراكش.   4 شقة  عمارة1 

الس د بن يوسف محمد

الحي  عنوانه  محمد  علمي  الس د 

املحمدي جنان بوغر7ا0 مراكش 

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه  محمد  يوسف  بن  الس د 

عمارة1  الحضاري  املركب   1 املسيرة 

شقة 4 مراكش

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   07 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 127241

102I

M2 BUSINESS

SOCIETE HANA SERVICES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 HANA SERVICES

 شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

بشريك وح د 

عنوان مقرها اإلجأماعي: رقم 25 

يلوك 21 الوحي الحسني مراكش

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

118821

 22 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 سبأمبر 

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

باملميزات  وح د  بشريك  املحدودة 

الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة بشريك وح د.-

عند  مأبوعة  الشركة  -تسم ة 

هناء  تسم تها:  بمخأصر  االقأضاء 

سرفيس.

تس ير  بإيجاز:  الشركة  -غرض 
الخدمات وتحويل ارموا0

 25 - عنوان املقر االجأماعي: رقم 
يلوك 21 الوحي الحسني مراكش 

تجلها  من  تأسست  التي  املدة   -
الشركة : 99 سنة

الشركة:  رتسما0  مبلغ   -
50000.00 درهم مقسم كالأالي 

حصة   500 هناء  جداني  الس دة 
بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء 

الحسني  الوحي   21 يلوك   25 رقم 
مراكش. عنوانه الس دة جداني هناء 
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الحسني  الوحي   21 يلوك   25 رقم 
مراكش. عنوانه الس دة جداني هناء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   24 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 127896
103I

M2 BUSINESS

 SOCIETE GROUPE DADES
INVESTE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

GROUPE DADES INVESTE 
 شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

عنوان مقرها اإلجأماعي: رقم 927 
مكرر حي بلبكار1 حي املحمدي 

مراكش
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

118851
 06 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 سبأمبر 
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.-
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
كروب  تسم تها:  بمخأصر  اإلقأضاء 

دادس انفست -

تنظ م  بإيجاز:  الشركة  غرض 
الحفالت واملطعم الجماعي

رقم  االجأماعي:  املقر  عنوان   -
املحمدي  حي  بلبكار1  حي  مكرر   927

مراكش. 
تجلها  من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
الشركة:  رتسما0  مبلغ   -

100000.00 درهم مقسم كالأالي 
حصة   700 الهام  ملل ح  الس دة 

بق مة 100 درهم للحصة.
 300 حسناء  الدرعي  الس دة 

حصة بق مة 100 درهم للحصة
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء   

وصفات ومواطن الشركاء 
مراكش.  اورير  ايت  رش د  موالي 

عنوانه )ا( الس دة ملل ح الهام
عنوانه  حسناء  الدرعي  الس دة 

دوار العسكر بومالن تنغير 
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
مراكش.  اورير  ايت  رش د  موالي 

عنوانه )ا( الس دة ملل ح الهام 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   27 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 127923

104I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

BILALI & FRERES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES
SRAGHNA MAROC

BILALI & FRERES شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طور الأصف ة(
وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار اوالد 
جدة العطاوية قلعة السراغنة - 
43100 قلعة السراغنة املغرب.

حل شركة
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رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.2623

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تقرر   2021 شتنبر   30 في  املؤرخ 

محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 

 BILALI & الوح د  الشريك  ذات 

 100.000 رتسمالها  مبلغ   FRERES

درهم وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 

السراغنة  قلعة  العطاوية  اوالد جدة 

املغرب  السراغنة  قلعة   43100  -

تغط ة  عن  الشركة  : عجز   0 نت جة 

مصاريفها.

و حدد مقر الأصف ة ب دوار اوالد 

 - السراغنة  قلعة  العطاوية  جدة 

43100 قلعة السراغنة املغرب. 

و عين:

الباللي  الجل ل  عبد  الس د)ة( 

وعنوانه)ا( دوار اوالد جدة العطاوية 

قلعة   43100 السراغنة  قلعة 

)ة(  كمصفي  املغرب  السراغنة 

للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بقلعة السراغنة بأاريخ 07 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 448/2021.

105I

مكأب الحسابات ح 0

INTRABATIM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

مكأب الحسابات ح 0

20 شارع الداخلة الطابق االو0 قرية 

الجماعة ، 20430، الدار الب ضاء 

املغرب

INTRABATIM شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 61 محج 

اللة ياقوت الرقم 39 الطابق االو0 - 

20000 الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
517895

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   24
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.INTRABATIM
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
عنوان املقر االجأماعي : 61 محج 
اللة ياقوت الرقم 39 الطابق االو0 - 

20000 الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د رزكي عبدالحم د عنوانه)ا( 

برش د 26100 برش د املغرب.
عنوانه)ا(  فرح  حسين  الس دة 

الب ضاء 20570 الب ضاء املغرب.
عنوانه)ا(  امين  الزيداني  الس د 

الب ضاء 20570 الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس دة املخربش مل كة عنوانه)ا( 

برش د 26100 الب ضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 794847.
106I

BATRAX

GERO ZONE GAMING
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

GERO ZONE GAMING SARL.
AU

MEKNES ، 50000، مكناس 
املغرب

GERO ZONE GAMING شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 29، 
سكأور 6، تجزئة قرطبة، مكناس 

50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
54383

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   09
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 GERO : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.ZONE GAMING
تنظ م   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املناسبات واملؤتمرات عبر االنترنيت 

تنظ م وتس ير مخألف املساباقات 
واالحداث الكترون ا.

عنوان املقر االجأماعي : رقم 29، 
مكناس  قرطبة،  تجزئة   ،6 سكأور 

50000 مكناس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : محمد  ملقادمي  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محمد  ملقادمي  الس د 
قرطبة،  تجزئة   ،6 سكأور   ،29 رقم 

50000 مكناس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  ملقادمي  الس د 
قرطبة،  تجزئة   ،6 سكأور   ،29 رقم 

50000 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   01 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4348.

107I

BAALLA PROJECT SARL AU

BAALLA PROJECT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

BAALLA PROJECT SARL AU

 Lotissement Melk Reda N°22

 Ain El Aouda 12100 Temara. ،

12100، Témara maroc

BAALLA PROJECT شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

ملك ر�سى رقم 22 عين عودة 

12100 تمارة - 12100 تمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

133757

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يون و   01

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BAALLA PROJECT

اشغا0   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء- ب ع

مواد البناء – الأصدير واالسأيراد.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

ملك ر�سى رقم 22 عين عودة 12100 

تمارة - 12100 تمارة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
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 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 
درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : الحسين  باعال  الس د 
حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الحسين  باعال  الس د 
سل مان  س دي  زنقة  بنداوود  بالد 

رقم 23 11000 سال املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الحسين  باعال  الس د 
سل مان  س دي  زنقة  بنداوود  بالد 

رقم 23 11000 سال املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يول وز   12 بأاريخ  بأمارة  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 15/8.
108I

نورة

MARRAKECH RECTIF
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل الأصف ة

نورة
ه النة درب املجاط رقم 17 مراكش 

، 40030، مراكش املغرب
MARRAKECH RECTIF شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي : مخزن 
رقم 4 كلم 5 طريق تسفي حر7 ل - 

40152 مراكش املغرب.
قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
.85551

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر حل   2021 شتنبر   21 في  املؤرخ 
MARRAKECH RECTIF شركة ذات 
رتسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤول ة 
مقرها  وعنوان  درهم   500.000
اإلجأماعي مخزن رقم 4 كلم 5 طريق 
مراكش   40152  - حر7 ل  تسفي 
عن  النهائي  اللأوقف  نت جة  املغرب 

النشاط.
و عين:

بوشفرة  سهام  الس د)ة( 
املسار طريق  تجزئة   951 وعنوانه)ا( 

املغرب  مراكش   40000 تسفي 
كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 
مخزن  وفي   2021 تكأو7ر   05 بأاريخ 
 - حر7 ل  تسفي  طريق   5 كلم   4 رقم 

40152 مراكش املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   08 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 11294.
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universal gestion

 GLOBAL TRADING
MARRAKECH

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

universal gestion
اقامة ابن عط ة الطابق الثاني رقم 
7 جليز مراكش ، 40000، مراكش 

املغرب
 GLOBAL TRADING

MARRAKECH شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي إقامة إبن 
عط ة الطابق الثاني رقم 07 كليز - 

40000 مراكش املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
118619

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 غشت   04
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
مأبوعة  الشركة  تسم ة 
بمخأصر  اإلقأضاء  عند 
 GLOBAL TRADING  : تسم تها 

.MARRAKECH
اسأيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير ارالت الصناع ة 

تصدير املنأوجات الغدائ ة 

تجارة.

عنوان املقر االجأماعي : إقامة إبن 

 - كليز   07 رقم  الثاني  الطابق  عط ة 

40000 مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 100  : محمد  بنعريبة  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  بنعريبة  الس د 

47 تل ونص كلوز هاوس سلو ت و4 5 

هاوس سلو اململكة املأحدة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  بنعريبة  الس د 

47 تل ونص كلوز هاوس سلو ت و4 5 

هاوس سلو اململكة املأحدة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   20 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 127676.
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محاسبات البيروني

VERTIME فيرتايم
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

محاسبات البيروني

كأب ة 2 شارع الحسن الثاني رقم 

18 جليز مراكش ، 40000، مراكش 

املغرب

فيرتايم VERTIME شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي تكادير 

نايت سل مان توريكا الحوزمراكش - 

42452. مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

119175

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   04

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

اإلقأضاء بمخأصر تسم تها : فيرتايم 

.VERTIME

جم ع   1  : بإيجاز  الشركة  غرض 

تعما0 النظافة

2 جم ع تعما0 ارغراس

3 تشغا0 عامة.

عنوان املقر االجأماعي : حي تكادير 

 - الحوزمراكش  توريكا  سل مان  نايت 

42452. مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الس دة البرجي نع مة : 500 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.

 500  : محمد  مو�سى  بن  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  نع مة  البرجي  الس دة 

مراكش  سوكوما  سودري  255حي 

40000 مراكش املغرب.

الس د بن مو�سى محمد عنوانه)ا( 

مراكش  سوكوما  سودري  حي   255

40000 مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الس د بن مو�سى محمد عنوانه)ا( 

مراكش  سوكوما  سودري  حي   255

40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   07 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 128283.
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مكأب الحسابات ح 0

POUDRE DE DIAMAND
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

مكأب الحسابات ح 0
20 شارع الداخلة الطابق االو0 قرية 
الجماعة ، 20430، الدار الب ضاء 

املغرب
POUDRE DE DIAMAND شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي 61 محج 
اللة ياقوت الرقم 39 الطابق االو0 - 

20000 الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
517673

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   16
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.POUDRE DE DIAMAND
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري وتجزئة االرا�سي.
عنوان املقر االجأماعي : 61 محج 
اللة ياقوت الرقم 39 الطابق االو0 - 

20000 الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
املسعودي  انأصار  الس دة 
 29640 االدري�سي عنوانه)ا( الب ضاء 

الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

املسعودي  انأصار  الس دة 

 29640 االدري�سي عنوانه)ا( الب ضاء 

الب ضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 794655.
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FIDUCIAIRE HAMDELS

L›ARTISERIE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HAMDELS

 Cité Essalam, Appt 4 Imm 22

 Casablanca, Hay Hassani, Hay

 Essalam، 20230، CASABLANCA

maroc

L›ARTISERIE شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي اقامة 

الزرقاء ، 117 زنقة ابن منير، 

الطابق ارو0 الشقة رقم 2 املعا 

ريف الدار الب ضاء 20000 الدار 

الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

518705

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   28

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.L’ARTISERIE

تصن ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والخوص  الفلين  من خشب  تغراض 

والحلفاء.

اقامة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الزرقاء ، 117 زنقة ابن منير، الطابق 
الدار  ريف  املعا   2 رقم  الشقة  ارو0 
الب ضاء  الدار   20000 الب ضاء 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : مكاوي  مصطفى  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د مصطفى مكاوي عنوانه)ا( 
رقم   210 زنقة  هللا  عبد  معلم  بلوك 
الدار   20000 الب ضاء  ارلفة   76

الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس د مصطفى مكاوي عنوانه)ا( 
رقم   210 زنقة  هللا  عبد  معلم  بلوك 
الدار   20000 الب ضاء  ارلفة   76

الب ضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795776.
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soleil multiservices

SH WORLD SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

soleil multiservices
 rue ali Ben Abi Talib 35

 berrechid ، 26100، Berrechid
MAROC

SH WORLD SARL AU شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي 

 TISSIR II 2ème ETAGE ,111
 BERRCHID - 26100 BERRECHID

MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

15705

 27 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر 

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 SH  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.WORLD SARL AU

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 LOCATION DE VOITURES SANS

.CHAUFFEUR

 ,111  : االجأماعي  املقر  عنوان 

 TISSIR II 2ème ETAGE BERRCHID

.- 26100 BERRECHID MAROC

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 SAGHIRI HAMZA : الس د 

درهم   100 بق مة  حصة   1.000

للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 SAGHIRI HAMZA الس د 

 LOT LOTFI BD LALLA عنوانه)ا( 

 AICHA IMM 08 APPT 08 SETTAT

.26000 SETTAT MAROC

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

 SAGHIRI HAMZA الس د 

 LOT LOTFI BD LALLA عنوانه)ا( 

 AICHA IMM 08 APPT 08 SETTAT

26000 SETTAT MAROC

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   30 بأاريخ  ببرش د  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 1194.
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A&A REAL ESTATE

A
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

A&A REAL ESTATE

 RUE EL ARAAR ETG 2 128

 BUREAU 6 – CASABLANCA ،

20006، CASABLANCA MAROC

A شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 128 زنقة 

العرعار الطابق 2 مكأب رقم 6 - 

20006 الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

518159

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   14

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

.A : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

التس ير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والترويج العقاري.
عنوان املقر االجأماعي : 128 زنقة 

 -  6 رقم  مكأب   2 الطابق  العرعار 

20006 الدار الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د سع د اطبيب : 950 حصة 

بق مة 95.000 درهم للحصة.

50 حصة   : تيمن حاف�سي  الس د 

بق مة 5.000 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اطبيب  سع د  الس د 
 12 رقم   07 زنقة  م امار  تجزئة 

الب ضاء  الدار   20150 كال فورن ا 

املغرب.

عنوانه)ا(  حاف�سي  تيمن  الس د 
مارس   2 شارع  زاوية  املجد  إقامة 
 11 شقة  ك  عمارة  القدس  وشارع 

20610 الدار الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اطبيب  سع د  الس د 
 12 رقم   07 زنقة  م امار  تجزئة 
الب ضاء  الدار   20150 كال فورن ا 

املغرب
عنوانه)ا(  حاف�سي  تيمن  الس د 
مارس   2 شارع  زاوية  املجد  إقامة 
 11 شقة  ك  عمارة  القدس  وشارع 

20610 الدار الب ضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795152.
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 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

 MOROCCAN FOR CHANGE
PRIVATE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 38 -
 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY ABDELLAH - GUELIZ ،
40000، MARRAKECH MAROC
 MOROCCAN FOR CHANGE
PRIVATE شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 1178 

تجزئة العزوزية الطابق 2 - 40083 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
119225

 24 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر 
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 MOROCCAN FOR CHANGE

.PRIVATE

غرض الشركة بإيجاز : - مقاو0 في 

ادارة وتس ير الخدمات)مركز اللغة - 

دورات تكوين ة - دعم(..

 1178  : االجأماعي  املقر  عنوان 

 40083  -  2 الطابق  العزوزية  تجزئة 

مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 50.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

250 حصة   : الغالي كنوني  الس د 

بق مة 100 درهم للحصة.

250 حصة   : الس دة م نة ملزوغي 

بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د الغالي كنوني عنوانه)ا( ح م 

امرشيش الدال ة 2 عمارة اوه رقم 01 

مراكش 40002 مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  ملزوغي  م نة  الس دة 

مكرر   154 رقم  تسلطانت  تجزئة 

مراكش   40065 مراكش  سيبع 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الس د الغالي كنوني عنوانه)ا( ح م 

امرشيش الدال ة 2 عمارة اوه رقم 01 

مراكش 40002 مراكش املغرب

عنوانه)ا(  ملزوغي  م نة  الس دة 

مكرر   154 رقم  تسلطانت  تجزئة 

سيبع مراكش 40065 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   07 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 128314.

116I

ALIANZA ADVISORY

ND ECOM

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

ALIANZA ADVISORY

49، زنقة جون جوريس، الطابق 

رقم 6، حي غوتي ه ، 20060، 

الدارالب ضاء املغرب

ND ECOM شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي 49، زنقة 

جون جوريس، الطابق 6، شقة 12، 

حي غوتيي - 20060 الدار الب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

517329

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   06

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 ND  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ECOM

غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بارصالة  والخارج  املغرب  في  الشركة 

عن نفسها و7الن ابة عن الغير:

الزخرف ة  ارش اء  و7 ع  شراء   -

وفي  اإلنترنت  عبر  املائدة  وتدوات 

املوقع؛

منزل ة  معدات  و7 ع  شراء   -

مخألفة عبر اإلنترنت وفي املوقع ؛

- ب ع ارثاث بالأجزئة ؛

- الأجارة ؛
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- االسأحواذ املباشر تو غير املباشر 

ن ابة  تو  لنفسه  سواء  مصلحة  على 

مع  باملشاركة  تو  ثالثة  تطراف  عن 

بأي  اعأباري  تو  طب عي  شخص  تي 

شكل من ارشكا0 في جم ع العمل ات 

تو  جديدة  شركة  إنشاء  طريق  عن 

املساهمة تو االكأأاب تو شراء اروراق 

املال ة تو حقوق الشركات تو االندماج 

تو  الجمع ات  تكوين  تو  الأحالف  تو 

غير ذلك ؛

العمل ات  جم ع   ، عام  وبشكل 

تو  املال ة  تو  الأجارية  تو  الصناع ة 

التي  العقارية  تو  املنقولة  تو  املدن ة 

قد تأعلق بشكل مباشر تو غير مباشر 

التي  تو  تعاله  املذكورة  بارش اء 

تو  الشركة  تطوير  على  تساعد  قد 

نشاطها..
عنوان املقر االجأماعي : 49، زنقة 

 ،12 6، شقة  جون جوريس، الطابق 

الب ضاء  الدار   20060  - غوتيي  حي 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 100  : الديوري  نس م  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الديوري  نس م  الس د 
1، شقة  الطابق  زنقة سويبس،   ،26

الب ضاء  الدار   20120 بنجدية   ،1

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الديوري  نس م  الس د 
1، شقة  الطابق  زنقة سويبس،   ،26

الب ضاء  الدار   20120 بنجدية   ،1

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 794234.

117I

ادكو كونس ل

 LABORATOIRE

 D›ANALYSES MEDICALES

FARAH ESSALAM
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ادكو كونس ل

26 حي الريحان الطابق 1 الشقة 2 

حي الراحة. ، 20550، الدار الب ضاء 

املغرب

 LABORATOIRE D›ANALYSES

 MEDICALES FARAH ESSALAM

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي 36 عمارة 

ت مكأب رقم 4 طابق 1 فرح السالم 

تزهر ولفا - 20500 الدارالب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

517181

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   15

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 LABORATOIRE D’ANALYSES

.MEDICALES FARAH ESSALAM

مخأبر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الأحال ل.

عنوان املقر االجأماعي : 36 عمارة 

السالم  فرح   1 طابق   4 رقم  مكأب  ت 

الدارالب ضاء   20500  - ولفا  تزهر 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 
درهم، مقسم كالأالي:

الس د محمد ندير هر7از : 1.000 
حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الس د محمد ندير هر7از عنوانه)ا( 
 5 شقة   1 طابق  مالرمي  زنقة   10
الدارالب ضاء   20600 فالفلوري 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس د محمد ندير هر7از عنوانه)ا( 
 5 شقة   1 طابق  مالرمي  زنقة   10
الدارالب ضاء   20600 فالفلوري 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم -.

118I

CALLA ONDA TRANS

CALLA ONDA TRANS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تحويل الشكل القانوني للشركة

CALLA ONDA TRANS
 HAY BERIANTI RUE 17 N° 06 ،

90900، TANGER MAROC
CALLA ONDA TRANS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
و عنوان مقرها االجأماعي حي بريانتي 

زنقة 17 رقم 6 - 90900 طنجة.
تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.110083
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2021 تم تحويل  08 شتنبر  املؤرخ في 
القانوني للشركة من »شركة  الشكل 
ذات املسؤول ة املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   08 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 8798.

119I

CALLA ONDA TRANS

CALLA ONDA TRANS

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

CALLA ONDA TRANS

 HAY BERIANTI RUE 17 N° 06 ،

90900، TANGER MAROC

CALLA ONDA TRANS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي بريانتي 

زنقة 17 رقم 6 - 90900 طنجة 

املغرب.

تفويت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.110083

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   2021 شتنبر   08 في  املؤرخ 

املصادقة على :

العنأيت  يمنة  )ة(  الس د  تفويت 

 75 تصل  من  اجأماع ة  حصة   75

مصطفى  )ة(  الس د  لفائدة  حصة 

شداد بأاريخ 08 شتنبر 2021.

برقاش  ايمان  )ة(  الس د  تفويت 

 54 تصل  من  اجأماع ة  حصة   54

مصطفى  )ة(  الس د  لفائدة  حصة 

شداد بأاريخ 08 شتنبر 2021.

اعل لوش  ريم  )ة(  الس د  تفويت 

107 حصة اجأماع ة من تصل 107 

مصطفى  )ة(  الس د  لفائدة  حصة 

شداد بأاريخ 08 شتنبر 2021.

ريان  هللا  عبد  )ة(  الس د  تفويت 

من  اجأماع ة  214 حصة  اعل لوش 

)ة(  الس د  لفائدة  حصة   214 تصل 

شتنبر   08 بأاريخ  شداد  مصطفى 

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   08 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 8798.

120I
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AGC CONSEIL

AL GHOFRANE INVEST
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسير جديد للشركة

AGC CONSEIL
الدار الب ضاء ، 21000، الدار 

الب ضاء املغرب
AL GHOFRANE INVEST شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي 197 شارع 
املقاومة طابق 6 - 21000 الدار 

الب ضاء املغرب.
تع ين مسير جديد للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.356291

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تع ين  تم   2021 شتنبر   16 في  املؤرخ 
الس د)ة(  للشركة  جديد  مسير 

النصراوي بلقاسم كمسير وح د
تبعا لقبو0 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795341.
121I

AGC CONSEIL

PEINT & BUILD
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

AGC CONSEIL
الدار الب ضاء ، 21000، الدار 

الب ضاء املغرب
PEINT & BUILD شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة)في طور 

الأصف ة(
وعنوان مقرها اإلجأماعي اقامة 
نخلة عمارة واو شقة 3 س دي 
معروف - 20100 الدار الب ضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.179161

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر حل   2012 23 غشت  في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 

رتسمالها  مبلغ   PEINT & BUILD

مقرها  وعنوان  درهم   10.000

اإلجأماعي اقامة نخلة عمارة واو شقة 

الدار   20100  - معروف  س دي   3

: صعو7ات  الب ضاء املغرب نت جة 0 

النأائج  الى  الوصو0  وعدم  تجارية 

املقررة.

اقامة  ب  الأصف ة  مقر  حدد  و 

س دي   3 شقة  واو  عمارة  نخلة 

الب ضاء  الدار   20100  - معروف 

املغرب. 

و عين:
بولعقو0  بو7كر  الس د)ة( 

 21000 الب ضاء  الدار  وعنوانه)ا( 

)ة(  كمصفي  املغرب  الب ضاء  الدار 

للشركة.

 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2012 تحت رقم 508561.

122I

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

SAHARA AFFICHAGE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 MIDDLE EAST

 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

 Boulevard Ghandi ، 355,357

20390، Casablanca Maroc

SAHARA AFFICHAGE شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

العركوب رقم 7724/1 الداخلة 

73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

19061

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 غشت   03

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SAHARA AFFICHAGE

- اإلشهار   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واإلعالن.

التسويق  مجا0  في  اإلستشارة   -

واالتصا0.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الداخلة   1/7724 رقم  العركوب 

73000 الداخلة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 MPS DAKHLA : 1.000 الشركة

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 MPS DAKHLA الشركة 

رقم  العركوب  شارع  عنوانه)ا( 

1/7724 73000 الداخلة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

كريم  بناني  سع د  الس د 

عنوانه)ا( ملقة 00000 ملقة إسبان ا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بأاريخ  الدهب  بوادي  االبأدائ ة 

غشت 2021 تحت رقم 1363/2021.

123I

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

RESORT SERVICES
إعالن مأعدد القرارات

 MIDDLE EAST
 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO
 Boulevard Ghandi ، 355,357
20390، Casablanca Maroc

RESORT SERVICES »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: رقم 
46 شارع الوالء زنقة عبد الخالق 
طوريس - 73000 الداخلة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.10341
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 21 ماي 2021
تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

حصص:  تفويت   -  1 رقم  قرار 
تفويت  مايلي:  على  ينص  الذي 
وشركة  قموس  ابراه م  الس د 
حصة   1000  0  BEN’S HOLDING
ب نهما  بالتساوي  مقسمة  إجأماع ة 
لفائدة شركة MPS DAKHLA بق مة 

100 درهم للحصة.
قرار رقم 2 - تغ ير الشكل القانوني 
مايلي:  على  ينص  الذي  للشركة: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تعديل 
شركة  إلى  املسؤول ة  محدودة  شركة 
الشريك  ذات  املسؤول ة  محدودة 

الوح د
وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  القانوني  الشكل  تعديل 
ذات  املسؤول ة  محدودة  شركة  إلى 

الشريك الوح د
على  ينص  الذي  و7:   6 رقم  بند 
في  محددة  الشركة  ما0  رتس  مايلي: 
حصة   1000 إلي  مقسمة   100.000
إجأماع ة من فئة 100 درهم مق دة 
جم عها بإسم الشريك الوح د شركة 

.MPS DAKHLA



21115 الجريدة الرسميةعدد 5687 - 20 ر7 ع ارو0 1443 )27 تكأو7ر 2021) 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بأاريخ  الدهب  بوادي  االبأدائ ة 

يون و 2021 تحت رقم 970/2021.

124I

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

NEW PROJET SUD
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 MIDDLE EAST

 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

 Boulevard Ghandi ، 355,357

20390، Casablanca Maroc

NEW PROJET SUD شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

العركوب رقم 1/7724 - 73000 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

18529

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   19

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 NEW  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PROJET SUD

 1-  : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلنعاش العقاري بكافة تشكاله.

املأعلقة  ارنشطة  جم ع   2-

العمالء  إقامة  س ما  وال  بالفنادق، 

وتقديم الطعام.

-3 شراء, إنشاء, تأجير تو تطوير تي 

ترض تو بناء معدة للس احة.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 73000  -  7724/1 رقم  العركوب 

الداخلة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : بندورو  نرجس  الس دة 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بندورو عنوانه)ا(  الس دة نرجس 
املدينة   128 ف ال  س تي  جولف 
 20000 النواصر  الخضراء بوسكورة 

الدار الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
بندورو عنوانه)ا(  الس دة نرجس 
املدينة   128 ف ال  س تي  جولف 
 20000 النواصر  الخضراء بوسكورة 

الدار الب ضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بأاريخ  الدهب  بوادي  االبأدائ ة 
يون و 2021 تحت رقم 1012/2021.
125I

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

 DAKHLA LIGHTHOUSE
HOTEL

إعالن مأعدد القرارات

 MIDDLE EAST
 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO
 Boulevard Ghandi ، 355,357
20390، Casablanca Maroc

 DAKHLA LIGHTHOUSE HOTEL
»شركة ذات املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: شاطئ تم 
البوير - 73000 الداخلة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.7229
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
اتخاذ  تم   2021 ماي   07 في  املؤرخ 

القرارات الأال ة: 

حصص:  تفويت   -  1 رقم  قرار 
تفويت  مايلي:  على  ينص  الذي 
الس دة فاطمة ال مين 0 500 حصة 
 BEN’S شركة  لفائدة  إجأماع ة 
درهم   100 بق مة   HOLDING

للحصة.
قرار رقم 2 - تغ ير الشكل القانوني 
مايلي:  على  ينص  الذي  للشركة: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تعديل 
شركة  إلى  املسؤول ة  محدودة  شركة 
الشريك  ذات  املسؤول ة  محدودة 

الوح د
وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  القانوني  الشكل  تعديل 
ذات  املسؤول ة  محدودة  شركة  إلى 

الشريك الوح د
على  ينص  الذي  و7:   6 رقم  بند 
في  محددة  الشركة  ما0  رتس  مايلي: 
حصة   1000 إلي  مقسمة   100.000
إجأماع ة من فئة 100 درهم مق دة 
جم عها بإسم الشريك الوح د شركة 

BEN’S HOLDING
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بأاريخ  الدهب  بوادي  االبأدائ ة 

ماي 2021 تحت رقم 936/2021.
126I

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

GRAND PROJET SAHARA
إعالن مأعدد القرارات

 MIDDLE EAST
 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO
 Boulevard Ghandi ، 355,357
20390، Casablanca Maroc
 GRAND PROJET SAHARA

»شركة ذات املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجأماعي: رقم 

46 شارع الوالء زنقة عبد الخالق 
طوريس - 73000 الداخلة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.8795

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

اتخاذ  تم   2021 تبريل   27 في  املؤرخ 

القرارات الأال ة: 

حصص:  تفويت   -  1 رقم  قرار 

تفويت  مايلي:  على  ينص  الذي 

حصة   50  0 قموس  ابراه م  الس د 

 BEN’S شركة  لفائدة  إجأماع ة 

درهم   100 بق مة   HOLDING

للحصة.

قرار رقم 2 - تغ ير الشكل القانوني 

مايلي:  على  ينص  الذي  للشركة: 

من  للشركة  القانوني  الشكل  تعديل 

شركة  إلى  املسؤول ة  محدودة  شركة 

الشريك  ذات  املسؤول ة  محدودة 

الوح د

وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  القانوني  الشكل  تعديل 

ذات  املسؤول ة  محدودة  شركة  إلى 

الشريك الوح د

على  ينص  الذي  و7:   6 رقم  بند 

في  محددة  الشركة  ما0  رتس  مايلي: 

حصة   100 إلي  مقصمة   10.000

إجأماع ة من فئة 100 درهم مق دة 

جم عها بإسم الشريك الوح د شركة 

BEN’S HOLDING

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بأاريخ  الدهب  بوادي  االبأدائ ة 

ماي 2021 تحت رقم 724/2021.

127I

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

SUD PROPERTIES
إعالن مأعدد القرارات

 MIDDLE EAST

 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

 Boulevard Ghandi ، 355,357

20390، Casablanca Maroc

SUD PROPERTIES »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«
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وعنوان مقرها االجأماعي: شارع 

محمد الخامس إقامة رقم 01 شقة 

رقم 4 - 73000 الداخلة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.10235

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 24 يون و 2021

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

حصص:  تفويت   -  1 رقم  قرار 

تفويت  مايلي:  على  ينص  الذي 

وشركة  ال مين  فاطمة  الس دة 

حصة   1000  0  BEN’S HOLDING

ب نهما  بالتساوي  مقسمة  إجأماع ة 

لفائدة شركة MPS DAKHLA بق مة 

100 درهم للحصة.

قرار رقم 2 - تغ ير الشكل القانوني 

مايلي:  على  ينص  الذي  للشركة: 

من  للشركة  القانوني  الشكل  تعديل 

شركة  إلى  املسؤول ة  محدودة  شركة 

الشريك  ذات  املسؤول ة  محدودة 

الوح د

وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  القانوني  الشكل  تعديل 

ذات  املسؤول ة  محدودة  شركة  إلى 

الشريك الوح د

على  ينص  الذي  و7:   6 رقم  بند 

في  محددة  الشركة  ما0  رتس  مايلي: 

حصة   1000 إلي  مقسمة   100.000

إجأماع ة من فئة 100 درهم مق دة 

جم عها بإسم الشريك الوح د شركة 

MPS DAKHLA

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بأاريخ  الدهب  بوادي  االبأدائ ة 

يون و 2021 تحت رقم 1167/21.

128I

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

 TRADITION & 
HOSPITALITÉ

إعالن مأعدد القرارات

 MIDDLE EAST
 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO
 Boulevard Ghandi ، 355,357
20390، Casablanca Maroc

 TRADITION & HOSPITALITÉ 
»شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

ذات الشريك الوح د«
وعنوان مقرها االجأماعي: 442 شارع 

مصطفى املعاني - 20140 الدار 
الب ضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.506457
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 16 شتنبر 2021
تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

قرار رقم 1 - تفويت حصص: الذي 
ينص على مايلي: تفويت الس د سع د 
بناني كريم 0 1000 حصة إجأماع ة 
بق مة  هاشم  سع د  الس د  لفائدة 

100 درهم للحصة.
وتع ين  إسأقالة   -  2 رقم  قرار 
مسير جديد للشركة: الذي ينص على 
سع د  الس د  إسأقالة  قبو0  مايلي: 
بناني كريم من مهامه كمسير للشركة 
كمسير  هاشم  سع د  الس د  وتع ين 

جديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
على  ينص  الذي  و7:   6 رقم  بند 
في  محددة  الشركة  ما0  رتس  مايلي: 
حصة   1000 إلي  مقسمة   100.000
إجأماع ة من فئة 100 درهم مق دة 
الوح د  الشريك  بإسم  جم عها 

الس د سع د هاشم 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795408.

129I

AGC CONSEIL

AL GHOFRANE INVEST
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

AGC CONSEIL
الدار الب ضاء ، 21000، الدار 

الب ضاء املغرب
AL GHOFRANE INVEST شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي 197 شارع 
املقاومة طابق 6 - 21000 الدار 

الب ضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.356291

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2021 شتنبر   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :
غفران  )ة(  الس د  تفويت 
اجأماع ة  حصة   1.000 الورديغي 
من تصل 1.000 حصة لفائدة الس د 
 16 بأاريخ  النصراوي  بلقاسم  )ة( 

شتنبر 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795341.

130I

ccf roubia

صوطراديور
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

ccf roubia
 bd mohammed derfoufi 17
oujda ، 60000، oujda maroc

صوطراديور شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 
شطابة بني وك ل الدائرة القروية 

اسلي - 60000 وجدة املغرب.
تفويت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.23109

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2021 شتنبر   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
خل فة  الع د  )ة(  الس د  تفويت 
تصل  من  اجأماع ة  حصة   1.570
1.570 حصة لفائدة الس د )ة( يحيى 

خل فة بأاريخ 02 شتنبر 2021.
الحق  عبد  )ة(  الس د  تفويت 
من  اجأماع ة  حصة   1.570 خل فة 
تصل 1.570 حصة لفائدة الس د )ة( 
يحيى خل فة بأاريخ 02 شتنبر 2021.

خل فة  فاطمة  )ة(  الس د  تفويت 
790 حصة اجأماع ة من تصل 790 
حصة لفائدة الس د )ة( يحيى خل فة 

بأاريخ 09 فبراير 2021.
خل فة  نصيرة  )ة(  الس د  تفويت 
790 حصة اجأماع ة من تصل 790 
حصة لفائدة الس د )ة( يحيى خل فة 

بأاريخ 02 شتنبر 2021.
خل فة  عائشة  )ة(  الس د  تفويت 
790 حصة اجأماع ة من تصل 790 
حصة لفائدة الس د )ة( يحيى خل فة 

بأاريخ 02 شتنبر 2021.
خل فة  سل مة  )ة(  الس د  تفويت 
790 حصة اجأماع ة من تصل 790 
حصة لفائدة الس د )ة( يحيى خل فة 

بأاريخ 02 شتنبر 2021.
طابالع ت  )ة(  الس د  تفويت 
من  اجأماع ة  1.130 حصة  بلخيري 
تصل 1.130 حصة لفائدة الس د )ة( 
يحيى خل فة بأاريخ 02 شتنبر 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   05 بأاريخ  بوجدة  الأجارية 

2021 تحت رقم 3455.
131I

AGC CONSEIL

SCOPE IMMO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

AGC CONSEIL
الدار الب ضاء ، 21000، الدار 

الب ضاء املغرب
SCOPE IMMO شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
)في طور الأصف ة(
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وعنوان مقرها اإلجأماعي 14 زنقة 
االندلس مرس سلطان 2000 - 
2000 الدار الب ضاء املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.303769
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر حل   2021 12 غشت  في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
رتسمالها  مبلغ   SCOPE IMMO
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
مرس  االندلس  زنقة   14 اإلجأماعي 
سلطان 2000 - 2000 الدار الب ضاء 
تجارية  صعو7ات   :  0 نت جة  املغرب 

وعدم الوصو0 الى النأائج املقررة.
و حدد مقر الأصف ة ب 14 زنقة 
 -  2000 سلطان  مرس  االندلس 

20000 الدار الب ضاء املغرب. 
و عين:

كانأوري  خالد  الس د)ة( 
 20000 الب ضاء  الدار  وعنوانه)ا( 
)ة(  كمصفي  املغرب  الب ضاء  الدار 

للشركة.
 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 794334.
132I

D & S COM

MC5 RENT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

D & S COM
 BD GRANDE CEINTURE RES

 MOUAHIDINE YOUSSEF 3 M1
 HAY MOHAMMADI ، 20570،

CASABLANCA MAROC
MC5 RENT شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د)في 

طور الأصف ة(
وعنوان مقرها اإلجأماعي اقامة 

املوحدين زنقة 2 رقم 76 شارع 
الحزام الكبير الحي املحمدي - 2057 

الدارالب ضاء املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.390047

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر حل   2021 شتنبر   30 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
مبلغ   MC5 RENT الوح د  الشريك 
وعنوان  درهم   600.000 رتسمالها 
املوحدين  اقامة  اإلجأماعي  مقرها 
الكبير  الحزام  شارع   76 رقم   2 زنقة 
الدارالب ضاء   2057  - الحي املحمدي 
املسبق  الحل   :  0 نت جة  املغرب 

للشركة.
و حدد مقر الأصف ة ب 46 شارع 
الدار   20000  - الطابق2  الزرقطوني 

الب ضاء املغرب. 
و عين:

برش د  عأ قة  الس د)ة( 
 2 زنقة  املوحدين  اقامة  وعنوانه)ا( 
الحي  الكبير  الحزام  شارع   76 رقم 
الدارالب ضاء   20470 املحمدي 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالح ات  على  املفروضة 
تبل غ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 
العقود والوثائق املأعلقة بالأصف ة : 
2 الدار  46 شارع الزرقطوني الطابق 

الب ضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795988.
133I

MIMOFID SARL AU

MUAMALAT EXPRESS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

MIMOFID SARL AU
42 حي مسرور 1 تمارة ، 12020، 

تمارة املغرب
MUAMALAT EXPRESS شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 

العلويين زنقة الكويت رقم 46 تمارة 
- 12000 تمارة املغرب.

تفويت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.130781
الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تمت   2021 شتنبر   30 في  املؤرخ 

املصادقة على :
هبا0  زينب  )ة(  الس د  تفويت 
500 حصة اجأماع ة من تصل 500 
حصة لفائدة الس د )ة( سارة صب ب 

بأاريخ 29 شتنبر 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   07 بأاريخ  بأمارة  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 6578.
134I

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

WAREHOUSE SUD
إعالن مأعدد القرارات

 MIDDLE EAST
 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO
 Boulevard Ghandi ، 355,357
20390، Casablanca Maroc

WAREHOUSE SUD »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«
وعنوان مقرها االجأماعي: شارع 
العركوب رقم 1/7724 - 73000 

الداخلة املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
.17089

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 12 ماي 2021

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 
قرار رقم 1 - تفويت حصص: الذي 
ينص على مايلي: تفويت الس د مهدي 
بناني كريم 0 1000 حصة إجأماع ة 
 150  : الأالي  النحو  على  مقسمة 
 MPS حصة إجأماع ة لفائدة شركة
مكزاري  محمد  والس د   DAKHLA

عبد  والس د  إجأماع ة  حصة   500
350 حصة  اإلدري�سي  بوزيدي  الرزاق 
إجأماع ة بق مة 100 درهم للحصة.
قرار رقم 2 - تغ ير الشكل القانوني 
مايلي:  على  ينص  الذي  للشركة: 
للشركة  القانوني  الشكل  تعديل 
ذات  املسؤول ة  محدودة  شركة  من 
محدودة  شركة  إلى  الوح د  الشريك 

املسؤول ة 
وتع ين  إسأقالة   -  3 رقم  قرار 
مسير جديد للشركة: الذي ينص على 
مهدي  الس د  إسأقالة  قبو0  مايلي: 
بناني كريم من مهامه كمسير للشركة 
كريم  بناني  سع د  الس د  وتع ين 

كمسير جديد للشركة
النشاط  تغ ير   -  4 رقم  قرار 
على  ينص  الذي  للشركة:  الأجاري 
مايلي: تغ ير النشاط الأجاري للشركة 
والأصدير  االسأيراد  بأنشطة  للق ام 
الزراع ة  املنأجات  لجم ع  والتسويق 
الخصوص  وجه  وعلى  والغذائ ة 

املشرو7ات الكحول ة
وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تعديل 
الشريك  ذات  املسؤول ة  محدودة 
الوح دإلى شركة محدودة املسؤول ة 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  الأجاري  النشاط  تغ ير 
والأصدير  االسأيراد  بأنشطة  للق ام 
الزراع ة  املنأجات  لجم ع  والتسويق 
الخصوص  وجه  وعلى  والغذائ ة 

جم ع تنواع املشرو7ات الكحول ة
على  ينص  الذي  و7:   6 رقم  بند 
الشركة  حصص  تقس م  تم  مايلي: 
 150  : الأالي  النحو  الشركاء على  بين 
 MPS حصة إجأماع ة لفائدة شركة
مكزاري  محمد  والس د   DAKHLA
عبد  والس د  إجأماع ة  حصة   500
350 حصة  اإلدري�سي  بوزيدي  الرزاق 
إجأماع ة بق مة 100 درهم للحصة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بأاريخ  الدهب  بوادي  االبأدائ ة 

ماي 2021 تحت رقم 937/2021.
135I
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 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

LAGUNA LAND
إعالن مأعدد القرارات

 MIDDLE EAST

 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

 Boulevard Ghandi ، 355,357

20390، Casablanca Maroc

LAGUNA LAND »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: شارع 

محمد الخامس إقامة رقم 09 شقة 
رقم 4 - 73000 الداخلة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.10233

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 27 تبريل 2021

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

حصص:  تفويت   -  1 رقم  قرار 

تفويت  مايلي:  على  ينص  الذي 

الس د ابراه م قموس 0 500 حصة 

 BEN’S شركة  لفائدة  إجأماع ة 

درهم   100 بق مة   HOLDING

للحصة.

قرار رقم 2 - تغ ير الشكل القانوني 

مايلي:  على  ينص  الذي  للشركة: 

من  للشركة  القانوني  الشكل  تعديل 

شركة  إلى  املسؤول ة  محدودة  شركة 

الشريك  ذات  املسؤول ة  محدودة 

الوح د

وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  القانوني  الشكل  تعديل 

ذات  املسؤول ة  محدودة  شركة  إلى 

الشريك الوح د

على  ينص  الذي  و7:   6 رقم  بند 
في  محددة  الشركة  ما0  رتس  مايلي: 

حصة   1000 إلي  مقسمة   100.000

إجأماع ة من فئة 100 درهم مق دة 

جم عها بإسم الشريك الوح د شركة 

.BEN’S HOLDING

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بأاريخ  الدهب  بوادي  االبأدائ ة 

ماي 2021 تحت رقم 723/2021.
136I

Medall Project

م دا0 بروج كت

)MEDALL PROJECT )
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

توس ع نشاط الشركة 

Medall Project
 AGADIR AGADIR، 80000،

 AGADIR - IDA OU TANANE
املغرب

 MEDALL (م دا0 بروج كت
PROJECT( شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها االجأماعي 252 شارع 

ابن اله أم تاس ال انزكان اكادير 
الكبرى AGADIR 80000 املغرب.

توس ع نشاط الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.11583
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2021 شتنبر   27 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  الأال ة  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
-مركز اعما0 وتوطين.

-خدمات مال ة.
- استشارات تدبير..

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   11 بأاريخ  بانزكان  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 2119.
137I

GATE DESIGN

DRY IMPORT SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

DRY IMPORT
50 زنقة االطلس اقامة بن ياسين 
الطبق 2 الشقة 12 املعاريف ، 
20330، الدار الب ضاء املغرب

DRY IMPORT SARL شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 50 زنقة 

االطلس اقامة بن ياسين الطبق 2 
الشقة 12 املعاريف - 20330 الدار 

الب ضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.330525

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2021 يول وز   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
حب  شك ب  )ة(  الس د  تفويت 
حصة   5.000 الصفريوي  امللوك 
حصة   5.000 تصل  من  اجأماع ة 
حب  الحم د  عبد  )ة(  الس د  لفائدة 
يول وز   15 بأاريخ  الصفريوي  امللوك 

.2021
حب  ادريس  )ة(  الس د  تفويت 
حصة   5.000 الصفريوي  امللوك 
حصة   5.000 تصل  من  اجأماع ة 
حب  الحم د  عبد  )ة(  الس د  لفائدة 
يول وز   15 بأاريخ  الصفريوي  امللوك 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

غشت 2021 تحت رقم 789497.

138I

Trefle Conseil

OTHERSIDE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

Trefle Conseil
 Angle Bd. Zerktouni et Rue
 Soulaimane Azmi ، 20503،

casablanca maroc
OTHERSIDE شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 7 زنقة 

سبأة إقامة رامي، الطابق 2 الرقم 8 
- 20360 الدارالب ضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.282109
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2021 شتنبر   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :

برح ل  املهدي  )ة(  الس د  تفويت 

تصل  من  اجأماع ة  حصة   100

1.000 حصة لفائدة الس د )ة( معاد 

برح ل بأاريخ 18 شتنبر 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795920.

139I

N2M CONSEIL-SARL

FOURKA DENTAL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

حل شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

FOURKA DENTAL شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طور الأصف ة(

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

تاويمة حي عاريض، اقامة الجزيرة 

الطابق االو0 زنقة املح ط - 62000 

الناظور املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.22255

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تقرر   2021 تكأو7ر   04 في  املؤرخ 

محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 

 FOURKA الوح د  الشريك  ذات 

 100.000 رتسمالها  مبلغ   DENTAL

درهم وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

الجزيرة  اقامة  عاريض،  حي  تاويمة 

 62000 الطابق االو0 زنقة املح ط - 

انتهاء   :  0 نت جة  املغرب  الناظور 

الغرض من الشركة.

شارع  ب  الأصف ة  مقر  حدد  و 

الجزيرة  اقامة  عاريض،  حي  تاويمة 

 62000 الطابق االو0 زنقة املح ط - 

الناظور املغرب. 
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و عين:

فوركة  اسامة  الس د)ة( 

زنقة  م مون  اوالد  حي  وعنوانه)ا( 

111 رقم 34 62000 الناظور املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بأاريخ  بالناضور  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 4057.

140I

N2M CONSEIL-SARL

NOVODIR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

NOVODIR شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي عبد 

املومن بني انصار - 62000 الناظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

22899

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   22

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.NOVODIR

غرض الشركة بإيجاز : الأجارة.
: حي عبد  االجأماعي  املقر  عنوان 
الناظور   62000  - انصار  بني  املومن 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : ال اس  بروق  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ال اس  بروق  الس د 
 62000 انصار  بني  املسأوصف  حي 

الناظور املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ال اس  بروق  الس د 
 62000 انصار  بني  املسأوصف  حي 

الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بالناضور بأاريخ 29 شتنبر 

2021 تحت رقم 4026.
141I

N2M CONSEIL-SARL

FOURKA DENTAL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل الأصف ة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
MAROC

FOURKA DENTAL شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي : شارع 
تاويمة حي عاريض، اقامة الجزيرة 

الطابق االو0 زنقة املح ط - 62000 
الناظور املغرب.
قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
.22255

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
2021 تقرر حل  04 تكأو7ر  املؤرخ في 

ذات  شركة   FOURKA DENTAL

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

 100.000 رتسمالها  مبلغ  الوح د 

درهم وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

الجزيرة  اقامة  عاريض،  حي  تاويمة 

 62000 الطابق االو0 زنقة املح ط - 

الناظور املغرب نت جة النتهاء الغرض 

من الشركة.

و عين:

فوركة  اسامة  الس د)ة( 

زنقة  م مون  اوالد  حي  وعنوانه)ا( 
111 رقم 34 62000 الناظور املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 

شارع  وفي   2021 تكأو7ر   04 بأاريخ 

الجزيرة  اقامة  عاريض،  حي  تاويمة 

 62000 الطابق االو0 زنقة املح ط - 

الناظور املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بأاريخ  بالناضور  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 4058.

142I

FICODEC SARL

OUNAZOUI TRANS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

FICODEC SARL

6 زنقة قطر املدينة الجديدة ، 

30000، فاس املغرب

OUNAZOUI TRANS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 29 حي بام 

بنسودة - 30000 فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.63207

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   2021 يول وز   08 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الزوين  يوسف  )ة(  الس د  تفويت 

300 حصة اجأماع ة من تصل 300 

حصة لفائدة الس د )ة( احمد مط ع 

بأاريخ 08 يول وز 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   01 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4347/021.

143I

ficotrad sarl

 AIT LKHORF CARS SARL
A.U

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ficotrad sarl

 hay el hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc

 AIT LKHORF CARS SARL A.U

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

موالي عبد هللا تزناخت - 45750 

ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

11685

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   28

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 AIT  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.LKHORF CARS SARL A.U

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الس ارات بدون سائق.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 45750  - تزناخت  هللا  عبد  موالي 

ورزازات املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
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 1.000  : الخرف  سع د  الس د 
حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الخرف  سع د  الس د 
زاكورة   47702 النقوب  تمهار  دوار 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
احمد  ايت  هللا  عبد  الس د 
 45774 وسلسات  اسرسا  عنوانه)ا( 

ورزازات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بورزازات بأاريخ 06 تكأو7ر 

2021 تحت رقم 552.
144I

jilovta sarl

شركة سونتر ابيل اغينتال
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

شركة سونتر اب ل اغ نأا0 شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي القدس 
شارع املقدس عمارة 06 الطابق 3 
شقة رقم 8 وجدة 60000 وجدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

38207
 02 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 غشت 
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
: شركة  بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

سونتر اب ل اغ نأا0.
العناية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالجسم بآالت حديثة.

حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 06 عمارة  املقدس  شارع  القدس 
الطابق 3 شقة رقم 8 وجدة 60000 

وجدة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
500 حصة   : الس د هشام شرقي 

بق مة 100 درهم للحصة.
500 حصة   : الس دة حنان مدني 

بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  شرقي  هشام  الس د 
 60000 احفير   14 رقم  وجدة  زنقة 

وجدة املغرب.
الس د حنان مدني عنوانه)ا( ضهر 
رقم  ب44  زنقة  الفأح  تجزئة  املحلة 

11 60000 وجدة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مدني  حنان  الس دة 
ضهر املحلة تجزئة الفأح زنقة ب44 

رقم 11 60000 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   01 بأاريخ  بوجدة  الأجارية 

2021 تحت رقم 3422.
145I

ENDIAMESOS

ENDIAMESOS 
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ENDIAMESOS
26 شارع مرس السلطان شقة 
3 الطابق االو0 ، 20000، الدار 

الب ضاء املغرب
 ENDIAMESOS شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي 26 شارع 
مرس السلطان شقة 3 الطابق االو0 
الدار الب ضاء 20000 الدار الب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

518653

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   17

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ENDIAMESOS

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقارية  املشاريع  تسويق  عقارية 

والسكن ة واملهن ة والس اح ة.

خدمات االسأقبا0 واإلرشاد

الأقا�سي  وإدارة  الديون  تحص ل 

والأحك م والوساطة.

البناء  وتعما0   ، العامة  ارشغا0 
والطرق  الصحي  الصرف  والتشي د 

والأنم ة والشبكات املخألفة وتعما0 
الطرق

نقل جم ع تنواع البضائع.

عنوان املقر االجأماعي : 26 شارع 
مرس السلطان شقة 3 الطابق االو0 

الدار الب ضاء 20000 الدار الب ضاء 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : الغازي  احمد  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الغازي  احمد  الس د 
شارع  السفلي  ط  الخوارزمي  زنقة   4

الب ضاء  الدار   20000 الراشدي 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الغازي  احمد  الس د 

شارع  السفلي  ط  الخوارزمي  زنقة   4

الب ضاء  الدار   20000 الراشدي 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795684.

146I

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

MULTI ROADS CENTER
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تقل ص هدف الشركة

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

 AVENUE DES FARS APPT 920

 N°1 CYM RABAT ، 10000،

RABAT MAROC

MULTI ROADS CENTER شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها االجأماعي شارع 
تحمد بن عبود، عمارة الشرقاوي 

الطابق ارو0 رقم 10ـ سالـ - 11000 

سالـ املغرب.

تقل ص هدف الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

26525

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

حذف  تم   2021 يناير   20 في  املؤرخ 

الشركة  نشاط  من  الأال ة  ارنشطة 

الحالي :

االجأماعي  الهدف  تغ ير   .1

على  فقط  لالقأصار  وذلك  للشركة 

ارعما0 الفالح ة.

من  الثاني  الفصل  تغ ير   .2

بالهدف  املأعلق:  ارسا�سي  القانون 
القانون  تح ين  مع  االجأماعي 

ارسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   04 بأاريخ  بسال  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 37528.

147I
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CABINET HOURMANEK

VIVAS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

رفع رتسما0 الشركة

CABINET HOURMANEK
 IMM HICHAM AVENUE 315
 HASSAN II AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC
VIVAS شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 32 
زنقة طارق بن زياد الحي الصناعي 
اكادير - 80000 اكادير املغرب.

رفع رتسما0 الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.29225
 بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي
تم   2019 نونبر   15 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رتسما0  رفع 
درهم«   499.000.000« قدره 
إلى  درهم«   1.000.000« من  تي 
طريق  عن  درهم«   500.000.000«
الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء   :

املحددة املقدار واملسأحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   08 بأاريخ  باكادير  الأجارية 

2021 تحت رقم 106754.
148I

ELHANBALI CONSEILS SARL

 START PRODUCTION
ستارت برودكسيون

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

ELHANBALI CONSEILS SARL
 N°15 RUE 4 LOT 3 MARS
 BERRECHID BP 52 POSTE
 PRINCIPALE BERRECHID،

26100، BERRECHID MAROC
START PRODUCTION سأارت 
برودكس ون شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 13 

شارع محمد الخامس الطابق 3 
يسارتجزئة اليسر 26100 برش د - 

26100 برش د املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
15769

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   27
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
سأارت   START PRODUCTION

برودكس ون.
االنأاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 PRODUCTION السينمائي 

.CINÉMATOGRAPHIQUE
عنوان املقر االجأماعي : 13 شارع 
محمد الخامس الطابق 3 يسارتجزئة 
 26100  - برش د   26100 اليسر 

برش د املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 300.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : عزيز  الحنبلي  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
 1.000  : حم د  العبدري  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
الس د عف ف نصرالدين : 1.000 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د الحنبلي عزيز عنوانه)ا( 13 
زنقة 4 تجزئة 3 مارس 26100 برش د 

املغرب.
عنوانه)ا(  حم د  العبدري  الس د 

فرنسا 93200 سان دوني فرنسا.
نصرالدين  عف ف  الس د 
 26100 الجزائر  زنقة   19 عنوانه)ا( 

برش د املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس د الحنبلي عزيز عنوانه)ا( 13 
زنقة 4 تجزئة 3 مارس 26100 برش د 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   11 بأاريخ  ببرش د  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 1247.

149I

GATE DESIGN

AFRICA CLAIM EXPERTS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

AFRICA CLAIM EXPERTS
13 زنقة احمد املجاطي اقامة لزالب 
الطابق ارو0 رقم 8. ، 20350، الدار 

الب ضاء املغرب
AFRICA CLAIM EXPERTS شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 13 زنقة 
احمد املجاطي اقامة لزالب الطابق 
ارو0 رقم 8. - 20350 الدار الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

518265
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 غشت   03
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AFRICA CLAIM EXPERTS
الخبرة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الأأم ن ة.
13 زنقة   : عنوان املقر االجأماعي 
الطابق  لزالب  اقامة  املجاطي  احمد 
ارو0 رقم 8. - 20350 الدار الب ضاء 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الجل ل  بنعبد  امين  احمد  الس د 
درهم   100 بق مة  حصة   1.000  :

للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الجل ل  بنعبد  امين  احمد  الس د 

 47 الشقة  مبروكة  اقامة  عنوانه)ا( 

بلوك ا/3 حي بدر فاس 30010 الدار 

الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الجل ل  بنعبد  امين  احمد  الس د 

 47 الشقة  مبروكة  اقامة  عنوانه)ا( 

بلوك ا/3 حي بدر فاس 30010 الدار 

الب ضاء املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795248.

150I

cabinet de normalisation comptable sarl

SOPREGA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 cabinet de normalisation

comptable sarl

 bd emile zola casablanca ، 281

20300، casablanca maroc

SOPREGA شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي إقامة 

ميس مي، زنقة 15 رقم 8، الحي 

الحسني - 20220 الدار الب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

514883

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 غشت   05

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
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عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOPREGA
تشغا0   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اإلسأيراد،  الأجارة،  املخألفة،  البناء 
وشراء  ب ع   - العقاري،  اإلنعاش 
وتصن ع مواد البناء، العقاقير ومواد 

الصباغة.
إقامة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الحي   ،8 رقم   15 زنقة  ميس مي، 
الب ضاء  الدار   20220  - الحسني 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 450.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د حركة تحمد : 4.500 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 ، عنوانه)ا(  تحمد  حركة  الس د 
6 رقم  حي الجماعة الحضرية، بلوك 
الدار   20220 الحسني  الحي   301

الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 ، عنوانه)ا(  تحمد  حركة  الس د 
6 رقم  حي الجماعة الحضرية، بلوك 
الدار   20220 الحسني  الحي   301

الب ضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم -.
151I

zagora consulting sarl

GIE TAZARINE ZAGORA
مجموعة ذات النفع االقأصادي

تأسيس شركة

zagora consulting sarl
رقم119 شارع محمد الخامس ، 

47900، زاكورة املغرب
 GIE TAZARINE ZAGORA

مجموعة ذات النفع االقأصادي
وعنوان مقرها اإلجأماعي مركز 
تزارين زاكورة - 47900 زاكورة 

املغرب

تأسيس مجموعة ذات النفع 

االقأصادي 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

3531

 29 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تبريل 

النفع  ذات  ملجموعة  ارسا�سي 

االقأصادي باملميزات الأال ة:

ذات  مجموعة   : الشركة  شكل 

النفع االقأصادي.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 GIE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.TAZARINE ZAGORA

تثمين   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ومشأقاته  الأمور  منأجات  وتسويق 

ومنأجات فالح ه تخرى.

مركز   : االجأماعي  املقر  عنوان 
زاكورة   47900  - زاكورة  تزارين 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 5.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
ايور  الفالح ة  الأعاون ة  الشركة 

 1.000,00 بق مة  حصة   1  : تزارين 

درهم للحصة.

الفالح ة  الأعاون ة  الشركة 

 1.000,00 بق مة  1 حصة   : ايأماتن 

درهم للحصة.

تأفي  الفالح ة  الأعاون ة  الشركة 

تمساهلت : 1 حصة بق مة 1.000,00 

درهم للحصة.

الفالح ة  الأعاون ة  الشركة 

بق مة  حصة   1  : تزارين  الشفاء 

1.000,00 درهم للحصة.

الفالح ة  الأعاون ة  الشركة 

بق مة  حصة   1  : تبسكسوت 

1.000,00 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ايور  الفالح ة  الأعاون ة  الشركة 

زاكورة  تزارين  مركز  تزارين عنوانه)ا( 
47900 زاكورة املغرب.

الفالح ة  الأعاون ة  الشركة 
اسداون  دوار  عنوانه)ا(  ايأماتن 
 47900 زاكورة  اكدز  دائرة  تزارين 

زاكورة املغرب.
تأفي  الفالح ة  الأعاون ة  الشركة 
تمساهلت  دوار  عنوانه)ا(  تمساهلت 
تزارين زاكورة 47900 زاكورة املغرب.

الفالح ة  الأعاون ة  الشركة 
الشفاء تزارين عنوانه)ا( مركز تزارين 

زاكورة 47900 زاكورة املغرب.
الفالح ة  الأعاون ة  الشركة 
خن�سي  دوار  عنوانه)ا(  تبسكسوت 
تزارين زاكورة 47900 زاكورة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

الس د املطيري ابراه م عنوانه)ا( 
زاكـــــــــــورة  تــــــزارين  شع ب  ايت  دوار 

47900 زاكـــــــــــورة املغرب
الس د ايت لفريخ رش د عنوانه)ا( 
تزارين  حقي  بن  س دي  ايت  دوار 

زاكــــــورة 47900 زاكـــــــــــورة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   10 بأاريخ  بزاكورة  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 196.
152I

zagora consulting sarl

SOCIETE NATATA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

zagora consulting sarl
رقم119 شارع محمد الخامس ، 

47900، زاكورة املغرب
SOCIETE NATATA شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي قصر اوالد 
عمرو كأاوة - 47900 زاكورة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
3647

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 غشت   04
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOCIETE NATATA
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموا0.
عنوان املقر االجأماعي : قصر اوالد 
عمرو كأاوة - 47900 زاكورة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 
درهم، مقسم كالأالي:

 100  : نأاتة  الكبير  عبد  الس د 
حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الس د عبد الكبير نأاتة عنوانه)ا( 
 47900 كأاوة  عمرو  اوالد  قصر 

زاكورة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس د عبد الكبير نأاتة عنوانه)ا( 
 47900 كأاوة  عمرو  اوالد  قصر 

زاكورة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   04 بأاريخ  بزاكورة  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 328.

153I

zagora consulting sarl

DAR TALHAYA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل الأصف ة

zagora consulting sarl
رقم119 شارع محمد 

الخامس ، 47900، زاكورة 
املغرب--------------------

DAR TALHAYA شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
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وعنوان مقرها اإلجأماعي : دوار اوالد 

ادريس محام د - 47900 زاكورة 

املغرب.

قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

.855

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تقرر   2020 فبراير   18 في  املؤرخ 

ذات  شركة   DAR TALHAYA حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د مبلغ رتسمالها 10.000 درهم 

اوالد  دوار  اإلجأماعي  مقرها  وعنوان 

زاكورة   47900  - محام د  ادريس 

مزاولة  عن  للأوقف  نت جة  املغرب 

النشاط.

و عين:

الس د)ة( حسن لبوير وعنوانه)ا( 

 47900 املحام د  ادريس  توالد  دوار 

زاكورة املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 

بأاريخ 18 فبراير 2020 وفي دوار اوالد 

زاكورة   47900  - محام د  ادريس 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يون و   19 بأاريخ  بزاكورة  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 455.

154I

FIDUCOGEM

HOUSSAPRO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCOGEM

رقم 5 عمارة 52 مكاتب اشرف شارع 

 FES ،30000 ، محمد السادس فاس

MAROC

HOUSSAPRO شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 13 

مكرر زنقة 27 بوظهر واد فاس - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

69533

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 غشت   19

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.HOUSSAPRO

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
 13 رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 - فاس  واد  بوظهر   27 زنقة  مكرر 

30000 فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 500  : محمد  الطلحاوي  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

 500  : محمد  الحس ني  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د الطلحاوي محمد عنوانه)ا( 
واد  املرجة  بلوك س   2 زنقة   26 رقم 

فاس 30000 فاس املغرب.

الس د الحس ني محمد عنوانه)ا( 

ول د  بني  بوعاد0  بوندار  اوالد  دوار 

34000 تاونات املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الس د الطلحاوي محمد عنوانه)ا( 
واد  املرجة  بلوك س   2 زنقة   26 رقم 

فاس 30000 فاس املغرب

الس د الحس ني محمد عنوانه)ا( 

ول د  بني  بوعاد0  بوندار  اوالد  دوار 

34000 تاونات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   16 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4136.

155I

zagora consulting sarl

 GIE OUAHAT
 TAMEZMOUT TINZOULIN

DRAA
مجموعة ذات النفع االقأصادي

تأسيس شركة

zagora consulting sarl
رقم119 شارع محمد الخامس ، 

47900، زاكورة املغرب---

 GIE OUAHAT TAMEZMOUT

TINZOULIN DRAA مجموعة ذات 

النفع االقأصادي

وعنوان مقرها اإلجأماعي الجماعة 

القروية لأمزموط اقل م زاكورة - 

47900 زاكورة املغرب

تأسيس مجموعة ذات النفع 

االقأصادي 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

1507

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2012 تبريل   26

النفع  ذات  ملجموعة  ارسا�سي 

االقأصادي باملميزات الأال ة:

ذات  مجموعة   : الشركة  شكل 

النفع االقأصادي.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 GIE OUAHAT TAMEZMOUT

.TINZOULIN DRAA

تأمين   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتسويق الأمور.

عنوان املقر االجأماعي : الجماعة 

 - زاكورة  اقل م  لأمزموط  القروية 
47900 زاكورة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 3.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
تمور  الفالح ة  الأعاون ة  الشركة 

1.000 درهم  بق مة  1 حصة   : املجد 

للحصة.
تمور  الفالح ة  الأعاون ة  الشركة 

تنزولين : 1 حصة بق مة 1.000 درهم 

للحصة.

واحة  الفالح ة  الأعاون ة  الشركة 

 1.000 بق مة  حصة   1  : تمزموط 

درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

تمور  الفالح ة  الأعاون ة  الشركة 

الحد  دوار  تمزموط  عنوانه)ا(  املجد 

زاكورة   47900 تمزموط  جماعة 

املغرب.

تمور  الفالح ة  الأعاون ة  الشركة 

تنزولين  مركز  عنوانه)ا(  تنزولين 

47900 زاكورة املغرب.

واحة  الفالح ة  الأعاون ة  الشركة 

تمزموط  دوار  عنوانه)ا(  تمزموط 

47900 زاكورة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

ماجد  السالم  عبد  الس د 

عنوانه)ا( تمزموط دوار الحد جماعة 

تمزموط 47900 زاكورة املغرب

عنوانه)ا(  محمد  اوعلي  الس د 

مركز تمزموط 47900 زاكورة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   15 بأاريخ  بزاكورة  االبأدائ ة 

2012 تحت رقم 267.

156I

zagora consulting sarl

PRODUCTION DRAA

شركة الأضامن

حل شركة

zagora consulting sarl

رقم119 شارع محمد الخامس ، 

47900، زاكورة املغرب

PRODUCTION DRAA شركة 

الأضامن)في طور الأصف ة(

وعنوان مقرها اإلجأماعي الحي 

االداري - 47900 زاكورة املغرب.

حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.2781
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بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر حل   2021 شتنبر   29 في  املؤرخ 
 PRODUCTION الأضامن  شركة 
درهم   5.000 رتسمالها  مبلغ   DRAA
الحي  اإلجأماعي  مقرها  وعنوان 
املغرب  زاكورة   47900  - االداري 
مزاولة  عن  الأوقف   :  0 نت جة 

النشاط.
الحي  ب  الأصف ة  مقر  حدد  و 

االداري - 47900 زاكورة املغرب. 
و عين:

بوضاض  سع د  الس د)ة( 
 57 الأضامن رقم  وعنوانه)ا( ودادية 
)ة(  كمصفي  املغرب  زاكورة   47900

للشركة.
 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   11 بأاريخ  بزاكورة  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 42.

157I

ن ج كونسولأين

سامبليو
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

ن ج كونسولأين
االدريس ة طنجة، 90030، طنجة 

املغرب
سامبل و شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة)في طور الأصف ة(
وعنوان مقرها اإلجأماعي طنجة - 

90030 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.58025

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر حل   2021 11 غشت  في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
 100.000 رتسمالها  مبلغ  سامبل و 
اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
طنجة - 90030 طنجة املغرب نت جة 

0 : توقف النشاط.

و حدد مقر الأصف ة ب طنجة - 
90030 طنجة املغرب. 

و عين:
الشعرة  غ ث  الس د)ة( 
تطوان   90030 تطوان  وعنوانه)ا( 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   15 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 8097.
158I

ecoprod solutions

ECOPROD SOLUTIONS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ECOPROD SOLUTIONS
شركة ذات مسؤول ة محدودة
 مقرها اإلجأماعي: زنقة س دي 

بوريشة رقم 11 تجزئة 5 - الصويرة
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

5889
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   28
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤول ة محدودة.
تسم ة الشركة : 

ECOPROD SOLUTIONS      
إنأاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اآلالت واردوات الصناع ة
زنقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 -  5 تجزئة   11 رقم  بوريشة  س دي 

الصويرة
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي
الس دة ام مة عالوي : 260 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة
الس دة نوا0 عالوي : 740 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء

ام مة عالوي عنوانها حي  الس دة 
الأقدم ازيال0

حي  عنوانها  عالوي  نوا0  الس دة 
الأقدم ازيال0

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
ومواطن مسيري الشركة

حي  عنوانها  عالوي  نوا0  الس دة 
الأقدم ازيال0

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بأاريخ  بالصويرة  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 342
159I

N2M CONSEIL-SARL

CANCUN EXPORT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
MAROC

CANCUN EXPORT شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي املسيرة 

زنقة 9 رقم 68 العروي - 62000 
الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
22915

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   05
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.CANCUN EXPORT
اسأيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير.
حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 - العروي   68 رقم   9 زنقة  املسيرة 

62000 الناظور املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 : الحسن  الحرش وي  الس د 
درهم   100 بق مة  حصة   1.000

للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحسن  الحرش وي  الس د 
الناظور   62000 املان ا  عنوانه)ا( 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الحسن  الحرش وي  الس د 
الناظور   62000 املان ا  عنوانه)ا( 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بأاريخ  بالناضور  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 4067.
160I

redallah sarl

BEFES TRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجأماعي للشركة

redallah sarl
2 زنقة سوريا الشقة 15 شارع 

الحسن الثاني املدينة الجديدة ، 
30000، فاس املغرب

BEFES TRANS شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي 128 زنقة 
العرعار الطابق 2 املكأب رقم 6 - 

20000 الدار الب ضاء املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.69767
الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تحويل  تم   2021 ماي   25 في  املؤرخ 
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من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
»128 زنقة العرعار الطابق 2 املكأب 
الب ضاء  الدار   20000  -  6 رقم 
املغرب« إلى »رقم 21 الشقة 5 الطابق 

 - بنسودة  املسيرة  البركة  حي  االو0 

30000 فاس املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   06 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4435.
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MINERALS SOLUTIONS

MINERALS SOLUTIONS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

MINERALS SOLUTIONS

145 شارع محمد الخامس الطابق 

 Tanger ،90000 ، 28 الرابع شقة

Maroc

MINERALS SOLUTIONS شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي 29 حي 

عمر ابن العاص الطابق 3 رقم 26 

طنجة - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

120567

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   15

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MINERALS SOLUTIONS

اسأيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير تجارة صناع ة وتجارة قطع 

غ ار.

حي   29  : االجأماعي  املقر  عنوان 
 26 رقم   3 الطابق  العاص  ابن  عمر 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 : ناهي  اجباري  توف ق  الس د 
درهم   100 بق مة  حصة   1.000

للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ناهي  اجباري  توف ق  الس د 
عنوانه)ا( حي ارسالن زنقة 4 رقم 30 
الدار الب ضاء 20000 الدار الب ضاء 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
ناهي  اجباري  توف ق  الس د 
عنوانه)ا( حي ارسالن زنقة 4 رقم 30 
الدار الب ضاء 20000 الدار الب ضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   05 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم -.
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موثق

 SOCIETE IMMOBILIERE «
HOSNI » S.A.R.L

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

موثق
7 شارع املعأمد ابن عباد إقامة ابن 
الخط ب بلوك ت الطابق ارو0 رقم 

36 ، 90000، طنجة املغرب
 SOCIETE IMMOBILIERE «
HOSNI » S.A.R.L شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي طنجة، 

زاوية شارع املكس ك واملصلى، املركز 
الأجاري ل كس مو0، الطابق االو0، 

رقم 56.
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
.120609

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   14
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 «  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 SOCIETE IMMOBILIERE HOSNI

.» S.A.R.L
االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري- 
العقارات  جم ع  وشراء  -ب ع   
و7ناء  بناؤها  سيأم  التي  تو  املبن ة 
املباني  ذلك  في  بما  املباني،  جم ع 
الخاصة باالسأخدامات الصناع ة تو 

الأجارية تو السكن ة.
والتشغ ل،  -االسأحواذ، 
والتشغ ل،  واإلدارة،  والأطوير، 
تو  كلً ا  والب ع  والأباد0،  واإليجار، 
واملباني،  اررا�سي  جم ع  من  جزئً ا 
املنشآت  جم ع  وتشغ ل  إنشاء 

الس اح ة تو املماثلة.
في  تو املشاركة  إنشاء الشركات   -  
تأسيسها تو زيادة رتس ما0 الشركات 
القائمة في شكل اندماج تو انقسام تو 
الكفالة،  طريق  عن  تو  االست عاب، 
الحقوق  تو  املال ة،  اروراق  شراء  تو 
االجأماع ة، تو مساهمة السلع ع نا 

تو غير ذلك.
طنجة،   : االجأماعي  املقر  عنوان 
زاوية شارع املكس ك واملصلى، املركز 
الطابق االو0،  الأجاري ل كس مو0، 

رقم 56.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 11.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
20 حصة   : الس د رش د الحسني 

بق مة 110 درهم للحصة.
الس د محمد الحسني : 20 حصة 

بق مة 110 درهم للحصة.
حصة   20  : الحسني  عمر  الس د 

بق مة 110 درهم للحصة.

 20  : الحسني  اسماع ل  الس د 

حصة بق مة 110 درهم للحصة.

 10  : الحسني  فط مة  الس دة 

حصة بق مة 110 درهم للحصة.

الس دة حنان الحسني : 10 حصة 

بق مة 110 درهم للحصة.

 10  : الحسني  حسناء  الس دة 

حصة بق مة 110 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الحسني  رش د  الس د 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  الحسني  محمد  الس د 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  الحسني  عمر  الس د 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

الحسني  اسماع ل  الس د 

طنجة   90000 طنجة  عنوانه)ا( 

املغرب.

الس دة فط مة الحسني عنوانه)ا( 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  الحسني  حنان  الس دة 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

الس دة حسناء الحسني عنوانه)ا( 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الحسني  رش د  الس د 

طنجة 90000 طنجة املغرب

عنوانه)ا(  الحسني  عمر  الس د 

طنجة 90000 طنجة املغرب

الس دة فط مة الحسني عنوانه)ا( 

طنجة 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   06 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 8749.
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Arithmetic Compta 

شادي صيرام

)CHADI CERAME ) 
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

Arithmetic Compta

117 شارع موالي عبد العزيز )اقامة 

الريان( املكأب رقم 4 ، 14000، 

القن طرة املغرب

 (CHADI CERAME ( شادي صيرام

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د)في طور الأصف ة(

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 

172 الرقم 18 تجزئة 1352 افكا - 

14000 القن طرة املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.45425

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر   2020 دجنبر   31 في  املؤرخ 

محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 

صيرام  شادي  الوح د  الشريك  ذات 

رتسمالها  مبلغ   )CHADI CERAME  (

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

اإلجأماعي زنقة 172 الرقم 18 تجزئة 

القن طرة   14000  - افكا   1352

املغرب نت جة 0 : الحل قبل االوان.

و حدد مقر الأصف ة ب زنقة 172 

الرقم 18 تجزئة 1352 افكا - 14000 

القن طرة املغرب. 

و عين:

الس د)ة( عال توزريبت وعنوانه)ا( 
30 جرضة القا�سي  312 الرقم  زنقة 

كمصفي  املغرب  القن طرة   14000

)ة( للشركة.

 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بالقن طرة بأاريخ 27 يناير 

2021 تحت رقم 81138.
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FIDURIZK

MASTER SOUDAGE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDURIZK
 AV ALLAL BEN ABDELLAH LES
 JARDINS N°4 BENSLIMANE ،
13000، BENSLIMANE MAROC
MASTER SOUDAGE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي مكأب ب 
عمارة 5 تجزئة رقم 1 حي عثمان 
بوزن قة - 13100 بوزن قة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

6941
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   31
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MASTER SOUDAGE
-اله كل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعدني واإلطار.
الصهاريج  مقطورات  -تصن ع 

وتجسام املركبات.
-اسأيراد وتصدير بائع تو وس ط..
مكأب   : االجأماعي  املقر  عنوان 
1 حي عثمان  رقم  تجزئة   5 ب عمارة 

بوزن قة - 13100 بوزن قة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 90.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
حصة   300  : ل لي  احمد  الس د 

بق مة 100 درهم للحصة.
 300  : احم دات  يوسف  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
300 حصة   : ل لي  رضوان  الس د 

بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ل لي  احمد  الس د 
بنسل مان  تيزغة  عين  القطابة  دوار 

13000 بنسل مان املغرب.
احم دات  يوسف  الس د 
يحيى  اوالد  السحاتة  دوار  عنوانه)ا( 
بنسل مان   13000 بنسل مان  لوطا 

املغرب.
عنوانه)ا(  ل لي  رضوان  الس د 
بنسل مان  تيزغة  عين  القطابة  دوار 

13000 بنسل مان املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ل لي  احمد  الس د 
بنسل مان  تيزغة  عين  القطابة  دوار 

13000 بنسل مان املغرب
احم دات  يوسف  الس د 
يحيى  اوالد  السحاتة  دوار  عنوانه)ا( 
بنسل مان   13000 بنسل مان  لوطا 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بأاريخ  سل مان  ببن  االبأدائ ة 

يون و 2021 تحت رقم 340.
165I

EQUALYS AUDIT & EXPERTISE

 EQUALYS AUDIT &
EXPERTISE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تحويل املقر االجأماعي للشركة

EQUALYS AUDIT & EXPERTISE
 DIX RUE LIBERTE 3 EME

 ETAGE ، 20120، CASABLANCA
MAROC

 EQUALYS AUDIT & EXPERTISE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
 Rue 10 وعنوان مقرها اإلجأماعي
 Liberté 3 ème étage Appt 6 -

.20120 Casablanca Maroc
تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.32037
الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 12 غشت 2021 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

 Rue Liberté 3 ème étage  10«

 Appt 6 - 20120 Casablanca

 Florida Center Park« إلى   »Maroc

 1, Lot n°9, 3 ème étage, Bureau

 n°23 Sidi Maarouf - 20150

.»Casablanca Maroc

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 792890.
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مكأب الدكأور العبودي عبد العزيز خبير قضائي في 

املحاسبة على الصع د الوطني

 أبنيط
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

مكأب الدكأور العبودي عبد العزيز 

خبير قضائي في املحاسبة على 

الصع د الوطني

ملعب الخ ل م دان الفروس ة 

سابقا امام مخبزة روزالي بجانب 

اقامة الفردوس الطابق االو0 فاس ، 

30000، فاس املغرب

 تبن ط شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 327 

حي الوفاء 2 طريق صفرو فاس - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

69357

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يول وز   29

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

اإلقأضاء بمخأصر تسم تها : تبن ط.
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ترك ب   : بإيجاز  الشركة  غرض 
معدات وشبكات املعلومات ة - استراد 

وتصدير - تاجر.
عنوان املقر االجأماعي : رقم 327 
 - فاس  صفرو  طريق   2 الوفاء  حي 

30000 فاس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : حمزة  النملي  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  حمزة  النملي  الس د 
 2 الوفاء  حي   327 املناررقم  اقامة 
فاس   30000 فاس  صفرو  طريق 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حمزة  النملي  الس د 
 2 الوفاء  حي   327 املناررقم  اقامة 
فاس   30000 فاس  صفرو  طريق 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   02 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 3957/2021.
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SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

SOCIETE SIGMA PMO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

SOCIETE SIGMA PMO شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي محل 
رقم 12 بلوك 5 زنقة 34 حي تيت 

محند ت كوين تكادير - 80000 تكادير 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

48975

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   16

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOCIETE SIGMA PMO

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشخاص لحساب الغير.

محل   : االجأماعي  املقر  عنوان 
تيت  حي   34 زنقة   5 بلوك   12 رقم 

محند ت كوين تكادير - 80000 تكادير 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : بو7كر  الخلطي  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بو7كر  الخلطي  الس د 

رقم   5 زنقة  بلوك ب  العل ا  تيرت  حي 

24 كلم م 81000 كلم م املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بو7كر  الخلطي  الس د 

رقم   5 زنقة  بلوك ب  العل ا  تيرت  حي 

24 كلم م 81000 كلم م املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   27 بأاريخ  باكادير  الأجارية 

2021 تحت رقم 106611.

168I

جيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

DULCENOR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

جيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

شارع الحسن ارو0، إقامة باب 

العقلة د، الطابق ارر�سي، تطوان 

تطوان، 93000، تطوان املغرب

DULCENOR شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

االمانة رقم 199 كدية السبع تطوان 

تطوان 93000 تطوان املغرب.

تفويت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.27205

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تمت   2021 غشت   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :

فنان  محمد  )ة(  الس د  تفويت 

تصل  من  اجأماع ة  حصة   1.000

1.000 حصة لفائدة الس د )ة( عبد 

غشت   26 بأاريخ  بهضار  الحم د 

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   07 بأاريخ  بأطوان  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 3311.

169I

tensiftconsultant

BELFA DE TRANSPORT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
رفع رتسما0 الشركة

tensiftconsultant

املكأب 2 عمارة الطنطاوي زنقة 

الصناعة ، 46000، آسفي املغرب

BELFA DE TRANSPORT شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي مركز 

قسبة تيير جماعة تيير - 4600 تسفي 

املغرب.

رفع رتسما0 الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.4503

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تم   2021 غشت   26 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما0  رفع 

»990.000 درهم« تي من »100.000 

عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 

تو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

ع ن ة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   20 بأاريخ  بآسفي  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 2380.

170I

tensiftconsultant

HAMMAM SPA AL KODS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
رفع رتسما0 الشركة

tensiftconsultant

املكأب 2 عمارة الطنطاوي زنقة 

الصناعة ، 46000، آسفي املغرب

 HAMMAM SPA AL KODS

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

القدس حي مراكش - 46000 تسفي 

املغرب.

رفع رتسما0 الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.7615

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تم   2021 غشت   26 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما0  رفع 

من  تي  درهم«   3.000.000«

 3.100.000« إلى  درهم«   100.000«

حصص  تقديم   : طريق  عن  درهم« 

نقدية تو ع ن ة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   20 بأاريخ  بآسفي  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 2379.

171I
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درعة ارشادات ش.م.م

MACONNERIE DU MAROC

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وفاة شريك

درعة ارشادات ش.م.م

شارع محمد الخامس صندوق بريد 

10 تصومعت ، 45000، ورزازات 

املغرب

 MACONNERIE DU MAROC

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 17 تجزئة 

املركز شقة 4 - 45000 ورزازات 

املغرب.

وفاة شريك

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.521

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 29 شتنبر 2021 تم اإلعالم 

وتوزيع  باحمو  حمو  الشريك  بوفاة 

لرسم   
ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2021 غشت   08 في  املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل ارتي :

 ، الفض ل  عائشة  الس د)ة( 

1.804 حصة.

الس د)ة( سع د باحمو ، 21.868 

حصة.

 2.107  ، باحمو  نع مة  الس د)ة( 

حصة.

الس د)ة( فاطمة الزهراء باحمو ، 

2.107 حصة.

 2.107  ، باحمو  بشرى  الس د)ة( 

حصة.

 2.107  ، باحمو  مل اء  الس د)ة( 

حصة.

ارسا�سي  القانون  تح ين   *

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بورزازات بأاريخ 07 تكأو7ر 

2021 تحت رقم 553.

172I

tensiftconsultant

VALLEE DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

رفع رتسما0 الشركة

tensiftconsultant

املكأب 2 عمارة الطنطاوي زنقة 

الصناعة ، 46000، آسفي املغرب

 VALLEE DEVELOPPEMENT

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي ف ال رقم 

12 هضبة البوابين 2 زنقة دار �سي 

عي�سى شارع.فرنسا - 46000 تسفي 

املغرب.

رفع رتسما0 الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.7499

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم   2021 غشت   23 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما0  رفع 

من  تي  درهم«   2.880.000«

»3.120.000 درهم« إلى »6.000.000 

حصص  تقديم   : طريق  عن  درهم« 

نقدية تو ع ن ة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   20 بأاريخ  بآسفي  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 2378.

173I

ديوان الخدمات

MULTISERVICE BERGADI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ديوان الخدمات

شارع محمد الخامس رقم 94 س دي 

قاسم ، 16000، س دي قاسم 

املغرب

 MULTISERVICE BERGADI

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

الحسن الثاني الخنيشات - 16000 

س دي قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

28967

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   10

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MULTISERVICE BERGADI

بائع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اللحوم  الب ضاء-موزع  اللحوم 

اللحوم  وتحويل  الب ضاء-حفظ 

انطالقا  منأجات  وتحضير  الب ضاء 

من اللحم.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 16000  - الخنيشات  الثاني  الحسن 

س دي قاسم املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د نب ل بركادي : 1.000 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بركادي  نب ل  الس د 

الحي الجديد ق ادة الخنيشات جرف 

امللحة 16000 س دي قاسم املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بركادي  نب ل  الس د 

الحي الجديد ق ادة الخنيشات جرف 

امللحة 16000 س دي قاسم املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بأاريخ  قاسم  بس دي  االبأدائ ة 

شتنبر 2021 تحت رقم 260.

174I

BOUKHRIS &ASSOCIES

NOMAC OUARZAZATE III
شركة املساهمة

اسأمرار نشاط الشركة

NOMAC OUARZAZATE III

شركة مساهمة

رتسمالها: 300.000,00 درهم

مقرها االجأماعي: 65 شارع املهدي 

بن بركة، السوي�سي، الر7اط، املغرب

 RC : 108949 – IF 3373067 –

ICE : 001638223000076

العام  الجمع  محضر  بموجب 

يون و   30 بأاريخ  املنعقد  املخألط 

2021، تقرر ما يلي:

اسأمرارية نشاط الشركة.  -

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الأجاري 

بأاريخ   117928 عدد  تحت  بالر7اط 

30 شتنبر2021.
ملخص قصد النشر

176I

BOUKHRIS &ASSOCIES

NOMAC BOUJDOUR
شركة املساهمة

اسأمرار نشاط الشركة

NOMAC BOUJDOUR

شركة مساهمة

رتسمالها: 300.000,00 درهم

مقرها االجأماعي: 65 شارع املهدي 

بن بركة، السوي�سي، الر7اط، املغرب

 RC : 122161 – IF : 20718027 –

ICE : 001824900000014

العام  الجمع  محضر  بموجب 

يون و   30 بأاريخ  املنعقد  املخألط 

2021، تقرر ما يلي:

اسأمرارية نشاط الشركة.  -

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الأجاري 

بأاريخ   117927 عدد  تحت  بالر7اط 

30 شتنبر2021.
ملخص قصد النشر

177I
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BOUKHRIS &ASSOCIES

E-PICERIE VERTE

شركة املساهمة

رفع رتسما0 الشركة

E-PICERIE VERTE

شركة مساهمة برتسما0 

343.000,00 درهم

مقرها االجأماعي: إقامة مل كة، 37 

زنقة جال0 الدين الس وطي،

 الطابق الثالث حي الراسين، الدار 

الب ضاء

 R.C n°: 387801 -IF n° 24886549

-ICE n°001974718000022

العام  الجمع  محضر  بموجب 

 ،2021 شتنبر   03 بأاريخ  االسأثنائي 

تقرر ما يلي:

رفع رتسما0 الشركة بقدر   -

مبلغ  من  لرفعه  درهم،   43.000

 343.000 مبلغ  الى  درهم   300.000

درهم.

اعأماد نص جديد للنظام   -

ارسا�سي للشركة تحت شرط االنجاز 

النهائي لرفع الرتسما0.

االدارة  مجلس  محضر  بموجب 

املنعقد بأاريخ 20 شتنبر 2021، تقرر 

ما يلي:

النهائي  االنجاز  معاينة   -

 43.000 بقدر  الشركة  لرفع رتسما0 

 300.000 مبلغ  من  لرفعه  درهم، 

درهم الى مبلغ 343.000 درهم.

النص  اعأماد  معاينة   -

الجديد للنظام ارسا�سي للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الأجاري 

 794574 عدد  تحت  الب ضاء  بالدار 

بأاريخ 29 شتنبر 2021.

ملخص قصد النشر

178I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

FIDIATI
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 L›ORIENTATION DE

COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC

FIDIATI شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة حنين 

شارع الجوالن رقم 4 الل دو، فاس - 

30000 فاس اململكة املغر7 ة

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

69739

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   15

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.FIDIATI

برمجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصم م املغلوم ات.

زنقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الل دو،   4 رقم  الجوالن  شارع  حنين 

فاس - 30000 فاس اململكة املغر7 ة.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

300 حصة   : عرقبي  نهاد  الس دة 

بق مة 100 درهم للحصة.

الس د حم د بنزايدة : 700 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عرقبي  نهاد  الس دة 
9 طريق  3 شقة  تجزئة ملسفر عمارة 
اململكة  فاس   30000 فاس  ايموزار 

املغر7 ة.
عنوانه)ا(  بنزايدة  حم د  الس د 
12 زنقة شك ب ارسالن الشفة 8 م ج 
فاس 30000 فاس اململكة املغر7 ة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عرقبي  نهاد  الس دة 
9 طريق  3 شقة  تجزئة ملسفر عمارة 
اململكة  فاس   30000 فاس  ايموزار 

املغر7 ة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   05 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4381.
179I

GATES GROUPE

مجموعة كيت
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

GATES GROUPE
25 شارع واد اللكوس الحمامة حي 
السالوي ، 93066، تطوان املغرب

مجموعة ك ت شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة)في طور 

الأصف ة(
وعنوان مقرها اإلجأماعي 25 شارع 
واد اللكوس الحمامة حي السالوي - 

93000 تطوان املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.22983

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر حل   2021 شتنبر   15 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
رتسمالها  مبلغ  ك ت  مجموعة 
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
اللكوس  واد  شارع   25 اإلجأماعي 
 93000  - السالوي  حي  الحمامة 
تطوان املغرب نت جة 0 : عدم مزاولة 

الشركة ري نشاط.
و حدد مقر الأصف ة ب 25 شارع 
 - السالوي  حي  الحمامة  اللكوس  واد 

93000 تطوان املغرب. 

و عين:

كارتاش فا  ناتال ا  الس د)ة( 

اللكوس  واد  شارع   25 وعنوانه)ا( 

الحمامة حي السالوي 93000 تطوان 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الس د)ة( طه العمراني وعنوانه)ا( 

حي  الحمامة  اللكوس  واد  شارع   25

املغرب  تطوان   93000 السالوي 

كمصفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   28 بأاريخ  بأطوان  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 2924.

180I

م نارة ف نانس جروب

بريستيج غاليري ايمو
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

م نارة ف نانس جروب

52 شارع موالي رش د شقة رقم 

7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب

بريست ج غاليري ايمو شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 52 شارع 

موالي رش د شقة رقم 7 الطابق 

الرابع جليز - 40000 مراكش املغر ب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

119169

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   24

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

بريست ج غاليري ايمو.
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وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عقارية.

عنوان املقر االجأماعي : 52 شارع 
الطابق   7 رقم  شقة  رش د  موالي 
الرابع جليز - 40000 مراكش املغر ب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د عبد الرحمان الأازي : 500 

حصة بق مة 10 درهم للحصة.
 500  : البوعمراني  نب ل  الس د 

حصة بق مة 10 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الأازي  الرحمان  عبد  الس د 
م   2 العمير  اقامة  املاز  عنوانه)ا( حي 
 3 الطابق   32 الشقة  ا  12 عمارة  س 

20000 الداراالب ضاء املغرب.
الس د نب ل البوعمراني عنوانه)ا( 
شفة   6 العمارة  علي  جنان  اقامة 
مراكش   40000 مبروكة  حي   13 رقم 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الأازي  الرحمان  عبد  الس د 
م   2 العمير  اقامة  املاز  عنوانه)ا( حي 
 3 الطابق   32 الشقة  ا  12 عمارة  س 

20000 الداراالب ضاء املغرب
الس د نب ل البوعمراني عنوانه)ا( 
شفة   6 العمارة  علي  جنان  اقامة 
مراكش   40000 مبروكة  حي   13 رقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   07 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 128280.
181I

FLASH ECONOMIE

HELP OEIL CENTER
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

HELP OEIL CENTER شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي 826 شارع 

القدس الطابق 3 الشقة رقم 6 - 

20000 الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

507599

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يون و   21

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 HELP  : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها 

.OEIL CENTER

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوظ في:  والأأه ل  الأأه ل  إعادة 

تقويم البصر وعالج النطق والحركة 

النفس ة ؛.

 826  : االجأماعي  املقر  عنوان 

رقم  الشقة   3 الطابق  القدس  شارع 

6 - 20000 الدار الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الس دة كريمة لخصا�سي : 1.000 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

لخصا�سي  كريمة  الس د 

 210 عمارة  الصفاء  اقامة  عنوانه)ا( 
رقم 20 ط 4 عين الشق 20000 الدار 

الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

لخصا�سي  كريمة  الس دة 
 210 عمارة  الصفاء  اقامة  عنوانه)ا( 
رقم 20 ط 4 عين الشق 20000 الدار 

الب ضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

يون و 2021 تحت رقم 22793.
182I

Annonce

URBAN VILLAGE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

Annonce
إقامة الصفا 205 الطابق 2 شقة 

12 حي منضرونا عين الشق الب ضاء 
، 20460، الدار الب ضاء املغرب
URBAN VILLAGE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 10 زنقة 

الحرية طابق 3 شقة رقم 5 - 20120 
الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
515495

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 غشت   26
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.URBAN VILLAGE
غرض الشركة بإيجاز : - مجموعة 
الأقال د  ذات  الخدمات  من  كبيرة 
 / املقهى  لتشغ ل  املعدة  العظ مة 
املطعم / غرفة الشاي / اآليس كريم 
تقديم  مأعهد   ، واملخابز  املعجنات   /
الخدمة  مع   ، االسأقبا0   / الطعام 
وتأجير  وإدارة  )تشغ ل  الذات ة 
والسرعة  واملقاهي  للحفالت  املعدات 

طعام(؛
وتسويق  وتصدير  -اسأيراد 
نطاقات كاملة ومأنوعة لجم ع مواد 

بشكل  الأجارة  ؛  واملطاعم  املطاعم 

وتوزيع  وتمث ل  و7 ع  شراء   ، عام 

والسلع  املنأجات  جم ع  وتصن ع 

واإلمدادات وامللحقات املأعلقة بأحد 

ارش اء املحددة ؛

املنأجات  جم ع  و7 ع  شراء   -

الغذائ ة ؛

بشكل   ، حصة  على  االسأحواذ   -

جم ع  في   ، مباشر  غير  تو  مباشر 

؛  والأجارية  الصناع ة  الشركات 

وبشكل تعم ، جم ع العمل ات من تي 

نوع: )اقأصادية ، تو قانون ة ، تو مال ة 

، تو تجارية ، تو صناع ة ، تو مدن ة ، 

تو منقولة ، تو عقارية( ، ترتبط بشكل 

مباشر تو غير مباشر بالهدف الرئي�سي 

والتي يمكن تن تسهل امأداده وتطوير 

الشركة..

10 زنقة   : عنوان املقر االجأماعي 

الحرية طابق 3 شقة رقم 5 - 20120 

الدار الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د محمد مبارك : 500 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.

 500  : مبارك  الهادي  عبد  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مبارك  محمد  الس د 

 20000 ش2   1 ط  انفا  196شارع 

الدار الب ضاء املغرب.

مبارك  الهادي  عبد  الس د 

املومن  عبد  شارع   439 عنوانه)ا( 

الب ضاء  الدار   20000 رياض  اقامة 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مبارك  محمد  الس د 

 20000 ش2   1 ط  انفا  196شارع 

الدار الب ضاء املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 31418.

183I

FIDUBROU

PARACOSMETICSTORE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDUBROU

 RES AL AMANE GH 22 IMM179

 APPT 10 1ER ETG AIN SEBAA

 CASABLANCA، 20253،

CASABLANCA MAROC

PARACOSMETICSTORE شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 

ارندلس زنقة سداد رقم 1 وجدة - 

60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

37743

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تبريل   08

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PARACOSMETICSTORE

: ب ع املواد  بإيجاز  غرض الشركة 

واملعدات الشبه الص دالن ة.

حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 - وجدة   1 رقم  سداد  زنقة  ارندلس 

60000 وجدة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الس دة تسماء عبد الخالق : 700 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

 300  : ذياب  الرح م  عبد  الس د 
حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الخالق  عبد  تسماء  الس دة 
زنقة  ارصط اف  تجزئة  عنوانه)ا( 
السع دية   63600 املنورة  املدينة 

املغرب.
ذياب  الرح م  عبد  الس د 
الحمام  رامي  تمسنا  زنقة  عنوانه)ا( 

رقم 15 60000 وجدة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الخالق  عبد  تسماء  الس دة 
زنقة  ارصط اف  تجزئة  عنوانه)ا( 
السع دية   63600 املنورة  املدينة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يول وز   11 بأاريخ  بوجدة  الأجارية 

2021 تحت رقم 2579.
184I

DARAA AUDIT

CONCEPT ENVIRO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

DARAA AUDIT
 ROUTE BOUSKOURA PROJET

 GREEN WORK IMM A N°7،
20000، الدار الب ضاء املغرب

CONCEPT ENVIRO شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طور الأصف ة(
وعنوان مقرها اإلجأماعي تكنو7ارك 
طريق النواصر تقاطع ر س 114 وس 

ت 1029 - 2000 الدار الب ضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.392933
الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر   2021 شتنبر   15 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 
 CONCEPT الوح د  الشريك  ذات 
 100.000 رتسمالها  مبلغ   ENVIRO

اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

ر  تقاطع  النواصر  طريق  تكنو7ارك 

س 114 وس ت 1029 - 2000 الدار 

بسبب   :  0 نت جة  املغرب  الب ضاء 

الشركة  تواجهها  التي  املنافسة 

وجائحة كورونا.

و حدد مقر الأصف ة ب تكنو7ارك 

طريق النواصر تقاطع ر س 114 وس 

الب ضاء  الدار   20000  -  1029 ت 

املغرب. 

و عين:

القلب  سل م  عاد0  الس د)ة( 

كال فورن ا  نور  إقامة  وعنوانه)ا( 

عين   3 الطابق   1 الشقة   28 عمارة 

20000 الدار الب ضاء املغرب  الشق 

كمصفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 794874.

185I

DARAA AUDIT

NM SOLUTION

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

DARAA AUDIT

 ROUTE BOUSKOURA PROJET

 GREEN WORK IMM A N°7،

20000، الدار الب ضاء املغرب

NM SOLUTION شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 

الصنو7ر عمارة 2 الطابق 4 الشقة 

12 - 20000 الدار الب ضاء املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.349943

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تحويل  تم   2021 يون و   04 في  املؤرخ 

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

 4 الطابق   2 عمارة  الصنو7ر  »زنقة 

الب ضاء  الدار   20000  -  12 الشقة 

بن  عمرو  امير  »عمارة  إلى  املغرب« 

العاص الطابق 5 شقة 16 زوايا شارع 

الب ضاء  الدار   20000  - غاف  دي 

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 792921.

186I

DARAA AUDIT

2KHO PROMOTION
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

DARAA AUDIT

 ROUTE BOUSKOURA PROJET

 GREEN WORK IMM A N°7،

20000، الدار الب ضاء املغرب

2KHO PROMOTION شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 39 شارع 

اللة ال اقوت الطابق 5 شقة د - 

20000 الدار الب ضاء املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.247193

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تحويل  تم   2021 يون و   04 في  املؤرخ 

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

الطابق  ال اقوت  اللة  شارع   39«

الب ضاء  الدار   20000  - د  شقة   5

بن  عمرو  امير  »عمارة  إلى  املغرب« 

زاوية   13 شقة   5 الطابق  العاص 

الدار   20000  - غاف  دي  شارع 

الب ضاء املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793652.

187I
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م نارة ف نانس جروب

ا ب د ا ت ا انفيست
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

م نارة ف نانس جروب
52 شارع موالي رش د شقة رقم 
7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
ا ب د ا ت ا انفيست شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي 52 شارع 
موالي رش د شقة رقم 7 الطابق 

الرابع جليز - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
119173

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   24
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
اإلقأضاء بمخأصر تسم تها : ا ب د ا 

ت ا انفيست.
وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارية.
عنوان املقر االجأماعي : 52 شارع 
الطابق   7 رقم  شقة  رش د  موالي 
الرابع جليز - 40000 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الأازي  الرحمان  عبد  الس د 
درهم   10 بق مة  حصة   1.000  :

للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الأازي  الرحمان  عبد  الس د 
م   2 العمير  اقامة  املاز  عنوانه)ا( حي 

 3 الطابق   32 الشقة  ا  12 عمارة  س 

20000 الداراالب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الأازي  الرحمان  عبد  الس د 

م   2 العمير  اقامة  املاز  عنوانه)ا( حي 

 3 الطابق   32 الشقة  ا  12 عمارة  س 

20000 الداراالب ضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   07 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 128282.

188I

ديوان الخدمات

ARIJ ESPACE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ديوان الخدمات

شارع محمد الخامس رقم 94 س دي 

قاسم ، 16000، س دي قاسم 

املغرب

ARIJ ESPACE شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي 1 حي 

البطحاء مشرع بلقصيري - 16150 

مشرع بلقصيري املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

707

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يول وز   09

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 ARIJ  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ESPACE

اشغا0   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخألفة-االسأقبا0-نقل املر�سى.

حي   1  : االجأماعي  املقر  عنوان 
 16150  - بلقصيري  مشرع  البطحاء 

مشرع بلقصيري املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : عرعار  اسامة  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عرعار  اسامة  الس د 
بلقصيري   118 رقم  الحسني  الحي 

16150 مشرع بلقصيري املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عرعار  اسامة  الس د 
بلقصيري   118 رقم  الحسني  الحي 

16150 مشرع بلقصيري املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ  بلقصيري  بمشرع  االبأدائ ة 

16 شتنبر 2021 تحت رقم 192.

189I

KAMAR BENOUNA

 PHARMACIE CASA
MABROUKA ش م م

دات مساهم وح د
إعالن مأعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34
20160، Casablanca MAROC

 Pharmacie CASA MABROUKA
ش م م دات مساهم وح د »شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة ذات 
الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجأماعي: 178-
180-182 شارع انوا0 حي مبروكة 
- 20700 الدارالب ضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.316737
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
اتخاذ  تم   2021 شتنبر   27 في  املؤرخ 

القرارات الأال ة: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

بقرار املساهم الوح د ثم النقص في 
الى  درهم   6.000.000 من  راسما0 

5.400.000 درهم عن طريق السداد 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تغ ير البند السابع من القوانين

وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
راسما0 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795095.

190I

شركة الحس مة لالستشارات ش.م.م

 A.U) OUCHAN ALUM(
SARL

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

شركة الحس مة لالستشارات 

ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N

 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب

 A.U( OUCHAN ALUM SARL(

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي املحل رقم 
45 الطريق الوطن ة رقم 02 امزورن 

الحس مة - 32250 امزورن املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

3513

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   24

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
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عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 A.U((  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.OUCHAN ALUM SARL
نجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االومن وم واملعادن.
عنوان املقر االجأماعي : املحل رقم 
02 امزورن  45 الطريق الوطن ة رقم 

الحس مة - 32250 امزورن املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د اشن رش د : 1.000 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 06 عنوانه)ا(  رش د  اشن  الس د 
شارع الزايير امزورن اقل م الحس مة 

32250 امزورن املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 06 عنوانه)ا(  رش د  اشن  الس د 
شارع الزايير امزورن اقل م الحس مة 

32250 امزورن املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بأاريخ  بالحس مة  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 897.

191I

م نارة ف نانس جروب

ا اجرج ا ريتريتس
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل الأصف ة

م نارة ف نانس جروب
52 شارع موالي رش د شقة رقم 
7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
ا اجرج ا ريتريتس شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي : 52 شارع 
موالي رش د شقة رقم 7 الطابق 

الرابع جليز - 40000 مراكش املغرب.
قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
.96165

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 05 يول وز 2021 تقرر حل ا 
اجرج ا ريتريتس شركة ذات مسؤول ة 
مبلغ  الوح د  الشريك  ذات  محدودة 
وعنوان  درهم   100.000 رتسمالها 
موالي  شارع   52 اإلجأماعي  مقرها 
الرابع  الطابق   7 رقم  شقة  رش د 
جليز - 40000 مراكش املغرب نت جة 

لخسارة الشركة.
و عين:

اشوقة  ايمان  الس د)ة( 
اقامة  الشرف  تجزئه  وعنوانه)ا( 
رياض   13 الشقة   2 الطابق   1 رياض 
املغرب  مراكش   40000 السالم 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 
بأاريخ 05 يول وز 2021 وفي 52 شارع 
الطابق   7 رقم  شقة  رش د  موالي 
الرابع جليز - 40000 مراكش املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   06 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 128248.
192I

ste controle balance sarl

EL AYOUBI DARNA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ste controle balance sarl
 appt 3 immb 1031. lot riad al
 ismailia marjane 1. meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc
EL AYOUBI DARNA شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي املنزه 

2 رقم 78 املأجر رقم 1 ايت وال0 
مكناس - 50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

54403
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   06

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 EL  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AYOUBI DARNA
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
املنزه   : االجأماعي  املقر  عنوان 
وال0  ايت   1 رقم  املأجر   78 رقم   2

مكناس - 50000 مكناس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 700  : ايوبي  املصطفى  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
100 حصة   : الس د املهدي ايوبي 

بق مة 100 درهم للحصة.
الس د يونس فعدى : 100 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.
 100  : حجاجي  هشام  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ايوبي  املصطفى  الس د 
 50000 مكناس   2 مرجان   763 رقم 

مكناس املغرب.
عنوانه)ا(  ايوبي  املهدي  الس د 
كلم مة   52250 كلم مة  حرث  قصر 

املغرب.
عنوانه)ا(  فعدى  يونس  الس د 
وال0  ايت  رقم74   2 املنتزه  تجزئة 
مكناس   50000 مكناس  عرمة  عين 

املغرب.
عنوانه)ا(  حجاجي  هشام  الس د 
وال0  ايت  رقم74   2 املنتزه  تجزئة 
مكناس   50000 مكناس  عرمة  عين 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ايوبي  املصطفى  الس د 
 50000 مكناس   2 مرجان   763 رقم 

مكناس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   05 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4380.

193I

سكيرلين كنسلأين

سكيرلين كنسلتين
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

سكيرلين كنسلأين

332 شارع ابراه م الروداني إقامة 

الريحان الطابق 5 رقم 21 املعاريف، 

، 20500، الدار الب ضاء املغرب

سكيرلين كنسلأين شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي 332 شارع 

ابراه م الروداني إقامة الريحان 

الطابق 5 رقم 21 املعاريف، - 

20330 الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

516903

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 غشت   17

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

سكيرلين كنسلأين.

غرض الشركة بإيجاز : استشارات 

إدارية وتكنولوج ا املعلومات.

عنوان املقر االجأماعي : 332 شارع 

الريحان  إقامة  الروداني  ابراه م 
الطابق 5 رقم 21 املعاريف، - 20330 

الدار الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
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 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 
درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : فأحي  تسامة  الس د 
حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الس د تسامة فأحي عنوانه)ا( 86 
 1 الطابق  دلوسب طا0  ميشا0  زنقة 
الشقة 12 إقامة النخ ل الذهبي ص 

س 20290 الدار الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس د تسامة فأحي عنوانه)ا( 86 
 1 الطابق  دلوسب طا0  ميشا0  زنقة 
الشقة 12 إقامة النخ ل الذهبي ص 

س 20290 الدار الب ضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 32868.
194I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

MEN POWER GYM
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

MEN POWER GYM شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي املرتب 

الكائن ب شارع وهران زنقة باريس 
اقامة باريس رقم 14 الزهور 1 - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
69727

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   15

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 MEN  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.POWER GYM
قاعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

رياض ة.
املرتب   : االجأماعي  املقر  عنوان 
باريس  زنقة  وهران  شارع  ب  الكائن 
 -  1 الزهور   14 رقم  باريس  اقامة 

30000 فاس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : عاد0  درداك  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عاد0  درداك  الس د 
 28 رقم  ف ينا  زنقة  وهران  شارع 

الزهور 1 30000 فاس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عاد0  درداك  الس د 
 28 رقم  ف ينا  زنقة  وهران  شارع 

الزهور 1 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   04 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4363.
195I

Khidmat Attajir

 SAVE MONEY TIME AND
ENERGY GROUP

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

Khidmat Attajir
 BIS RUE EL MOUAHIDINE ، 05
52000، ERRACHIDIA MAROC

 SAVE MONEY TIME AND
ENERGY GROUP شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي الزنقة 49 
رقم 41 الطابق االو0 تاركة الجديدة 

- 52000 الرش دية الرش دية
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

15311
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   17
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 SAVE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 MONEY TIME AND ENERGY

.GROUP
وك ل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

تعما0
- استشارات التس ير

- إدارة عمل ات الخدمات الأجارية 
تو  املدن ة  الزراع ة  تو  الصناع ة  تو 

العسكرية.
عنوان املقر االجأماعي : الزنقة 49 
رقم 41 الطابق االو0 تاركة الجديدة 

- 52000 الرش دية الرش دية.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
حصة   800  : ول د  امولي  الس د 

بق مة 100 درهم للحصة.
حصة   200  : محمد  اوعي  الس د 

بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ول د  امولي  الس د 
الزنقة 44 رقم 37 حي تاركة الجديدة 

52000 الرش دية الرش دية.
الس د اوعي محمد عنوانه)ا( رقم 
 52000 02 العاطي  144 تجزئة عين 

الرش دية الرش دية.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ول د  امولي  الس د 

الزنقة 44 رقم 37 حي تاركة الجديدة 

52000 الرش دية الرش دية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بأاريخ  بالرش دية  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 2154.

196I

جيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

DISTRANS FRERES
إعالن مأعدد القرارات

جيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

شارع الحسن ارو0، إقامة باب 

العقلة د، الطابق ارر�سي، تطوان 

تطوان، 93000، تطوان املغرب

DISTRANS FRERES »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: تجزئة 

مرس رقم 842 الطابق االو0 طنجة 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.30327

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 27 غشت 2021

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

 150 نقل   : الشركة  حصص  نقل 

الشنأوف  اشرف  الس د  من  حصة 

الوطن ة  الأعريف  لبطاقة  الحامل 
مصطفى  الس د  الى  ا98260   0 رقم 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  مو�سى  بن 

ونقل   ،2483260 رقم  الوطن ة 

نب ل  محمد  الس د  من  حصة   150

الأعريف  لبطاقة  الحامل  الشنأوف 

الس د  الى   76005 ا   0 رقم  الوطن ة 

لبطاقة  الحامل  مو�سى  بن  املهدي 

الأعريف الوطن ة رقم 2757780.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  االجأماعي  املقر  تحويل 

طنجة، تجزئة مرس رقم 842 الطابق 

طريق   15،5 كلم  تطوان  الى  االو0 

خميس انجرة، جماعة صدينة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
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بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
املهدي  الس د  الجدد  الشركة  مالكي 
الأعريف  لبطاقة  الحامل  مو�سى  بن 
والساكن   2757780 رقم  الوطن ة 
اقامة  امللكي  الجيش  شارع  بأطوان 
 ، االو0  الطابق   145 رقم  الشكري 
الحامل  مو�سى  بن  مصطفى  والس د 
رقم  الوطن ة  الأعريف  لبطاقة 
شارع  بأطوان  والساكن   2483260
رقم  الشكري  اقامة  امللكي  الجيش 

145 الطابق االو0.
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
في  للشركة  االجأماعي  املقر  تحديد 
خميس  طريق   15،5 كلم  تطوان 

انجرة، جماعة صدينة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   28 بأاريخ  بأطوان  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 3881.
197I

FIDUCIARE DES PROFESSIONNELS

 L&P MAGHREB TRADING
SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
حل شركة

 FIDUCIARE DES
PROFESSIONNELS

 N°2. 5 EME ETAGE RES
 YOUSSEF BEN TACHFINEE RUE

 YOUSSEF BEN TACHFINE88،
900020، TANGER MAROC

 L&P MAGHREB TRADING SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة)في 

طور الأصف ة(
وعنوان مقرها اإلجأماعي 10 الطايق 
الثاث اقامة مريم طريق تطوان - 

90000 طنجة مغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.74517

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر حل   2021 يول وز   15 في  املؤرخ 
 L&P شركة ذات املسؤول ة املحدودة
MAGHREB TRADING SARL مبلغ 
وعنوان  درهم   10.000 رتسمالها 
الثاث  الطايق   10 اإلجأماعي  مقرها 

 90000  - تطوان  طريق  مريم  اقامة 

طنجة مغرب نت جة 0 : توقف النهائي 

والأام للنشاط الرئي�سي للشركة.

 10 ب  الأصف ة  مقر  حدد  و 

طريق  مريم  اقامة  الثالث  الطابق 

تطوان - - 90000 طنجة املغرب. 

و عين:
العسري  يونس  الس د)ة( 

قامة  ا  مراكش  شارع  وعنوانه)ا( 
فلورنس ط 3 رقم 24 90000 طنجة 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقأضاء  وعند   

املخولة  الصالح ات  على  املفروضة 

تبل غ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 

العقود والوثائق املأعلقة بالأصف ة : 

10 الطابق الثالث اقامة مريم طريق 

تطوان -طنجة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   23 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 246303.

198I

Adame Irrigation

ALT MANIFOLD
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ALT MANIFOLD

332 شارع ابراه م الروداني الطابق 

الخامس الشقة 21 إقامة الريحان 

املعاريف الدارالب ضاء ، 20300، 

الدارالب ضاء املغرب

ALT MANIFOLD شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي 332 شارع 

ابراه م الروداني، الطابق الخامس، 

الشقة 21، إقامة الريحان، 

املعاريف، الدارالب ضاء - 20300 

الدارالب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

516959

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   08
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 ALT  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MANIFOLD
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
املقاوالت،  تس ير  في  االستشارات 
تدبير  في  ومواكبتهم  واملؤسسات، 

مشارعهم 
امل ادين  مخألف  في  اإلستشارات 

ملخألف املؤسسات واإلدارات
مخألف  في  والأعل م  الأكوين 

املجاالت 
الضرائب ة،  املال ة،  االستشارات 

واملحاسبات ة وتس ير املؤسسات
مواكبة حاملي املشاريع واملقاولين 

في كل مراحل املشروع.
 332  : االجأماعي  املقر  عنوان 
الطابق  الروداني،  ابراه م  شارع 
إقامة   ،21 الشقة  الخامس، 
 - الدارالب ضاء  املعاريف،  الريحان، 

20300 الدارالب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : خل في  سف ان  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  خل في  سف ان  الس د 
س دي   78 الرقم   45 الزنقة  كثافة 
 20600 الدارالب ضاء  البرنو�سي 

الدارالب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  خل في  سف ان  الس د 
س دي   78 الرقم   45 الزنقة  كثافة 
 20600 الدارالب ضاء  البرنو�سي 

الدارالب ضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم -.

199I

FIDUCIARE DES PROFESSIONNELS

KHAWKHAW IMMO SARL

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

حل شركة

 FIDUCIARE DES

PROFESSIONNELS

 N°2. 5 EME ETAGE RES

 YOUSSEF BEN TACHFINEE RUE

 YOUSSEF BEN TACHFINE88،

900020، TANGER MAROC

 KHAWKHAW IMMO SARL

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د)في طور الأصف ة(

وعنوان مقرها اإلجأماعي 5 الطابق 

الخامس اقامة يوسف بن تاشفين 

شارع يوسف بن تاشفين - 90000 

طنجة املغرب.

حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.103521

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تقرر حل   2021 يول وز   01 في  املؤرخ 

ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

 KHAWKHAW الوح د  الشريك 

رتسمالها  مبلغ   IMMO SARL

مقرها  وعنوان  درهم   10.000

اقامة  الخامس  الطابق   5 اإلجأماعي 

يوسف  شارع  تاشفين  بن  يوسف 

املغرب  طنجة   90000  - تاشفين  بن 

والنهائي  الأام  الأوقف   :  0 نت جة 

للنشاط الرئي�سي للشركة.

و حدد مقر الأصف ة ب 5 الطابق 

تاشفين  بن  يوسف  اقامة  الخامس 

 90000  - تاشفين  بن  يوسف  شارع 

طنجة املغرب. 
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و عين:

البخاري  املالك  عبد  الس د)ة( 

 90000 العوامة  حي  وعنوانه)ا( 

طنجة املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقأضاء  وعند   

املخولة  الصالح ات  على  املفروضة 

تبل غ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 

العقود والوثائق املأعلقة بالأصف ة : 

5 الطابق الخامس اقامة يوسف بن 

تاشفين شارع يوسف بن تاشفين

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   23 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 246287.

200I

Adame Irrigation

KENZ›S LUNCH
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

KENZ›S LUNCH

332 شارع ابراه م الروداني الطابق 

الخامس الشقة 21 إقامة الريحان 

املعاريف الدارالب ضاء ، 20300، 

الدارالب ضاء املغرب

KENZ›S LUNCH شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي 332 , 

شارع ابراه م الروداني الطابق 

الخامس الشقة 21 إقامة الريحان 

املعاريف الدارالب ضاء - 20300 

الدارالب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

516943

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   08

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.KENZ’S LUNCH

إحداث   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املطاعم  انواع  كل  وتدبير  وتس ير 

والخدمات  الشاي  وقاعات  واملقاهي 

املطعم ة

وتنظ م  الأموين  خدمات  تقديم 

الأظاهرات

املأكوالت  و7 ع  تقديم  تحضير، 

والوجبات الخف فة

الوساطة الأجارية.

 332  : االجأماعي  املقر  عنوان 

الطابق  الروداني  ابراه م  شارع   ,

الريحان  إقامة   21 الشقة  الخامس 

 20300  - الدارالب ضاء  املعاريف 

الدارالب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 50.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

حصة   500  : كنز  عماد  الس د 

بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 02 عنوانه)ا(  كنز  عماد  الس د 

املنظر  حي  اش  ايمنواداي  تجزئة 

برش د   26100 برش د  الجم ل 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

 02 عنوانه)ا(  كنز  عماد  الس د 

املنظر  حي  اش  ايمنواداي  تجزئة 

برش د   26100 برش د  الجم ل 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم -.

201I

CABINET AEQ

مكتب الدراسات رزال أشغال 
ولوجستيك

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

حل شركة

CABINET AEQ
 BD Abdelmoumen,57

 Immeuble Al Hadi B9 ، 20042،
CASABLANCA MAROC

مكأب الدراسات رزا0 تشغا0 
ولوجست ك شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د)في 

طور الأصف ة(
وعنوان مقرها اإلجأماعي 28 زنقة 
تطلس س ل - 20200 الدارالب ضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.209075

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر حل   2021 30 غشت  في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
الدراسات  مكأب  الوح د  الشريك 
مبلغ  ولوجست ك  تشغا0  رزا0 
وعنوان  درهم   10.000 رتسمالها 
تطلس  زنقة   28 اإلجأماعي  مقرها 
املغرب  الدارالب ضاء   20200  - س ل 

نت جة 0 : توق ف النشاط.
و حدد مقر الأصف ة ب 28 زنقة 
الدارالب ضاء   20200 س ل.  تطلس 

املغرب. 
و عين:

وعنوانه)ا(  رزا0  محمد  الس د)ة( 
 20200 س ل  تطلس  زنقة   28
)ة(  كمصفي  املغرب  الدارالب ضاء 

للشركة.
 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 794537.

202I

malartci

STE AFORAGE SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

malartci
 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI
 MELLAL ، 23000، BENI MELLAL

MAROC
STE AFORAGE SARL شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي مق م عند 
STE MALAR TCI شارع عبد الكريم 

الخطابي اقامة السالم الطابق 
الثاني الشقة 12 بني مال0 - 23000 

بني مال0 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

11985
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   17
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AFORAGE SARL
غرض الشركة بإيجاز : َحْفر اآلبار.
عنوان املقر االجأماعي : مق م عند 
STE MALAR TCI شارع عبد الكريم 
الخطابي اقامة السالم الطابق الثاني 
بني   23000  - مال0  بني   12 الشقة 

مال0 املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رتسما0 الشركة: 2.000.000 

درهم، مقسم كالأالي:
 14.000  : العبدهللا  عالء  الس د 
درهم   1.400.000 بق مة  حصة 

للحصة.
 : العبدهللا  الدين  عالء  الس د 
2.000 حصة بق مة 200.000 درهم 

للحصة.
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 2.000  : الشاشو  خالد  الس د 
حصة بق مة 200.000 درهم للحصة 
 2.000  : الشاشو  عل ة  الس دة 
درهم   200.000 بق مة  حصة 

للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  العبدهللا  عالء  الس د 
حورية  اقامة  الخامس  محمد  شارع 
مال0  بني   23000 مال0  بني   4 شقة 

املغرب.
العبدهللا  الدين  عالء  الس د 
قرب  مارس   03 تجزئة  عنوانه)ا( 
املسلى القديمة بني مال0 23000 بني 

مال0 املغرب.
عنوانه)ا(  الشاشو  خالد  الس د 
2 حي رياض السالم  29 تجزئة الخير 

بني مال0 23000 بني مال0 املغرب.
عنوانه)ا(  الشاشو  عل ة  الس دة 
 23000 3 مارس بني مال0  03 تجزئة 

بني مال0 املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  العبدهللا  عالء  الس د 
حورية  اقامة  الخامس  محمد  شارع 
مال0  بني   23000 مال0  بني   4 شقة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بأاريخ  مال0  ببني  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 1036.
203I

اورو افريك إكسبير

BLANCA INVEST
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

اورو افريك إكسبير
رقم 256 شارع اإلدري�سي، تجزئة 
صوف ا الوردة، تاركة مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
BLANCA INVEST شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي رياض 

موالي اسماع ل رقم 139 

تامنصورت مراكش - 40300 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

119205

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   30

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BLANCA INVEST

تجارة،   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخدمات  وتصدير-  اسأيراد 

الأكنلوج ة والأقن ة - مطاعم.

 : االجأماعي  املقر  عنوان 
 139 رقم  اسماع ل  موالي  رياض 

 40300  - مراكش  تامنصورت 

مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 : الرح م  عبد  مصدق  الس د 

درهم   100 بق مة  حصة   1.000

للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الرح م  عبد  مصدق  الس د 
اسماع ل  موالي  رياض  عنوانه)ا( 
رقم 139 تامنصورت مراكش 40300 

مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الرح م  عبد  مصدق  الس د 
اسماع ل  موالي  رياض  عنوانه)ا( 
رقم 139 تامنصورت مراكش 40300 

مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   07 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم -.
204I

ديوان ارسأادة لط فة الزرهوني

AGRIPRUNES
إعالن مأعدد القرارات

ديوان ارسأادة لط فة الزرهوني
اقامة املنارة، رقم 33 ب الطابق 
الثالث شارع عال0 بن عبد هللا، 

30000، فاس مغرب
AGRIPRUNES »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجأماعي: الطابق 
السفلي ف ال رقم 10 تجزئة شك ب 
شارع موالي عبدهللا 30000 فاس 

املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
.46089

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
اتخاذ  2021 تم  12 تكأو7ر  في  املؤرخ 

القرارات الأال ة: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
مساهمي  وتحد  املسير  بوفاة  االعالم 

الشركة الس د تحمد الغواطي
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تحمد  الس د  لورثة  الحصص  اسناد 

الغواطي
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تع ين الس دة نوا0 الغواطي كمسيرة 

جديدة للشركة
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تعديل النظام ارسا�سي
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
وإضافة  ارسا�سي،  النظام  تح ين 

بنود جديدة
وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
الجديدة  املساهمات  يبين  الذي 

الشركة
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
الذي يبين الحصص الجديدة للورثة 

ومساهمي الشركة

على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 

الغواطي  نوا0  الس دة  تع ين  مايلي: 

كمسيرة جديدة للشركة 

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

مايلي: تفويض السلط

على  ينص  الذي   :18 رقم  بند 

مايلي: طب عة القرارات

على  ينص  الذي   :19 رقم  بند 

مايلي: القرارات االسأثنائ ة

على  ينص  الذي   :21 رقم  بند 

مايلي: اخأ ار وطريقة القرارات

على  ينص  الذي   :22 رقم  بند 

مايلي: االسأدعاء

على  ينص  الذي   :23 رقم  بند 

مايلي: مكأب

على  ينص  الذي   :24 رقم  بند 
مايلي: ورقة الحضور

على  ينص  الذي   :36 رقم  بند 

مايلي: الحصو0 على صفة الشخص 
املعنوي

على  ينص  الذي   :37 رقم  بند 

مايلي: النزاعات

على  ينص  الذي   :38 رقم  بند 

مايلي: اإلشهار

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   06 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4424.

205I

CAF MANAGEMENT

BAP
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين ممثل قانوني للشركة

CAF MANAGEMENT

الزنقة 37 الرقم 17 حي الهناء ، 

20210، الدار الب ضاء املغرب

BAP »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: 21 شارع 

asphodèles معاريف الدار الب ضاء 

20210 الدار الب ضاء املغرب.

»تع ين ممثل قانوني للشركة«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.168091
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بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
وتبعا   2018 غشت   22 في  املؤرخ 
تع ين  تقرر  جدد  مسير)ين(  لأع ين 

املمثل)ين( القانوني)ين(: 
- لحلو الفاللي ياسمين 

- لحلو الفاللي مريم  
املسؤول ة  ذات  شركة   BAP  -
اإلجأماعي  مقرها  الكائن  املحدودة 
ب: 21 شارع asphodèles معاريف - 

الدار الب ضاء املغرب
عند  الأجاري  السجل  رقم 

االقأضاء: 168091
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795323.
206I

ديوان ارسأادة لط فة الزرهوني

AGRI GROUPEMENT
إعالن مأعدد القرارات

ديوان ارسأادة لط فة الزرهوني
اقامة املنارة، رقم 33 ب الطابق 
الثالث شارع عال0 بن عبد هللا، 

30000، فاس مغرب
AGRI GROUPEMENT »شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجأماعي: الطابق 
ارو0 ف ال 6 زنقة واصل ابن عطاء 

30000 فاس املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
.45089

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 12 تكأو7ر 2021

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
مساهمي  وتحد  املسير  بوفاة  االعالم 

الشركة الس د تحمد الغواطي
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
ومساهمي  للورثة  الحصص  اسناد 

الشركة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تع ين الس دة نوا0 الغواطي كمسيرة 

جديدة للشركة
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تعديل النظام ارسا�سي

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
وإضافة  ارسا�سي،  النظام  تح ين 

بنود جديدة
وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

يبين املساهمات الجديدة للشركة
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
للورثة  الجديدة  الحصص  يبين 

ومساهمي الشركة
على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 
الغواطي  نوا0  الس دة  تع ين  مايلي: 

كمسيرة جديدة للشركة
على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

مايلي: تفويض السلط
على  ينص  الذي   :18 رقم  بند 

مايلي: طب عة القرارات
على  ينص  الذي   :19 رقم  بند 

مايلي: القرارات االسأثنائ ة
على  ينص  الذي   :21 رقم  بند 

مايلي: اخأ ار وطريقة القرارات
على  ينص  الذي   :22 رقم  بند 

مايلي: االسأدعاء
على  ينص  الذي   :23 رقم  بند 

مايلي: املكأب
على  ينص  الذي   :24 رقم  بند 

مايلي: ورقة الحضور
على  ينص  الذي   :36 رقم  بند 
مايلي: الحصو0 على صفة الشخص 

املعنوي
على  ينص  الذي   :37 رقم  بند 

مايلي: النزاعات
على  ينص  الذي   :38 رقم  بند 

مايلي: االشهار
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   04 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4369.
207I

BOUGFFAL NORD SARL

BOUGFFAL NORD SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

BOUGFFAL NORD SARL
 RESIDENCE AL AZIZIA BLVD

 ROYAUME ARABIE SAOUDITE

 ،3 EME ETG N° 20 ، 90000
طنجة املغرب

BOUGFFAL NORD SARL شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 

 RESIDENCE AL AZIZIA BLVD
 ROYAUME ARABIE SAOUDITE
EME ETG N° 20 - 90000 3 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

120629
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   22
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BOUGFFAL NORD SARL
اشغا0   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.
 : االجأماعي  املقر  عنوان 
 RESIDENCE AL AZIZIA BLVD
 ROYAUME ARABIE SAOUDITE
EME ETG N° 20 - 90000 3 طنجة 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 500  : املقريني  ابراه م  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
 500  : االدري�سي  مصطفى  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ابراه م املقريني عنوانه)ا(  الس د 
 90000 1رقم198  املرس  تجزئة 

طنجة املغرب.
االدري�سي  مصطفى  الس د 
 92000 القلة  سوق  عنوانه)ا( 

العرائش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

ابراه م املقريني عنوانه)ا(  الس د 
 90000 1رقم198  املرس  تجزئة 

طنجة املغرب
االدري�سي  مصطفى  الس د 
 92000 القلة  سوق  عنوانه)ا( 

العرائش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   07 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 246728.

208I

ديوان ارسأادة لط فة الزرهوني

ENELCO
إعالن مأعدد القرارات

ديوان ارسأادة لط فة الزرهوني
اقامة املنارة، رقم 33 ب الطابق 
الثالث شارع عال0 بن عبد هللا، 

30000، فاس مغرب
ENELCO »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجأماعي: 04 زنقة 
واصل ابن عطاء املدينة الجديدة 
فاس الجديد دار الدبيبغ 30000 

فاس املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
.21963

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 12 يول وز 2021

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
مساهمي  وتحد  املسير  بوفاة  االعالم 

الشركة الس د تحمد الغواطي
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
ومساهمي  للورثة  الحصص  اسناد 

الشركة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تع ين الس دة نوا0 الغواطي كمسيرة 

جديدة للشركة
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تعديل النظام االسا�سي
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تح ين النظام ارسا�سي، 
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وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 
النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
يبين املساهمات الجديدة للشركة

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
للورثة  الجديدة  الحصص  يبين 

ومساهمي الشركة
على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 
الغواطي  نوا0  الس دة  تع ين  مايلي: 
كمسيرة جديدة وتعديل اإلمضاءات

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   06 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4423.
209I

DARAA AUDIT

DISMAFORT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

DARAA AUDIT
 ROUTE BOUSKOURA PROJET

 GREEN WORK IMM A N°7،
20000، الدار الب ضاء املغرب
DISMAFORT شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 
لحفايا مديونة - 20000 الدار 

الب ضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.180435

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2021 يناير   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بلغدار  براه م  )ة(  الس د  تفويت 
تصل  من  اجأماع ة  حصة   45.000
)ة(  الس د  لفائدة  حصة   45.000
سع د بلغدار بأاريخ 25 يناير 2021.
لكحل  حبيبة  )ة(  الس د  تفويت 
تصل  من  اجأماع ة  حصة   5.000
)ة(  الس د  لفائدة  حصة   5.000
سع د بلغدار بأاريخ 25 يناير 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795811.
210I

DARAA AUDIT

DISMAFORT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تحويل الشكل القانوني للشركة

DARAA AUDIT
 ROUTE BOUSKOURA PROJET

 GREEN WORK IMM A N°7،
20000، الدار الب ضاء املغرب
DISMAFORT شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
و عنوان مقرها االجأماعي دوار 
لحفايا مديونة - 20000 الدار 

الب ضاء.
تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.180435
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تحويل  تم   2021 يناير   25 في  املؤرخ 
القانوني للشركة من »شركة  الشكل 
ذات املسؤول ة املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795811.
211I

DARAA AUDIT

SF PRODUCE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

DARAA AUDIT
 ROUTE BOUSKOURA PROJET

 GREEN WORK IMM A N°7،
20000، الدار الب ضاء املغرب
SF PRODUCE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 10 زنقة 
الحرية الطابق 3 شقة 5 - 20000 

الدار الب ضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.470745

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2021 شتنبر   13 في  املؤرخ 

املصادقة على :

مو�سى  يوسف  )ة(  الس د  تفويت 
 219 تصل  من  اجأماع ة  حصة   1
مو�سى  طه  )ة(  الس د  لفائدة  حصة 

بأاريخ 13 شتنبر 2021.
الكنبور  )ة( محمد  الس د  تفويت 
 219 تصل  من  اجأماع ة  حصة   1
مو�سى  طه  )ة(  الس د  لفائدة  حصة 

بأاريخ 13 شتنبر 2021.
العابدين  زين  )ة(  الس د  تفويت 
تصل  من  اجأماع ة  حصة   1 زكاري 
طه  )ة(  الس د  لفائدة  حصة   219

مو�سى بأاريخ 13 شتنبر 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795825.
212I

DARAA AUDIT

DISMAFORT
إعالن مأعدد القرارات

DARAA AUDIT
 ROUTE BOUSKOURA PROJET

 GREEN WORK IMM A N°7،
20000، الدار الب ضاء املغرب
DISMAFORT »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجأماعي: دوار 

لحفايا مديونة دوار لحفايا مديونة 
20000 الدار الب ضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.180435
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
اتخاذ  تم   2021 يناير   25 في  املؤرخ 

القرارات الأال ة: 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

إضافة مسير جديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
الأال ة  ارشخاص  تع ين  يأم  مايلي: 
غير  ملدة  الشركة  إدارة  في  تسماؤهم 
 ، بلغدار  سع د  الس د   • محدودة: 
مغربي ، من موال د 23/11/1980 في 
الدار الب ضاء ويق م في س دي عثمان 
للبطاقة  حامل   10 رقم   61 بلوك 

.BH422040 الوطن ة رقم

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795811.

213I

CSN MAROC

S & A BEAUTY
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

CSN MAROC

 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،

MARRAKECH MAROC

S & A BEAUTY شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 1 

اقامة ك ديار مراكش دار السعادة - 

40160 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

119253

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   20

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 S & A : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.BEAUTY

مؤسسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للعناية بالجما0-الحالقة.

العناية  الشعر-  الأجم ل-ازالة 

بالوجه.

تجارة مواد الأجم ل.

 1 رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 

اقامة ك ديار مراكش دار السعادة - 

40160 مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
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حصة   60  : باعال  مريم  الس دة 

بق مة 100 درهم للحصة.

حصة   40  : باعال  سارة  الس دة 

بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  باعال  مريم  الس دة 

 40030 40 تجزئة لقصور بركة رقم 

مراكش املغرب.

الس دة سارة باعال عنوانه)ا( الحي 

املحمدي تجزئة بركة رقم 40 40030 

مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  باعال  مريم  الس دة 

 40030 40 تجزئة لقصور بركة رقم 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   07 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 128328.

214I

 FIDUCIAIRE ENNASSER AIT ERRAMI

ABDELKEBIR COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

SAOUD SERVICE PRO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ENNASSER

 AIT ERRAMI ABDELKEBIR

 COMPTABLE AGREE PAR

L›ETAT

 AV DES FAR SOUK SEBT ،

23550، سوق السبت اوالد النمة 

املغرب

SAOUD SERVICE PRO شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 

الأاني اوالد لخديم 2 اوالد ع اد 

سوق السبت - 23402 اوالد ع اد 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

317

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   16

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SAOUD SERVICE PRO

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االسواق - نقل السلع.

الطابق   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الأاني اوالد لخديم 2 اوالد ع اد سوق 

السبت - 23402 اوالد ع اد املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

حصة   750  : سعود  فهد  الس د 

بق مة 100 درهم للحصة.

 250  : سعود  القادر  عبد  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا(  سعود  فهد  الس د 

النصر اوالد ع اد سوق السبت اوالد 

النمة 23402 اوالد ع اد املغرب.

سعود  القادر  عبد  الس د 

عنوانه)ا( حي الفأح اوالد ع اد سوق 

السبت اوالد النمة 23402 اوالد ع اد 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

حي  عنوانه)ا(  سعود  فهد  الس د 

النصر اوالد ع اد سوق السبت اوالد 

النمة 23402 اوالد ع اد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

النمة  االبأدائ ة بسوق السبت اوالد 

رقم  تحت   2021 تكأو7ر   06 بأاريخ 

.229

215I

FINAUDIT

MLOG
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC
MLOG شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 7 
رقم 5 ، الطابق الثاني ، شقة رقم 4 
، السعادة س دي البرنو�سي ، الدار 
الب ضاء - 20000 الدار الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
518841

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   15
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MLOG
جم ع   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتخزين  اللوجست ة  العمل ات 

البضائع.
مجا0  في  الفن ة  املساعدة   •

الخدمات اللوجست ة.
 7 شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 4 5 ، الطابق الثاني ، شقة رقم  رقم 
الدار   ، البرنو�سي  السعادة س دي   ،
الب ضاء  الدار   20000  - الب ضاء 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة محدودة سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : طراشن  كريم  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة. 

 1000  : طراشن  كريم  الس د 

بق مة 100 درهم.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  طراشن  كريم  الس د 
االو0  الطابق  ليشارم ل،  زنقة   8

الدار   20000 الب ضاء  الوازيزالدار 

الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  طراشن  كريم  الس د 
االو0  الطابق  ليشارم ل،  زنقة   8

الدار   20000 الب ضاء  الوازيزالدار 

الب ضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795809.

216I

 منجمنت مخكأينغ ف نوس

I &J Agafay
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

منجمنت مخكأينغ ف نوس

عمارة هل وت شقة 33 شارع محمد 

البقا0 جليز ، 40000، مراكش 

املغرب

I &J Agafay شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شقة 

ب 33 عمارة هل وت شارع محمد 

البقا0 جليز - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

119185

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   01

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 I &J  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.Agafay
تنظ م   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعسكرات
تنظ م الحفالت.

: شقة ب  املقر االجأماعي  عنوان 
33 عمارة هل وت شارع محمد البقا0 

جليز - 40000 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
حصة   70  : طلبة  إسراء  الس دة 

بق مة 100 درهم للحصة.
 30  : نادية  ال وسفي  الس دة 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  طلبة  إسراء  الس دة 
ايغرم  زنقة  املسجد  اقامة   58 رقم 

20450 الدار الب ضاء املغرب.
الس دة ال وسفي نادية عنوانه)ا( 
 01 عمارة   04 مجمع  تاركة  بساتين 

شقة 20 42000 مراكش املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  طلبة  إسراء  الس دة 
ايغرم  زنقة  املسجد  اقامة   58 رقم 

20450 الدار الب ضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ  بمراكش  الأجارية 
رقم  تحت   2021 تكأو7ر   05

.M1082182409549
217I

SOCIETE FIDAV SARL

GLOBAL SPARE PARTS
إعالن مأعدد القرارات

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة السعديين عمارة 13 شقة 3 
املدينة الجديدة ، 50000، مكناس 

املغرب
GLOBAL SPARE PARTS »شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجأماعي: تجزئة 
الأنم ة رقم 66 الحي الصناعي 

س دي بوزكري - 50000 مكناس 
املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.29613
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 16 شتنبر 2021
تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تدق ق صالح ات املسير

وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 
النظام ارسا�سي الأال ة: 

على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 
مايلي: صالح ات املسير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   06 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4395.
218I

MABANI AL BOUGHAZ SARL

 MABANI AL BOUGHAZ
SARL

إعالن مأعدد القرارات

MABANI AL BOUGHAZ SARL
144 شارع جيراري 2 بني مكادة ، 

90060، طنجة املغرب
 MABANI AL BOUGHAZ SARL
»شركة ذات املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: 144 شارع 
جيراري 2 بني مكادة - 90060 طنجة 

املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
.117899

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 22 شتنبر 2021

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الس د  تع ين  تم  ح ث  تغ يرالتس ير 
بو7انة   : ب  القاطن  الخر7ة  احمد 
إقامة البحيرة رقم 8، طنجة 90000 
ملدة  للشركة  إضافي  كمسير  املغرب، 

غير محددة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
جم ع  تخضع  بح ث  تغ يرالأوق ع 
بالشركة  املأعلقة  والوثائق  العقود 
املسيرين  رحد  املنفصل  للأوق ع 
تو  العمراني  الحم د  عبد  الس د   :
الس د تحمد الخر7ة. في حين، تخضع 
البنك ة  العمل ات  وجم ع  الش كات 
للمسيرين  املشترك  للأوق ع  ارخرى 
عبد الحم د العمراني والس د تحمد 

الخر7ة
وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 
طرف  من  الشركة  تس ير  يأم  مايلي: 
مسير تو تكثرشركاء تو غير شركاء. عين 
عبد  والس د  الخر7ة  احمد  الس د 
للشركة  مسيرين  العمراني  الحم د 

ملدة غير محددة.
على  ينص  الذي   :18 رقم  بند 
مايلي: تخضع جم ع العقود والوثائق 
املنفصل  للأوق ع  بالشركة  املأعلقة 
تو  العمراني  الحم د  عبد  الس د 
الس د تحمد الخر7ة. في حين، تخضع 
البنك ة  العمل ات  وجم ع  الش كات 
للمسيرين  املشترك  للأوق ع  ارخرى 
تحمد  والس د  عمراني  الحم د  عبد 

الخر7ة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   04 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 246577.
219I

EXCELLENTIA Consulting

كل ك اط ل.كوم

)CLICHOTEL.COM) 
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

EXCELLENTIA Consulting
5 زنقة سل مان عزمي الطابق 
6 مكأب 16 شارع الزرقطوني 

الدارالب ضاء ، 20360، 
الدارالب ضاء املغرب

 (clichotel.com( كل ك اط ل.كوم
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي إقامة 
زهور 2 ، الطابق 1 رقم 278 زنقة 

تاونات ، شارع زيراوي - 20000 الدار 

الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

517481

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   08

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

كل ك   : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.(clichotel.com( اط ل.كوم

حجز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الفندق عبر ارنترنت.

إقامة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
زنقة   278 رقم   1 الطابق   ،  2 زهور 

تاونات ، شارع زيراوي - 20000 الدار 

الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 400.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د محمد تمين جما0 الدين : 

2.800 حصة بق مة 280.000 درهم 

للحصة.

 1.200  : عثمان  جال0  الس د 

درهم   120.000 بق مة  حصة 

للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الدين  جما0  تمين  محمد  الس د 

تطلنت ك  اس ان  شارع   2 عنوانه)ا( 

اقامة   v2 شقة  السفلي  الطابق 

الب ضاء  الدار   20000 صوين ة 

املغرب.

عنوانه)ا(  عثمان  جال0  الس د 

السالم  حي  الرومي  دايت  شارع   5

20200 الدار الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
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الدين  جما0  تمين  محمد  الس د 
تطلنت ك  اس ان  شارع   2 عنوانه)ا( 
اقامة   v2 شقة  السفلي  الطابق 
الب ضاء  الدار   20000 صوين ة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 794387.
220I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE DES INDUSTRIES
 DES PRODUITS EN

POLYSTYRENE MAROC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 SOCIETE DES INDUSTRIES DES
 PRODUITS EN POLYSTYRENE

MAROC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
مقرها اإلجأماعي: اقامة رامي 7 زنقة 
سبأة الطابق 2 مكأب رقم 8 - الدار 

الب ضاء
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

518309
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   20
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د
 SOCIETE DES INDUSTRIES
 DES PRODUITS EN
:تسم ة   POLYSTYRENE MAROC

الشركة
غرض الشركة :

وتسويق  وتوزيع  وتصن ع  اسأيراد 
والبوليسترين  البالست ك ة  املنأجات 
ارخرى  املشأقة  واملنأجات 
لالسأخدام املنزلي تو الصناعي تو غيره
وتسويق  وتوزيع  وتصن ع  اسأيراد 
املنأجات  من  وغيرها  الطالءات 

تو  املنزلي  لالسأخدام  املشأقة 
الصناعي تو غير ذلك

وتمث ل  وتسويق  وتصن ع  اسأيراد 
املخصصة  الخام  املواد  وتوزيع 
البالست ك  رئي�سي  وبشكل  للصناعة 
الأقن ة  البول مرات   ، البول مر 
املخألفة  الك ماويات   ، ومشأقاتها 
في  املسأخدمة  املواد  جم ع  وكذلك 

معالجة البالست ك
اقامة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
مكأب   2 الطابق  سبأة  زنقة   7 رامي 

رقم 8 - الدار الب ضاء
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة
 360.000 الشركة:  :مبلغ رتسما0 

درهم، مقسم كالأالي
 Société des Industries  3.600
 des Produits en Polystyrène

الشركة
 بق مة 100 درهم للحصة

والعائل ة  الشخص ة  :ارسماء 
ومواطن مسيري الشركة

الس د نزار بالقا�سي مسير وح د 
للشركة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795651

221I

FLASH ECONOMIE

 SINO- TINTO
 INTERNATIONAL

INVESTMENT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 SINO- TINTO INTERNATIONAL
INVESTMENT

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

 مقرها اإلجأماعي: 56 شارع موالي 
يوسف الطابق 3 الشقة رقم 14 - 

الدار الب ضاء
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

518611

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   23
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د
 SINO- TINTO
 I N T E R N A T I O N A L

INVESTMENT:تسم ة الشركة
-الأنق ب   : بإيجاز  الشركة  غرض 
-معالجة  واسأغاللها  املناجم  عن 

املعادن وصهرها - تجارة املعادن
عنوان املقر االجأماعي : 56 شارع 
الشقة رقم   3 الطابق  موالي يوسف 

14 - الدار الب ضاء
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة
 10.000 الشركة:  رتسما0  :مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي
Chen Yuefeng 100 الس د

 حصة بق مة 100 درهم للحصة
والعائل ة  الشخص ة  :ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة
Chen Yuefeng الس د

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795619.
222I

DARAA AUDIT

SF PRODUCE
إعالن مأعدد القرارات

DARAA AUDIT
 ROUTE BOUSKOURA PROJET

 GREEN WORK IMM A N°7،
20000، الدار الب ضاء املغرب
SF PRODUCE »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجأماعي: 10 زنقة 
الحرية الطابق 3 شقة 5 - 20000 

الدار الب ضاء املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
.470745

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 13 شتنبر 2021

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

إضافة مسير جديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
على  ينص  الذي   :43 رقم  بند 
الأال ة  ارشخاص  تع ين  يأم  مايلي: 
غير  ملدة  الشركة  إدارة  في  تسماؤهم 
 ، مو�سى  يوسف  الس د   • محدودة: 
 02/11/1984 موال د  من   ، مغربي 
هناك  ويق م  هولندا  روتردام  في 
 NR رقم  الوطن ة  للبطاقة  حامل 
822523. • الس د طه مو�سى ، مغربي 
، من موال د 27/4/1986 في روتردام 
ايت  بوعنفير  دوار  في  ويق م  هولندا 
هادي شيشاوة املغرب حامل للبطاقة 
الس د   •  NR824863 رقم  الوطن ة 
كريم كوسكوس ، مغربي ، من موال د 
05/03/1987 في ماستريخت هولندا 
حامل  هولندا  روتردام  في  ويق م 

NS809900 للبطاقة الوطن ة رقم
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795825.
223I

ف ديسير بسمة شركة دات املسؤول ة املحدودة دات 

الشريك الوح د

ابهال
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ف ديسير بسمة شركة دات 
املسؤول ة املحدودة دات الشريك 

الوح د
تجزئة عثمان زنقة 12 رقم 39-37 

عين الشق الدار الب ضاء ، 20470، 
الدار الب ضاء املغرب

ابها0 شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 64 عبد 
هللا املديوني الطابق 1 شقة 2 درب 
عمر - 20080 الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 



21143 الجريدة الرسميةعدد 5687 - 20 ر7 ع ارو0 1443 )27 تكأو7ر 2021) 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

518341

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   27

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

اإلقأضاء بمخأصر تسم تها : ابها0.

االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.

64 عبد   : االجأماعي  املقر  عنوان 

درب   2 شقة   1 الطابق  املديوني  هللا 

عمر - 20080 الدار الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 500  : تمين  الصمد  عبد  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

500 حصة   : النق ب  لنا  الس دة 

بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د عبد الصمد تمين عنوانه)ا( 

قصر البحر 2 شارع 6 نونبر رقم 475 

ق ج 20450 الدار الب ضاء املغرب.

عنوانه)ا(  النق ب  لنا  الس دة 

قصر البحر 2 شارع 6 نونبر رقم 475 

ق ج 20450 الدار الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  النق ب  لنا  الس دة 

قصر البحر 2 شارع 6 نونبر رقم 475 

ق ج 20450 الدار الب ضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795377.

224I

STE ZIZ COMPTA

 STE ORIGINAL CAR
ACCESSOIRES

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

STE ZIZ COMPTA
 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC
 STE ORIGINAL CAR

ACCESSOIRES شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي طابق 

نصف قبو قطعة واحدة بمرحاض 
املسأخرج من املنز0 الكائن برقم 
69 زنقة عال0 بن عبد هللا بمركز 
 ERRACHIDIA 52000 الرش دية

الرش دية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
15307

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   06
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ORIGINAL CAR ACCESSOIRES
غرض الشركة بإيجاز : تاجر قطع 

غ ار الس ارات واالكسسوارات
غسل

الوساطة.
طابق   : االجأماعي  املقر  عنوان 
بمرحاض  واحدة  قطعة  قبو  نصف 
برقم  الكائن  املنز0  من  املسأخرج 
بمركز  هللا  عبد  بن  عال0  زنقة   69
 ERRACHIDIA 52000 الرش دية 

الرش دية املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : عزيزة  الفززي  الس دة 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عزيزة  الفززي  الس دة 
 2 العاطي  عين  تجزئة   152 رقم 

الرش دية 52000 الرش دية املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عزيزة  الفززي  الس دة 
 2 العاطي  عين  تجزئة   152 رقم 

الرش دية 52000 الرش دية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بأاريخ  بالرش دية  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 2152.

225I

ML EXPERTS

A.LAZRAK
شركة املساهمة

رفع رتسما0 الشركة

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC

A.LAZRAK شركة املساهمة

وعنوان مقرها اإلجأماعي زينيث 

م لن وم ، املبنى 2 ، الطابق الثاني ، 

مجمع الأوف ق ، س دي معروف - 

***** الدار الب ضاء املغرب.
رفع رتسما0 الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.208363

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم   2021 يون و   29 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما0  رفع 

تي  درهم«   21.910.900,00«

إلى  درهم«   47.218.500,00« من 

»69.129.400,00 درهم« عن طريق : 

تقديم حصص نقدية تو ع ن ة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795133.

226I

ف كوج دو سوس ش م م للشريك الوح د

هومير عبد العزيز

HOUMAIR ABDELAZIZ
عقد تس ير حر رصل تجاري )ارشخاص 

املعنويون(

عقد تس ير حر رصل تجاري
 HOUMAIR - هومير عبد العزيز

ABDELAZIZ
قي  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
عبد  هومير  تعطى   2021 شتنبر   20
 HOUMAIR ABDELAZIZ  - العزيز 
 6734 الأجاري  بالسجل  املسجل 
بالصويرة  االبأدائ ة  باملحكمة 
الأجاري  لألصل  الحر  التس ير  حق 
االسأقال0  33، شارع  رقم  الكائن ب 
لفائدة  املغرب  الصويرة   44000  -
PUMPKIN SARL ملدة 7 سنة تبأدئ 
 31 في  وتنأهي   2021 شتنبر   01 من 
شهري  مبلغ  مقابل   2027 غشت 

ق مأه 4.000 درهم.

227I

OUED SIDE STORY

COLIGNY
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

OUED SIDE STORY
55 شارع محمد الخامس عمارة 

جاكار الطابق الخامس الشقة 33 
جليز مراكش ، 40000، مراكش 

املغرب
COLIGNY شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 55 شارع 
محمد الخامس إقامة جكار مكأب 
33 جليز - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

119217
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   21
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.COLIGNY
غرض الشركة بإيجاز : تس ير دور 

الض افة 
تس ير الحمامات 

ارمالك  وتس ير  كراء  ب ع  شراء 
العقارية.

عنوان املقر االجأماعي : 55 شارع 
مكأب  جكار  إقامة  الخامس  محمد 

33 جليز - 40000 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 DEPLAINE STEPHANE الس د 
درهم   100 بق مة  حصة   : 330

للحصة.
 DIGUE-LHEZ الس د 
FREDERIC : 340 حصة بق مة 100 

درهم للحصة.
 NORET CANDIDE الس دة 
درهم   100 بق مة  حصة   : 330

للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 DEPLAINE STEPHANE الس د 
 RUE CHAMBRELENT 3 )عنوانه)ا

.40200 MIMIZAN FRANCE
 DIGUE-LHEZ الس د 
 RUE  5 عنوانه)ا(   FREDERIC
 CHAMBRELENT 40200

.MIMZAN FRANCE
 NORET CANDIDE الس دة 
 ROUTE DE LARDIT 587 )عنوانه)ا
 40200 PONTENX-LES-FORGES

.FRANCE
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

 DEPLAINE STEPHANE الس د 
 RUE CHAMBRELENT 3 )عنوانه)ا

40200 MIMIZAN FRANCE
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   07 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 128310.
228I

O CAPITAL GROUP

FINANCECOM AFRIQUE
شركة املساهمة

تغ ير تسم ة الشركة

O CAPITAL AFRICA
شركة مساهمة

راسمالها 2000000,00 درهم، 
مقرها الجأماعي 81,83 شارع 
القوات امللك ة الدار الب ضاء

السجل الأجاري بالدار الب ضاء رقم 
250891

الأعريف الجبائي 40457634
تغ ير اسم الشركة 

بمقأ�سى محضر الجمع ة العامة 
 2021 سبأمبر   3 بأاريخ  االسأثنائ ة 
 O CAPITAL شركة  مساهمو  قرر 

AFRICA ما يلي :
من“  الشركة  اسم  تغ ير   -
 O“ “FinanceCom Afrique ل صبح 

“CAPITAL AFRICA
- تعديل املادة رقم 2 من القوانين 

ارساس ة للشركة.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
 4 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجاري 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795183 
229I

CEDIALIM SARL

CEDIALIM SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

CEDIALIM SARL
زنقة مراكش تجزئة دملاس 5 إقامة 

النجد ، 90000، طنجة املغرب
CEDIALIM SARL شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة)في طور 

الأصف ة(
وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 

مراكش تجزئة دملاس 5 إقامة نجد - 
90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.19469
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر حل   2021 شتنبر   27 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
رتسمالها  مبلغ   CEDIALIM SARL
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
اإلجأماعي زنقة مراكش تجزئة دملاس 
5 إقامة نجد - 90000 طنجة املغرب 

نت جة 0 : انتهاء املشروع.
زنقة  ب  الأصف ة  مقر  حدد  و 
5 إقامة نجد -  مراكش تجزئة دملاس 

90000 طنجة املغرب. 
و عين:

تسويق  الحق  عبد  الس د)ة( 
تجزئة  البخاري  س دي  وعنوانه)ا( 
طنجة   90040 اسماء  ف ال  كريمة 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   04 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 246576.

230I

MOORISH

SIBEL.COM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

MOORISH
39 شارع اللة ال اقوت الطابق 5 
الشقة د 39 شارع اللة ال اقوت 

الطابق 5 الشقة د، 20000، الدار 
الب ضاء املغرب

SIBEL.COM شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة)في طور الأصف ة(

وعنوان مقرها اإلجأماعي 39 شارع 
اللة ال اقوت الطابق 5 الشقة د - 

20000 الدار الب ضاء املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.222097

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
حل  تقرر   2021 يون و   03 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
SIBEL.COM مبلغ رتسمالها 10.000 
 39 اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
5 الشقة  شارع اللة ال اقوت الطابق 
املغرب  الب ضاء  الدار   20000  - د 

نت جة 0 : الأوقف الأام لنشاط.
و حدد مقر الأصف ة ب 39 شارع 
د  الشقة   5 الطابق  ال اقوت  اللة 
املغرب 20000 الدار الب ضاء املغرب. 

و عين:
سعاد  الصابوني  الس د)ة( 
زنقة  الطالب  عمارة   4 وعنوانه)ا( 
املحمدية   28810 الذهبي  املنصور 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

يون و 2021 تحت رقم 783097.

231I

CABINET FIDUCIAIRE ALAOUI

ْحِويل جادو
َ
تـ

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

CABINET FIDUCIAIRE ALAOUI
 AVENUE DE LA RESISTANCE 24

 TANGER N 24 AV DE LA
 RESISTANCE TANGER، 90000،

TANGER MAROC
ْحِويل جادو شركة ذات مسؤول ة 

َ
تـ

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي يقع املقر 
الرئي�سي للشركة في تطوان -الجماعة 

جبل لحبيب -فرع س دي حبيب 
في قرية نموذج ة رقم 16 -تجاري 

محلي رقم 1. تطوان 93024 تطوان 
املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
30247

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يول وز   29
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
ْحِويل 

َ
اإلقأضاء بمخأصر تسم تها : تـ

جادو.
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من الشركة في املغرب هو:
عمل ات  جم ع  تسا�سي  بشكل 
)إرسا0  املحل ة  ارموا0  تحويل 

ارموا0 واسأالمها من العمالء( ؛
الضرائب  دفع  معامالت  جم ع 
 (...Vignette ، VAT ، IS ، IR(

وخدمات دفع الفواتير ؛
شراء الأذاكر ن ابة عن اآلخرين؛

تأجير،  تأجير،  ح ازة،  إنشاء، 
إدارة جم ع ارصو0 الأجارية، تأجير، 
املؤسسات  جم ع  تشغ ل  ترك ب، 
والورش  واملصانع  والشركات 
املأعلقة بـ »واحد تو آخر من ارنشطة 

املحددة«.
االمأ از  تو  االسأحواذ  تو  تخذ 
جم ع  عن  الأناز0  تو  االسأغال0  تو 
املأعلقة  االختراع  و7راءات  العمل ات 

بهذه ارنشطة.
املشاركة املباشرة تو غير املباشرة 
للشركة في جم ع املعامالت املال ة تو 
املال ة وفي جم ع  تو اروراق  العقارية 
الصناع ة  تو  الأجارية  املؤسسات 
التي قد تكون مرتبطة بغرض الشركة 

تو تي غرض مشابه تو ذي صلة..
عنوان املقر االجأماعي : يقع املقر 
الرئي�سي للشركة في تطوان -الجماعة 
في  حبيب  س دي  -فرع  لحبيب  جبل 
قرية نموذج ة رقم 16 -تجاري محلي 
رقم 1. تطوان 93024 تطوان املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 
درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : عمر  بن  سعاد  الس دة 
حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

بن عمر عنوانه)ا(  الس دة سعاد 
 N ° 05 02 بطنجة، الكائنة في عوامة

90000 بطنجة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
إسماع ل  عمر  بن  الس د 
 N ° 17 85 2 العوامه  عنوانه)ا( حي 

90000 بطنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   08 بأاريخ  بأطوان  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 3318.

232I

FLASH ECONOMIE

4D IMCO 
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 4D IMCO شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

موالي اسماع ل 14 اقامة موالي 
اسماع ل الطابق 3 رقم 9 - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
111727

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 دجنبر   31
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 4D  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.IMCO
اإلبادة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

,الأطهير والأعق م.
شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
موالي  اقامة   14 اسماع ل  موالي 
 90000 - 9 3 رقم  اسماع ل الطابق 

طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : حدوش  حاتم  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  حدوش  حاتم  الس د 
 90000  6 رقم   19 زنقة  االدريس ة 

طنجة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حدوش  حاتم  الس د 
 90000  6 رقم   19 زنقة  االدريس ة 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   13 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 111727.

233I

GAIDA TRAVAUX

GAIDA TRAVAUX
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

GAIDA TRAVAUX
 N° 452 BLOC B HAY EL WIFAQ
ZOUAGHA - FES ، 30000، فاس 

املغرب
GAIDA TRAVAUX شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

 N° وعنوان مقرها اإلجأماعي

 452 BLOC B HAY EL WIFAQ

ZOUAGHA - FES فاس 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

69773

 17 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر 

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 GAIDA : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.TRAVAUX

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 ENTREPRENEUR DE TRAVAUX

.DIVERS OU CONSTRUCTION

 N°  : االجأماعي  املقر  عنوان 

 452 BLOC B HAY EL WIFAQ

 30000 فاس   ZOUAGHA - FES

فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 5.000  : محمد  كع دة  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  كع دة  الس د 
س1  العنبرة  تجزئة   2 زنقة   32 رقم 

 30000 زواغة  السمن  عين  طريق 

فاس املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  كع دة  الس د 
س1  العنبرة  تجزئة   2 زنقة   32 رقم 

 30000 زواغة  السمن  عين  طريق 

فاس املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   07 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4440.

234I

FIDUCIAIRE BILAL

MEKNES ASSIL PROMO
إعالن مأعدد القرارات

FIDUCIAIRE BILAL
 BP S64 MEKNES PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
MEKNES ASSIL PROMO »شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجأماعي: تجزئة 

بلير قطعة 11 تجزئة بلير قطعة 11 
50000 مكناس املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
.46183

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 30 شتنبر 2021

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 
على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
الودغيري  احمد  الس د  ب ع  مايلي: 
للس د  حصة   500 حصصه  جم ع 
ما�سي  الس د  -ب ع  خالد  غف ف 
حصة   500 حصصه  جم ع  محمد 

للس د غف ف خالد 
على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
احمد  الس د  اسأقالة  مايلي: 
من  محمد  ما�سي  والس د  الودغيري 
خالد  غف ف  الس د  وتعين  التس ير 

مسير للشركة
على  ينص  الذي   :03 رقم  قرار 
مايلي: اسأقالة الس د حمد الودغيري 
االمضاء  من  محمد  ما�سي  والس د 
مم�سي  خالد  غف ف  الس د  وتعين 

وح د للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
ينص  الذي  و7:   6 رقم  بند 
غف ف  الس دة  مايلي:  على 
 1000 100000درهم...... خالد.....

حصة.

على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 
مايلي: تعين الس دغف ف خالد مسير 

للشركة
على  ينص  الذي   :17 رقم  بند 
خالد  الس دغف ف  تعين  مايلي: 

مم�سي وح د للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   11 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4459.
235I

STE FIDUCONFIANCE

 SOCIETE MAROCAINE DE
BOIS ET DECOUPE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
 SOCIETE MAROCAINE DE

BOIS ET DECOUPE شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 50 
تجزئة.شرعي بنسودة طريق راس 
املاء فاس - 30000 فاس املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
69485

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يول وز   07
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 SOCIETE MAROCAINE DE BOIS

.ET DECOUPE
تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االخشاب.

 50 رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 

تجزئة.شرعي بنسودة طريق راس املاء 

فاس - 30000 فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : يوسف  بوزوبع  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  يوسف  بوزوبع  الس د 

 3 الطابق  امللكي  الجيش  شارع   39

شقة 7 فاس 30000 فاس املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  يوسف  بوزوبع  الس د 

 3 الطابق  امللكي  الجيش  شارع   39

شقة 7 فاس 30000 فاس املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   13 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4089/021.

236I

fimacoc

STE BONIANCOM
إعالن مأعدد القرارات

fimacoc

 rue ahmed chbihi ave des far 9

fes ، 30000، fes maroc

STE BONIANCOM »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«

وعنوان مقرها االجأماعي: رقم 

14 زنقة واد الدهب حي الوفاء 

1 النرجس فاس - 30000 فاس 

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.34195

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

اتخاذ  تم   2021 يون و   14 في  املؤرخ 

القرارات الأال ة: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
ب ع حصص 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تسم ة مسيرين جدد

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تغ ير الشكل القانوني للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 
النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
القر�سي  طرف  من  الحصص  تفويت 
لفائدة كل من مبشوش معاد  محمد 
القانوني  الشكل  غير  دباب  والحبيب 
شركة  اصبحت  ح ت  للشركة 

محدودة املسؤول ة 
على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 
في  محدد  الشركة  راسما0  مايلي: 
مقسومة  درهم   500000.00 مبلغ 
درهم   100 فئة  من  الف حصة  على 
مقسمة كاالتي القر�سي محمد 1700 
حصة   1650 معاد  مبشوش  حصة. 

والحبيب دباب 1650 حصة 
على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 
مايلي: تسير الشركة من قبل السادة 
القر�سي محمد. مبشوش معاد ودباب 
الحبيب ملدة غير محدودة. يتشاركون 
االمضاء بصفة جماع ة  في  جم عهم 

او فردية 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   04 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4358.
237I

N2M CONSEIL-SARL

OVAZILA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
MAROC

OVAZILA شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي اوالد 
م مون زنقة 65 رقم 20 - 62000 

الناظور املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

22919

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   04

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.OVAZILA

غرض الشركة بإيجاز : ب ع امواع 

الصباغات واملسألزمات الكهر7ائ ة

ب ع مواد البناء

االشغا0 املخألفة او البناء.

عنوان املقر االجأماعي : حي اوالد 

 62000  -  20 رقم   65 زنقة  م مون 

الناظور املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د ازيلة محمد : 1.000 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا(  محمد  ازيلة  الس د 

اوالد م مون زنقة 65 رقم 04 62000 

الناظور املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

حي  عنوانه)ا(  محمد  ازيلة  الس د 

اوالد م مون زنقة 65 رقم 04 62000 

الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بأاريخ  بالناضور  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 4068.

238I

NOTAIRE

MAYA DESIGN
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

NOTAIRE
 Tétouan, Avenue Des F.A.R,

 RESIDENCE JAWHARA, 4
 EME ETAGE, N° 14 ، 93000،

TETOUAN MAROC
MAYA DESIGN شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي طنجة، 

زنقة املكس ك، الطابق 5، رقم 34 - 
90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
87031

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2018 يناير   23
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 MAYA : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.DESIGN
االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
طنجة،   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 -  34 5، رقم  زنقة املكس ك، الطابق 

90000 طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 60  : البوجداين  حف ظ  الس د 

حصة بق مة 1.000 درهم للحصة.
 20  : البوجداين  جنات  الس دة 

حصة بق مة 1.000 درهم للحصة.
20 حصة   : الس دة ترهون تم مة 

بق مة 1.000 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
:الس د  الشركاء  ومواطن  وصفات 
حف ظ البوجداين عنوانه)ا( طنجة، 
طنجة   90000  2 رقم   ،11 بلير  حي 

املغرب.

عنوانه)ا(  ترهون  تم مة  الس دة 
 90000  2 رقم   ،11 بلير  حي  طنجة، 

طنجة املغرب.

البوجداين  جنات  الس دة 
عنوانه)ا( طنجة، حي بلير 11، رقم 2 

90000 طنجة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

البوجداين  حف ظ  الس د 
عنوانه)ا( طنجة، حي بلير 11، رقم 2 

90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   19 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2018 تحت رقم 1126.

239I

redallah sarl

REDALLAH
إعالن مأعدد القرارات

redallah sarl

2 زنقة سوريا الشقة 15 شارع 

الحسن الثاني املدينة الجديدة ، 

30000، فاس املغرب

redallah »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: 2 زنقة 

سوريا شارع الحسن الثاني الشقة 

15 املدينة الجديدة - 30000 فاس 

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.26845

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 28 دجنبر 2019

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

خفض رتسما0 الشركة من 140000 
ديون  بامأصاص  درهم   0 إلى  درهم 

الشركة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
إلى  0 درهم  الشركة من  رفع رتسما0 

املترتبة  الديون  بمقاصة   350000

على الشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

هو  الحالي  الشركة  حصص  عدد 

3500 حصة

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
رتسما0 الشركة الحالي هو 350000 

درهما

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   06 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4422.

240I

SAFIGESTRA مكأب سفي جيسترا للمحاسبة

POLI-OCEAN
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

مكأب سفي جيسترا للمحاسبة 

SAFIGESTRA

 N°05 IMM FARAH AV

 KENNIDY VN SAFI ، 46000،

SAFI safi

POLI-OCEAN شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 16 بلوك 

21 حي اموني اسفي - 46000 اسفي 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

11631

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تبريل   30

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

POLI- : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.OCEAN

بناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

في  مقاو0  بالبوليستر-  السفن 

االشغا0

املخألفة او البناء.
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عنوان املقر االجأماعي : 16 بلوك 
46000 اسفي   - 21 حي اموني اسفي 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 340  : غل وي  املصطفى  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
 330  : الهادي م دون  الس د عبد 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
الس دة زينب غل وي : 330 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د املصطفى غل وي عنوانه)ا( 
رقم 336 حي الناصر بن جرير 43150 

بن جرير املغرب.
م دون  الهادي  عبد  الس د 
عنوانه)ا( رقم 16 بلوك 21 حي اموني 

اسفي 46000 اسفي املغرب.
عنوانه)ا(  غل وي  زينب  الس دة 
الب ار اسفي  3 حي  05 حي ول لي  رقم 

46000 اسفي املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
م دون  الهادي  عبد  الس د 
عنوانه)ا( رقم 16 بلوك 21 حي اموني 

اسفي 46000 اسفي املغرب
عنوانه)ا(  غل وي  زينب  الس دة 
الب ار اسفي  3 حي  05 حي ول لي  رقم 

4600 اسفي املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تبريل   28 بأاريخ  بآسفي  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم -.
241I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

MAROC SKYDIVE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.

 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،
Casablanca Maroc

MAROC SKYDIVE شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
االمان 11 شارع محمد الزفزاف 
اقامة صف ة 2 الطابق 4 رقم15 
س دي مومن الدار الب ضاء - 
20250 الدار الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
318899

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   29
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MAROC SKYDIVE
ارنشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تنواع  لجم ع  والترفيه ة  الرياض ة 
القفز  ؛  إما  الجوية  الرياضات 
باملظالت ، املظلة الترادف ة ، الطيران 
 ، الشراع ة  الطائرات   ، الشراعي 
الداخلي  الحر  السقوط   ، اركرو7ات 
الرحالت   ، ط ار  بدون  والطائرات 

القصيرة...
واسأيراد  وتسويق  و7 ع  شراء 
الغ ار  قطع  جم ع  وتصدير 
باملعدات  الخاصة  واملسألزمات 

وارلعاب الرياض ة بجم ع تشكالها.
تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الزفزاف  محمد  شارع   11 االمان 
رقم15   4 الطابق   2 صف ة  اقامة 
س دي مومن الدار الب ضاء - 20250 

الدار الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : سالم  محفوظ  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سالم  محفوظ  الس د 
78 ج املعادي الجديدة  6 شارع  ف ال 

مصر 11757 مصر مصر.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  سالم  محفوظ  الس د 
78 ج املعادي الجديدة  6 شارع  ف ال 

مصر 11757 مصر مصر
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795959.
242I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

SEHHA WATER
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.

 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،
Casablanca Maroc

SEHHA WATER شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
االمان 11 شارع محمد الزفزاف 
اقامة صف ة 2 الطابق 4 رقم15 
س دي مومن الدار الب ضاء - 
20250 الدار الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
518897

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   01
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SEHHA WATER
غرض الشركة بإيجاز : شراء و7 ع 
تو  الطب ع ة  املعدن ة  امل اه  وتوزيع 
واملشرو7ات  املعدن ة  ال ناب ع  م اه 

الغازية بشكل طب عي.
واسأيراد  ومعالجة  وتوزيع  تصن ع 
وتصدير جم ع تنواع عصائر الفاكهة 

والخضروات..
تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الزفزاف  محمد  شارع   11 االمان 
رقم15   4 الطابق   2 صف ة  اقامة 
س دي مومن الدار الب ضاء - 20250 

الدار الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : سالم  محفوظ  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  سالم  محفوظ  الس د 
78 ج املعادي الجديدة  6 شارع  ف ال 

مصر 11757 مصر مصر.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  سالم  محفوظ  الس د 
78 ج املعادي الجديدة  6 شارع  ف ال 

مصر 11757 مصر مصر
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795958.

243I

MJ MANAGEMENT

مش درو
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

رفع رتسما0 الشركة

MJ MANAGEMENT
 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES HIKMAT 2EME
 ETAGE N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
مش درو شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجأماعي املنطقة 

الصناع ة جزناية قطعة 6 طنجة 

املنطقة الصناع ة جزناية قطعة 6 

طنجة 90000 طنجة املغرب.
رفع رتسما0 الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.76653

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم   2019 يول وز   24 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما0  رفع 

من  تي  درهم«   6.000.000«

»1.000.000 درهم« إلى »7.000.000 

حصص  تقديم   : طريق  عن  درهم« 

نقدية تو ع ن ة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يول وز   18 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2019 تحت رقم 4952.

244I

MJ MANAGEMENT

مش درو
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

رفع رتسما0 الشركة

MJ MANAGEMENT

 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES HIKMAT 2EME

 ETAGE N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

مش درو شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي املنطقة 

الصناع ة جزناية قطعة 6 طنجة 

املنطقة الصناع ة جزناية قطعة 6 

طنجة 90000 طنجة املغرب.
رفع رتسما0 الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.76653

العام  الجمع  بمقأ�سى 
يول وز   07 في  املؤرخ  اإلسأثنائي 

الشركة  رتسما0  رفع  تم   2020

درهم«   9.000.000« قدره  بمبلغ 

إلى  درهم«   7.000.000« من  تي 

 : طريق  عن  درهم«   16.000.000«

تقديم حصص نقدية تو ع ن ة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   05 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2020 تحت رقم 3710.
245I

FIDU.PRO CONSULTING

DIAMANTECH AGENCY
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملأقى شارع ام ل زوال وزنقة غ ثل 
الطابق11 رقم 29 الدار الب ضاء ، 

0، الدار الب ضاء املغرب
DIAMANTECH AGENCY شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 
عال0 ابن احمد امك ك بلفدير الدار 

الب ضاء - 0000 الدار الب ضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
518469

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   27
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DIAMANTECH AGENCY
وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصاالت، طباعة.
زنقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
عال0 ابن احمد امك ك بلفدير الدار 
الب ضاء  الدار   0000  - الب ضاء 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رتسما0  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : الس تي  تناس  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة. 

 100000  : الس تي  تناس  الس د 

بق مة 100 درهم.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 9 عنوانه)ا(  الس تي  تناس  الس د 

5 ب لفدير الدار  زنقة دانيزي الطابق 

الب ضاء 0000 الدار الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

 9 عنوانه)ا(  الس تي  تناس  الس د 

5 ب لفدير الدار  زنقة دانيزي الطابق 

الب ضاء 0000 الدار الب ضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية بالدار الب ضاء بأاريخ - تحت 

رقم -.

246I

conseils sarl

SWINDON
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

conseils sarl

شارع لبنان اقامة يامنة 1 مكأب 

رقم 19 طنجة، 90000، طنجة 

املغرب

SWINDON شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
لبنان اقامة يامنة 1 الطابق االو0 

رقم 24 - 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.119985

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   2021 شتنبر   13 في  املؤرخ 

املصادقة على :

العربي  محمد  )ة(  الس د  تفويت 

100 حصة اجأماع ة من  ابن عمرو 

الس د  لفائدة  حصة   1.000 تصل 

13 شتنبر  بأاريخ  الفق هي  )ة( محمد 

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   22 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 246233.
247I

WORKING HARDER

WORKING HARDER
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

WORKING HARDER
 ARD LEELEJ AVENUE FATIMA

 ZAHRA N10 1ETAGE N2 ،
90000، TANGER MAROC

WORKING HARDER شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي ترض 

العلج، شارع فاطمة الزهراء، رقم 
10، الطابق ارو0، رقم 2 - 90000 

طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.90787

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تمت   2021 شتنبر   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
العزيز  عبد  )ة(  الس د  تفويت 
من  اجأماع ة  حصة   100 العبا�سي 
)ة(  الس د  لفائدة  حصة   100 تصل 
 15 بأاريخ  العبا�سي  الوهاب  عبد 

شتنبر 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   28 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 246426.
248I

FIDUCIAIRE HANI DE COMPTABILITE SARL

QUALITY EXPERT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجأماعي للشركة

 FIDUCIAIRE HANI DE
COMPTABILITE SARL

عمارة 20 شقة رقم 4 شارع مسعود 
الوفقاوي حي السالم، 80070، 
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اكادير املغرب
QUALITY EXPERT شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 
الثاني رقم 64 شارع غزة حي رياض 
السالم - 80060 اكادير املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.41497
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 05 يول وز 2021 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
غزة  شارع   64 رقم  الثاني  »الطابق 
اكادير   80060  - السالم  رياض  حي 
املغرب« إلى »دوار تكاديرت الدراركة - 

80046 اكادير املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   11 بأاريخ  باكادير  الأجارية 

2021 تحت رقم 106759.
249I

NJ BUSINESS

ICHRAK MAROC
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،
FES maroc

ICHRAK MAROC شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي محل 
تجاري رقم 61 بلوك 1 حي س دي 
بوظهر املرجة فاس - 30000 فاس 

املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

69781
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 غشت   13
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ICHRAK MAROC

البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واالشغا0 املخألفة 

 االسأيراد والأصدير.

محل   : االجأماعي  املقر  عنوان 

س دي  حي   1 بلوك   61 رقم  تجاري 

فاس   30000  - فاس  املرجة  بوظهر 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رتسما0 الشركة: 3.500.000 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د عبد العلي خروبي : 17.500 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

الس د عبد االاله صادق : 17.500 

حصة بق مة 100 درهم للحصة. 

الس د عبد العلي خروبي : 17500 

بق مة 100 درهم.

الس د عبد االاله صادق : 17500 

بق مة 100 درهم.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

خروبي  العلي  عبد  الس د 

عنوانه)ا( 270ت تجزئة املنتزه 3 تغات 

فاس 30000 فاس املغرب.

صادق  االاله  عبد  الس د 
عنوانه)ا( 48 زنقة 17 كريم العمراني 

الدكارات فاس 30000 فاس املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

خروبي  العلي  عبد  الس د 

عنوانه)ا( 270ت تجزئة املنتزه 3 تغات 

فاس 30000 فاس املغرب

صادق  االاله  عبد  الس د 
عنوانه)ا( 48 زنقة 17 كريم العمراني 

الدكارات فاس 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   08 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4455.

250I

gestion pluriel

ISOLAYA SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

gestion pluriel
امل 4 زنقة 46 رقم 10 البرنو�سي 
- الدار الب ضاء ، 20600، الدار 

الب ضاء املغرب
ISOLAYA SARL شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 35 ممر 
الصفورس عين السبع - 20580 

الدار الب ضاء املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.222005
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تحويل  تم   2021 يناير   18 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
السبع  عين  الصفورس  ممر   35«
املغرب«  الب ضاء  الدار   20580  -
 - السبع  عين  اموندي  ممر   17« إلى 

20580 الدار الب ضاء املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 796049.

251I

KAMA SERVICE

NESRINE SERVICE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقامة تميرة س دي بنور 

، 24350، س دي بنور املغرب
NESRINE SERVICE شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي محل 
تجاري بشارع املسيرة الخضراء 

رقم 03 تجزئة الوداد س دي بنور - 
24350 س دي بنور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
3161

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   04
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.NESRINE SERVICE
بإيجاز  الشركة  غرض 
االتصاالت  خدمات   -  :
 PRESTATION DE SERVICE DE

TELECOMMUNICATION
 REPRESENTANT ممثل تجاري -

.COMMERCIAL
محل   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الخضراء  املسيرة  بشارع  تجاري 
 - بنور  س دي  الوداد  تجزئة   03 رقم 

24350 س دي بنور املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : موصوف  الرداد  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الرداد موصوف عنوانه)ا(  الس د 
بني  بوح ا  �سي  توالد  القض ة  دوار 
س دي   24350 بنور  س دي  هال0 

بنور املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
لبداوي  صال حة  الس دة 
املشرك  القض ة  دوار  عنوانه)ا( 
بنور  س دي   24350 بنور  س دي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بأاريخ  بنور  بس دي  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 4011.

252I
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PLURIDIS

AM كابيتال
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

PLURIDIS
تقاطع شارع بئر تنزران وزنقة القائد 
ارشطر عمارة ر7ح A، الطابق الرابع، 
الشقة رقم 16 - املعاريف ، 20370، 

الدار الب ضاء املغرب
AM كابيأا0 شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 304 

شارع ابراه م الروداني إقامة الشفا 
الطابق 5 الشقة رقم 10 - 20000 

الدار الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

518977
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   05
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 AM  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

كابيأا0.
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
 304  : االجأماعي  املقر  عنوان 
الشفا  إقامة  الروداني  ابراه م  شارع 
 20000  -  10 رقم  الشقة   5 الطابق 

الدار الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
670 حصة   : الس د تمير تزدوفا0 

بق مة 100 درهم للحصة.
الس د منير تزدوفا0 : 330 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د تمير تزدوفا0 عنوانه)ا( حي 

عريض 2 62000 الناظور املغرب.

الس د منير تزدوفا0 عنوانه)ا( بحي 
عريض 2 62000 الناظور املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

الس د تمير تزدوفا0 عنوانه)ا( حي 
عريض 2 62000 الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 796076.
253I

SOCIETE GENERAL OK

SOCIETE GENERALE OK
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

SOCIETE GENERAL OK
 BD BAHMAD N 148 5EME

 ETAGE N 18 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

SOCIETE GENERALE OK شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي 148 شارع 
با حماد الطابق 5 رقم 18 - 20000 

الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
515813

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   03
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOCIETE GENERALE OK
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
 148  : االجأماعي  املقر  عنوان 
 -  18 رقم   5 الطابق  حماد  با  شارع 

20000 الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 
درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : عثمان  قداد  الس د 
حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عثمان  قداد  الس د 
شقة   1 طابق   3 ليزورك دي  تجزئة 
 20000 الرياض  شارع   0 عمارة   4

املحمدية املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عثمان  قداد  الس د 
شقة   1 طابق   3 ليزورك دي  تجزئة 
 20000 الرياض  شارع   0 عمارة   4

املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 792642.

254I

GATE DESIGN

BEAUHOUZ
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

BEAUHOUZ
13 زنقة احمد املجاطي اقامة لزالب 
الطابق ارو0 رقم 8. ، 20350، الدار 

الب ضاء املغرب
BEAUHOUZ شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 13 زنقة 
احمد املجاطي اقامة لزالب الطابق 
ارو0 رقم 8. - 20350 الدار الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

518629
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   12
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BEAUHOUZ

الترويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للعقار وتعما0 البناء.

13 زنقة   : عنوان املقر االجأماعي 

الطابق  لزالب  اقامة  املجاطي  احمد 

ارو0 رقم 8. - 20350 الدار الب ضاء 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 340  : الكريم مرفوق  الس د عبد 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

 330  : الهشومي  محمد  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

 330  : وهبي  الرح م  عبد  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

مرفوق  الكريم  عبد  الس د 

املح ط  حدائق  اقامة  عنوانه)ا( 

النواصر  بوعزة  دار   10 رقم  ف ال   2

27182 الدار الب ضاء املغرب.

الس د محمد الهشومي عنوانه)ا( 

دوار البكريين اوالد احمد دار بوعزة 

27223 النواصر املغرب.

وهبي  الرح م  عبد  الس د 

احمد  اوالد  البكريين  دوار  عنوانه)ا( 

دار بوعزة 27223 النواصر املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الس د محمد الهشومي عنوانه)ا( 

دوار البكريين اوالد احمد دار بوعزة 

27223 النواصر املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795627.

255I
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 إئأماني البدر

كركوري ألوم
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

إئأماني البدر

شارع املقاومة عمارة تكايمدن حرف 

ت 1 شقة 14 مراكش ، 400000، 

مراكش املغرب

كركوري تلوم شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي إقامة دار 

سعادة 2 عمارة 15 مكأب رقم 1 

مراكش - 40000 مراكش اململكة 

املغر7 ة

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

10985

 11 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 غشت 

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

كركوري تلوم.

نجارت   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ارملن وم.

إقامة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

رقم  مكأب   15 عمارة   2 سعادة  دار 

اململكة  مراكش   40000  - مراكش   1

املغر7 ة.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د الكركوري يوسف : 1.000 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

يوسف  الكركوري  الس د 
 40000  66 رقم  ترك  حي  عنوانه)ا( 

مراكش اململكة املغر7 ة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
يوسف  الكركوري  الس د 
 40000  66 رقم  ترك  حي  عنوانه)ا( 

مراكش اململكة املغر7 ة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   01 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 128108.
256I

BCNG

STE: IETB
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE: IETB شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي 265 شارع 
الزرقطوني الطابق 9 رقم 92 - 
20050 الدارالب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
516519

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   07
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 STE:  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.IETB
مكأب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراسات.

 265  : االجأماعي  املقر  عنوان 
 - 92 9 رقم  شارع الزرقطوني الطابق 

20050 الدارالب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رتسما0 الشركة: 10.000,00 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د عمر الشرايح : 10.000,00 

حصة بق مة 100 درهم للحصة. 
الس د عمر الشرايح : 100 بق مة 

100 درهم.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الشرايح  عمر  الس د 

فرنسا 75000 فرنسا فرنسا.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الشرايح  عمر  الس د 

فرنسا 75000 فرنسا فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية بالدار الب ضاء بأاريخ - تحت 

رقم -.
257I

STREET BUSINESS CENTER

AUTO PRATIQUE PRESTIGE
شركة املحاصة
تفويت حصص

STREET BUSINESS CENTER
عمارة رقم 10، رقم 7، زنقة الحرية، 
جليز، مراكش ، 40000، مراكش 

املغرب
 AUTO PRATIQUE PRESTIGE

شركة املحاصة
وعنوان مقرها اإلجأماعي عمارة رقم 

II شارع حسن ، II 7، عمارة اج اد
الحي الشأوي - - 40000 مراكش 

املغرب.
تفويت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.7882

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تمت   2020 غشت   05 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الوزاني  محمد  )ة(  الس د  تفويت 
تصل  من  اجأماع ة  حصة   500

500 حصة لفائدة الس د )ة( ف صل 

مارس   17 بأاريخ  االدري�سي  املجدوبي 

.2020

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   17 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2020 تحت رقم 117378.

258I

la marocaine c.j

PARA O.Y
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

la marocaine c.j

شارع عبد الكريم الخطابي 118 

عمارة بوعش ق مكأب 1 ، 23000، 

بني مال0 املغرب

PARA O.Y شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي الطريق 

الوطن ة 08 دوار رقابا اوالد يعيش - 

23000 بني مال0 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

11321

 25 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 فبراير 

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 PARA  : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها 

.O.Y

غرض الشركة بإيجاز : ب ع وشراء 

املواد ص دل ة.

الطريق   : االجأماعي  املقر  عنوان 

08 دوار رقابا اوالد يعيش -  الوطن ة 

23000 بني مال0 املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
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500 حصة  الس د ال اس بعدي : 
بق مة 100 درهم للحصة.

 500  : سدراوي  نزهة  الس دة 
حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الس د ال اس بعدي عنوانه)ا( حي 
 04 الرقم  الش اظم ة  تجزئة  الأقدم 

2300 بني مال0 املغرب.
عنوانه)ا(  سدراوي  نزهة  الس دة 
الطابق  النخ ل  تجزئة  اظهر  ام  حي 
مال0  بني   23000  14 الرقم  االو0 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس د ال اس بعدي عنوانه)ا( حي 
 04 الرقم  الش اظم ة  تجزئة  الأقدم 

23000 بني مال0 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة ببني مال0 بأاريخ 14 تبريل 

2021 تحت رقم -.
259I

شركة جهاد املحاسب

شركة بترول مروان وإخوان
 شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
 Société PETROLE الشريك الوح د

MAROUANE ET FRERES
S.A.R.L AU 

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

شركة جهاد املحاسب
الرقم 02 عمارة ن اس شارع احمد 
الط ب بنه مة املدينة الجديدة 
تسفي ، 46000، تسفي املغرب

شركة بترو0 مروان وإخوان شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

 Société PETROLE الشريك الوح د
 MAROUANE ET FRERES S.A.R.L
AU شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي كلم 06 
طريق دار القايد �سي عي�سى دوار 
العل وات جماعة الصعادلة دائرة 
حرارة تسفي 46000 تسفي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

12163

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   01

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

: شركة  بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

ذات  شركة  وإخوان  مروان  بترو0 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

 Société PETROLE الوح د 

 MAROUANE ET FRERES S.A.R.L

.AU

•تـأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ونقاط  الخدمة  محطات  وتشغ ل 

توزيع الوقود 

والتشح م  االضافي  •الغس ل 

ص انة  اعما0  الصغيرة  واالعما0 

الس ارات

بسعر  وشواء  جزارة   - •مطعم 

ثابت.

 06 كلم   : االجأماعي  املقر  عنوان 

دوار  عي�سى  �سي  القايد  دار  طريق 

دائرة  الصعادلة  جماعة  العل وات 

حرارة تسفي 46000 تسفي املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د القلقولي املصطفى : 1.000 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

املصطفى  القلقولي  الس د 

سح م  جمعة  اإلداري  حي  عنوانه)ا( 

46000 تسفي املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

املصطفى  القلقولي  الس د 

سح م  جمعة  اإلداري  حي  عنوانه)ا( 

46000 تسفي املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   11 بأاريخ  بآسفي  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم -.

260I

عبد املج د الوادي

 société شركة بيطرابيل

BITRABEL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

عبد املج د الوادي

شارع موالي اسماع ل ارفود ارفود، 

52200، ارفود املغرب

 société BITRABEL شركة ب طراب ل

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

محمد الخامس رقم 144 ترفود - 

52200 ترفود املغرب.

تفويت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.99/2193

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   2021 غشت   31 في  املؤرخ 

املصادقة على :

عبد  محمد  )ة(  الس د  تفويت 

العزيز بلحسان 500 حصة اجأماع ة 

الس د  لفائدة  حصة   900 تصل  من 

31 غشت  )ة( محمد بلحسان بأاريخ 

.2021

عبد  محمد  )ة(  الس د  تفويت 

العزيز بلحسان 400 حصة اجأماع ة 

الس د  لفائدة  حصة   900 تصل  من 

)ة( محمد عبد الغاني بلحسان بأاريخ 

31 غشت 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  بالرش دية  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 447/2021.

261I

FUTURASCO FIDUCIAIRE

 STE CONFISERIE AZALAM

SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

FUTURASCO FIDUCIAIRE

343 شارع محمد الخامس رقم 5 

الطابق الثالث بني مال0 ، 23000، 

بني مال0 املغرب

 STE CONFISERIE AZALAM

SARL شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

املنبت ، بلوك 1، رقم 22 - 23000 

بني مال0 املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.11201

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 22 شتنبر 2021 تقرر إنشاء 

 STE فرع تابع للشركة تحت التسم ة

 CONFISERIE AZALAM SARL

 02 النرجس  بالعنوان تجزئة  والكائن 

، بني مال0 - 23000 بني مال0 املغرب 

ازالم  الس د)ة(  طرف  من  واملسير 

املحجوب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بأاريخ  مال0  ببني  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 1038.

262I

fiduciaire elbakkouri sarl au

S›CAR MAROC SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجأماعي للشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au

 N°12 Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، 20190،

casablanca maroc

S›CAR MAROC SARL AU شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
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وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
السالمة 1، رقم 109، الطابق 
السفلي ، محل رقم 2 س دي 

معروف - 20520 الدار الب ضاء 
املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.327527
الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
2021 تم تحويل  23 فبراير  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
»تجزئة السالمة 1، رقم 109، الطابق 
السفلي ، محل رقم 2 س دي معروف 
- 20520 الدار الب ضاء املغرب » إلى 
س،  مجموعة   ،88 زنقة   ،  30 »رقم 
الب ضاء  الدار   20202  - ارلفة  حي 

املغرب ».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 796017.

263I

FIDUCOGEM

LUXUP
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUCOGEM
رقم 5 عمارة 52 مكاتب اشرف شارع 
 FES ،30000 ، محمد السادس فاس

MAROC
LUXUP شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي شقة رقم 
6 الطابق الأاني عمارة 50 املحمدية 

زواغة - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
69523

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 غشت   23
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.LUXUP
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
عنوان املقر االجأماعي : شقة رقم 
املحمدية   50 الأاني عمارة  الطابق   6

زواغة - 30000 فاس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : لعزيز  املدكون  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  لعزيز  املدكون  الس د 
 62000 الفوقاني  بوط ب  اوالد  حي 

الناظور املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  لعزيز  املدكون  الس د 
 62000 الفوقاني  بوط ب  اوالد  حي 

الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   15 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4124.
264I

ZYD PLUS SARL AU

ZYD PLUS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجأماعي للشركة

ZYD PLUS SARL AU
حي ازكي الجديد رقم 319 مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
ZYD PLUS شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

عال0 الفا�سي، تجزئة رتمة، عمارة 
رقم 89، شقة رقم 5، طابق رقم 1، 
مراكش - 40000 مراكش املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.104459
الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
2021 تم تحويل  06 شتنبر  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
رتمة،  تجزئة  الفا�سي،  عال0  »شارع 
طابق   ،5 رقم  شقة   ،89 رقم  عمارة 
مراكش   40000  - مراكش   ،1 رقم 
تسكجور،  تجزئة   « إلى  املغرب« 
 ،5 رقم  شقة   ،2130 رقم  صوكوما 
 40000  - مراكش  االو0،  الطابق 

مراكش املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   05 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 128211.

265I

مكأب املحاسبة الفا�سي

ANBAR BRIQUE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

مكأب املحاسبة الفا�سي
1 عال0 بن عبد هللا شقة رقم 4 ، 

93000، تطوان املغرب
ANBAR BRIQUE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
الجيش امللكي رقم 102 الطابق 

الثاني رقم 2 تطوان - 93000 تطوان 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
30359

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   27
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ANBAR BRIQUE
  : غرض الشركة بإيجاز

تصن ع مواد البناء بالطوب الترابي 

)صناعة االجور (.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الطابق   102 رقم  امللكي  الجيش 

الثاني رقم 2 تطوان - 93000 تطوان 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

495 حصة   : الس د احمد مو�سى 

بق مة 49.500 درهم للحصة.

الس د محمد العربي مو�سى : 165 

حصة بق مة 16.500 درهم للحصة.

الس د محمد مو�سى : 165 حصة 

بق مة 16.500 درهم للحصة.

الس د حسن الر7احي : 150 حصة 

بق مة 15.000 درهم للحصة.

 25  : الخط ب  يوسف  الس د 

حصة بق مة 2.500 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د احمد مو�سى عنوانه)ا( ثل 

مرت ل   93150 كولف  تجزئة  سكيرج 

املغرب.

مو�سى  العربي  محمد  الس د 

عنوانه)ا( شارع الجيش امللكي عمارة 
 93000 زيانة12  رقم   3 الطابق   7

تطوان املغرب.

عنوانه)ا(  مو�سى  محمد  الس د 

 4 ف ال   zkt 1 شارع  كولف  تجزئة 

93150 مرت ل املغرب.

عنوانه)ا(  الر7احي  حسن  الس د 

 93000 عزيمان  محمد  شارع   90

تطوان املغرب.

الس د يوسف الخط ب عنوانه)ا( 

مركب سبرينغ هاوس ف ال ج مولي 14 

93150 مرت ل املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الس د يوسف الخط ب عنوانه)ا( 

مركب سبرينغ هاوس ف ال ج مولي 14 

93150 مرت ل املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   06 بأاريخ  بأطوان  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 3942.

266I

FITICOF

SAISS PREFA
إعالن مأعدد القرارات

FITICOF

9 شارع غسان كنفاني اقامة نب لة ، 

30000، فاس املغرب

SAISS PREFA »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: 34 شارع 

محمد الخامس - 30000 فاس 

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.28335

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 28 شتنبر 2021

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

السابق  اقالة املسير   1- قرار رقم 

للشركة: الذي ينص على مايلي: اقالة 

الس د بوزوبع محمد 

جديد  مسير  تع ين   -  2 رقم  قرار 

مايلي:  على  ينص  الذي   : للشركة 

 CNI محمد  بوزوبع  الس د  تع ين 

ملدة  للشركة  جديد  مسير   :C20704

غير محدودة

وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

على  ينص  الذي   :  15 رقم  بند 

الس د  السابق  املسير  إقالة  مايلي: 

بوزوبع محمد 

على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 

للشركة  جديد  مسير  تع ين  مايلي: 

CNI :C20704 الس د بوزوبع محمد

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   07 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4449/2021.

267I

farvision

راف بيطون
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

حل شركة

farvision

 casablanca casablanca، 20450،

casablanca maroc

راف ب طون شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د)في 

طور الأصف ة(

وعنوان مقرها اإلجأماعي مجموعة 

الأقدم ج.ه.2 17 ط 2 البرنو�سي - 

20610 الب ضاء املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.484013

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تقرر حل   2021 09 غشت  في  املؤرخ 

ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

مبلغ  ب طون  راف  الوح د  الشريك 

وعنوان  درهم   100.000 رتسمالها 

الأقدم  مجموعة  اإلجأماعي  مقرها 

 20610  - البرنو�سي   2 17 ط  ج.ه.2 

عدم   :  0 نت جة  املغرب  الب ضاء 

مزاولة تي نشاط.

و حدد مقر الأصف ة ب مجموعة 

 - البرنو�سي   2 ط   17 ج.ه.2  الأقدم 

20610 الب ضاء املغرب. 

و عين:

مصرف  يونس  الس د)ة( 

 72 رقم  الوحدة  تجزئة  وعنوانه)ا( 

املغرب  برش د   26402 حدالسوالم 

كمصفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 31588.

268I

FIDURADOU

اسواق الزيتون
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDURADOU
 N°250 ETG 2 RUE SAAD BN
 ABI OUAQQASS AV QODS

 MASSIRA 2 D MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC
اسواق الزيأون شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 13 
تجزئة الراحة املحام د مراكش 
املنارة مراكش 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
117677

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يول وز   13
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
اإلقأضاء بمخأصر تسم تها : اسواق 

الزيأون.
سوق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ممأاز و7 ع املواد الغذائ ة.
 13 رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 
تجزئة الراحة املحام د مراكش املنارة 

مراكش 40000 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : دهروج  كريمة  الس دة 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  دهروج  كريمة  الس دة 
 44 عمارة   4 شقة  االندل�سي  اقامة 
 40000 مراكش  سعادة  السالم  دار 

مراكش املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  دهروج  كريمة  الس دة 
 44 عمارة   4 شقة  االندل�سي  اقامة 
 40000 مراكش  سعادة  السالم  دار 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   11 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 126712.

269I

fidcc

HORIZON EQUIPEMENT
إعالن مأعدد القرارات

fidcc
 BD IBNO TACHAFINE ANGLE
 RUE SIDATI , RES AL FIRDOUS

 IMM F , ETAGE 4 , N 11، 20350،
CASABLANCA MAROC

 HORIZON EQUIPEMENT
»شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

ذات الشريك الوح د«
وعنوان مقرها االجأماعي: 5 إقامة 

ت تجزئة الزهور عال ة - 20650 
املحمدية املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.401663
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 06 شتنبر 2021
تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من:  للشركة  الرئي�سي  املقر  تحويل 
محمدي  حي  نافع  ابن  عقبة  شارع 
الب ضاء؛ إلي 5 إقامة ت تجزئة الزهور 

عال ة املحمدية
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: تم الأق  د في السجل الأجاري 
للمحكمة اإلبأدائ ة للمحمدية تحت 
 ،04/10/2021 بأاريخ   28965 رقم 

رقم اإليداع القانوني 2290.
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وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 
النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
ب:5  للشركة  الرئي�سي  املقر  حدد 
إقامة ت تجزئة الزهور عال ة املحمدية 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793997.

270I

ae

GRANOKA-COS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ae
 Oujda HAY DHAR LAMHALLA

 LOT EL FATH RUE B4 N°11
وجدة، 60000، وجدة املغرب
GRANOKA-COS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

ابراه م الروداني قطعة النخ ل زنقة
H1 رقم 7 - 60000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

38215
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   23
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.GRANOKA-COS
إنأاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الأجم ل  مسأحضرات  وتسويق 

وشبه الص دالن ة
اسأيراد وتصدير.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
ابراه م الروداني قطعة النخ ل زنقة

H1 رقم 7 - 60000 وجدة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 
درهم، مقسم كالأالي:

الس دة يوسفي مل اء : 500 حصة 
بق مة 100 درهم للحصة.

 500  : كوتر  بنفكران  الس دة 
حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مل اء  يوسفي  الس دة 
 F7 حي ضهر ملحلة قطعة الوفاء شارع

رقم 3 60000 وجدة املغرب.
الس دة بن فكران كوتر عنوانه)ا( 
 B4 حي ضهر ملحلة قطعة الفأح شارع

رقم 11 60000 وجدة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مل اء  يوسفي  الس دة 
 F7 حي ضهر ملحلة قطعة الوفاء شارع

رقم 31 60000 وجدة املغرب
الس دة بن فكران كوتر عنوانه)ا( 
 B4 حي ضهر ملحلة قطعة الفأح شارع

رقم 11 60000 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   05 بأاريخ  بوجدة  الأجارية 

2021 تحت رقم 3457.

271I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

RAD TECNICO
إعالن مأعدد القرارات

FIDUCIAIRE MY CONSEILS
 RUE 81 N° 12 HAY MOULAY

 ABDELLAH AIN CHOCK ،
20300، CASABLANCA MAROC

RAD TECNICO »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: 25 زنقة 
سويب الطابق 2 - - الدار الب ضاء 

املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
.305927

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
اتخاذ  تم   2021 شتنبر   02 في  املؤرخ 

القرارات الأال ة: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الزاةيدي  تفويت حصص من الس د 
الرداد  والس د  حصة   250 محمد 
محجوب 250 حصة الي الس د الردار 

محمد ما مجموعه 500 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
محمد  الزاةيدي  الس د  اسأقالة 
ادارة  من  محجوب  الرداد  والس د 

الشركة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
والس د  محمد  الرداد  الس د  تع ين 

الردار رحا0 مسيران لشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
بند رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
تسير الشركة من طرف الس د الرداد 

محمد والس د الردار رحا0
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 34786.
272I

fidcc

HORIZON EQUIPEMENT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
رفع رتسما0 الشركة

fidcc
 BD IBNO TACHAFINE ANGLE
 RUE SIDATI , RES AL FIRDOUS

 IMM F , ETAGE 4 , N 11، 20350،
CASABLANCA MAROC

 HORIZON EQUIPEMENT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

عقبة ابن نافع حي محمدي الب ضاء 
- 20000 الدارالب ضاء املغرب.

رفع رتسما0 الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.401663
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم   2021 غشت   11 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما0  رفع 
»500.000 درهم« تي من »100.000 
عن  درهم«   600.000« إلى  درهم« 

تو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

ع ن ة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 791265.

273I

kodistribution

KODISTRIBUTION
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

kodistribution

casa ، 20000، casa maroc

kodistribution شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 12 زنقة 

غرناطة مرس سلطان الدار الب ضاء 

20000 الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

396321

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2017 نونبر   24

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.kodistribution

 travaux  : بإيجاز  الشركة  غرض 

D’impression numérique

 achat vente de tous les articles

.d’impression et audiovisuels
12 زنقة   : عنوان املقر االجأماعي 

غرناطة مرس سلطان الدار الب ضاء 

20000 الدار الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : الس د خل ل ولد شه بة 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
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والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الس د خل ل ولد شه بة عنوانه)ا( 
 20000  52 رقم  الفأح  حي  زنقة   27

الدار الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس د خل ل ولد شه بة عنوانه)ا( 
 20000  52 رقم  الفأح  حي  زنقة   27

الدار الب ضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية بالدار الب ضاء بأاريخ - تحت 

رقم -.
274I

Sté ATM - art tendance management-sarl

SOCIETE RITA CASH
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 Sté ATM - art tendance
management-sarl

شارع قسو مداح،عمارة 
بنعصمان،شقة 2 تازة تازة 

الجديدة، 35000، تازة املغرب
SOCIETE RITA CASH شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 2 حي 
موالي يوسف تجزئة االمراني رقم 9 

تازة - 35000 تازة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
6221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   24
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOCIETE RITA CASH

 : بإيجاز  الشركة  غرض 
CHANGEUR DE MONNAIE

 C O M M I S S I O N N A I R E
GERANT D’ ENTREPRISE

.NEGOCIANT
عنوان املقر االجأماعي : رقم 2 حي 
 9 رقم  االمراني  تجزئة  يوسف  موالي 

تازة - 35000 تازة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : بودينة  رش دة  الس دة 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بودينة  رش دة  الس دة 
للس احة  الوطني  املكأب  تجزئة   83

تازة 35000 تازة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بودينة  رش دة  الس دة 
للس احة  الوطني  املكأب  تجزئة   83

تازة 35000 تازة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   11 بأاريخ  بأازة  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 541.
275I

BCNG

STE: CWQ CONSULTING
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE: CWQ CONSULTING شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي 265 شارع 

الزرقطوني الطابق 9 رقم 92 - 
20050 الدارالب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

516189

 11 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر 

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 STE:  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.CWQ CONSULTING

في  : اإلدارة  بإيجاز  غرض الشركة 

الصناعة.

 265  : االجأماعي  املقر  عنوان 

 - 92 9 رقم  شارع الزرقطوني الطابق 

20050 الدارالب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رتسما0 الشركة: 10.000,00 

درهم، مقسم كالأالي:

 : س فاوي  محمد  الس د 

10.000,00 حصة بق مة 100 درهم 

للحصة. 

 100  : س فاوي  محمد  الس د 

بق مة 100 درهم.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  س فاوي  محمد  الس د 

فرنسا 75000 فرنسا فرنسا.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  س فاوي  محمد  الس د 

فرنسا 75000 فرنسا فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية بالدار الب ضاء بأاريخ - تحت 

رقم -.

276I

MOUSSAOUI MOHAMED

SOCIETE AMAMI TRAVAUX
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

MOUSSAOUI MOHAMED

 N 401 LOT ASSANAWBAR ،

53100، AZROU MAROC

 SOCIETE AMAMI TRAVAUX

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 46 

زنقة الجزائر احداف - 53100 ازرو 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

1629

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   01

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOCIETE AMAMI TRAVAUX

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 1-TRAVAUX DIVERS OU

C O N S T R U C T I O N S - 2 /

PROMOTEUR IMMOBILIER-3/

.NÉGOCIANT

 46 رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 

ازرو   53100  - الجزائر احداف  زنقة 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 : الس د دادا اعمامي عبد املج د 

500 حصة بق مة 100 درهم للحصة 

 : احمداني  عمامي  دادا  الس د 

500 حصة بق مة 100 درهم للحصة 

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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املج د  عبد  اعمامي  دادا  الس د 
عنوانه)ا( رقم 3 زنقة 6 حي مسعودة 

احداف 53100 ازرو املغرب.
احمداني  عمامي  دادا  الس د 
عنوانه)ا( رقم 3 زنقة 1 حي مسعودة 

احداف 53100 ازرو املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
املج د  عبد  اعمامي  دادا  الس د 
عنوانه)ا( رقم 3 زنقة 6 حي مسعودة 

احداف 53100 ازرو املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   11 بأاريخ  بازرو  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 336.
277I

FOUZMEDIA

MED BI PRO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
MED BI PRO شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي املغرب 
العربي س 40 الرقم 01 - 14000 

القن طرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
62745

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   05
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 MED  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BI PRO
االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري

املخألفة  االشغا0  في  مقاو0 
واشغا0 البناء.

املغرب   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 14000  -  01 الرقم   40 س  العربي 

القن طرة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ب طيش  محمد  الس د 
ف ال رقم 688 إقامة الكولف 14000 

القن طرة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ب طيش  محمد  الس د 
ف ال رقم 688 إقامة الكولف 14000 

القن طرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 4940.
278I

FOUZMEDIA

NEWGEN TECHNOLOGIE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 NEWGEN TECHNOLOGIE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي 59 اقامة 
موالي عبدالعزيز شارع موالي 
عبدالعزيز الرقم 4 - 14000 

القن طرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
62691

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   27
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.NEWGEN TECHNOLOGIE
في  : مقاو0  بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغا0 املخألفة.
 59  : االجأماعي  املقر  عنوان 
شارع  عبدالعزيز  موالي  اقامة 
 14000  -  4 الرقم  عبدالعزيز  موالي 

القن طرة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ه طوف  محمد  الس د 
 2698 رقم  ف ال  الحدادة  تجزئة 

14000 القن طرة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ه طوف  محمد  الس د 
 2698 رقم  ف ال  الحدادة  تجزئة 

14000 القن طرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم -.
279I

global compta et conseils

TRANS SERVANTES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل الأصف ة

global compta et conseils
10,شارع ابن تومرت الطابق الثاني ، 

90000، طنجة املغرب
TRANS SERVANTES شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي : 111 

شارع ولي العهد الطابق السادس - 

90000 طنجة املغرب.

قفل الأصف ة
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

.15665

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تقرر حل   2019 27 دجنبر  في  املؤرخ 

ذات  شركة   TRANS SERVANTES

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

 200.000 رتسمالها  مبلغ  الوح د 

 111 درهم وعنوان مقرها اإلجأماعي 

 - السادس  الطابق  العهد  ولي  شارع 

90000 طنجة املغرب نت جة لأوقف 

النشاط.

و عين:

الس د)ة( عمر دسولي وعنوانه)ا( 

111 شارع ولي العهد الطابق السادس 

)ة(  كمصفي  املغرب  طنجة   90000

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 

 111 وفي   2019 دجنبر   27 بأاريخ 

 - السادس  الطابق  العهد  ولي  شارع 

90000 طنجة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   22 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 8325.

280I

AMK ARCHITECTE

AMK ARCHITECTE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

AMK ARCHITECTE

 BD ALMOURABITINE RES

 ALMOURABITINE 2EME ETG

 N11 oujda، 60000، Oujda

Maroc

AMK ARCHITECTE شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

املرابطين إقامة املرابطين الطابق 

الثاني رقم 11 وجدة - 60000 وجدة 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

38225

 06 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر 

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 AMK  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ARCHITECTE

هندسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

معمارية.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الطابق  املرابطين  إقامة  املرابطين 

الثاني رقم 11 وجدة - 60000 وجدة 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 50.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 500  : مخأاري  الحق  عبد  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

مخأاري  الحق  عبد  الس د 

عنوانه)ا( إقامة مونو7ول و ب الطابق 

2, رقم 42 90000 طنجة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

مخأاري  الحق  عبد  الس د 

عنوانه)ا( إقامة مونو7ول و ب الطابق 

2, رقم 42 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   06 بأاريخ  بوجدة  الأجارية 

2021 تحت رقم 3464.

281I

STE L ORIENTAL DE TUYAUTERIE INDU

 L’ORIENTALE

 DE TUYAUTERIE

 INDUSTRIELLES

 ASSEMBLAGE ET

FOURNITURES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

حل شركة

 STE L ORIENTAL DE

TUYAUTERIE INDU

 LT NAKHIL HAY EL QODS 8

 ETAGE 2 APPT 6 OUJDA ،

60000، OUJDA MAROC

 L’Orientale de tuyauterie

 industrielles Assemblage et

Fournitures شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د)في 

طور الأصف ة(

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

رقم8 حي القدس الطابق الثاني 

الشقة 6 وجدة 60000 وجدة 

املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.36159

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تقرر   2021 شتنبر   16 في  املؤرخ 

محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 

 L’Orientale الوح د  الشريك  ذات 

 de tuyauterie industrielles

مبلغ   Assemblage et Fournitures

وعنوان  درهم   100.000 رتسمالها 

حي  رقم8  تجزئة  اإلجأماعي  مقرها 

القدس الطابق الثاني الشقة 6 وجدة 

60000 وجدة املغرب نت جة 0 : عدم 

تحق ق الهدف.

تجزئة  ب  الأصف ة  مقر  حدد  و 

الثاني  الطابق  القدس  حي  رقم8 

وجدة   60000 وجدة   .6 الشقة 

املغرب. 

و عين:

الس د)ة( محمد زوناقي وعنوانه)ا( 

الطابق  القدس  حي  رقم8  تجزئة 

الثاني الشقة 6 60000 وجدة املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقأضاء  وعند   

املخولة  الصالح ات  على  املفروضة 

تبل غ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 

بالأصف ة  املأعلقة  والوثائق  العقود 

الطابق  القدس  حي  رقم8  تجزئة   :

الثاني الشقة 6.وجدة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   28 بأاريخ  بوجدة  الأجارية 

2021 تحت رقم 3374.

282I

BON TRAJET

ATLANTIS MED
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسير جديد للشركة

BON TRAJET

 N° 139 Avenue Imam Malik

 01er Etage Appt04 ، 43000، EL

KELAA SRAGHNA MAROC

ATLANTIS MED شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي 358 حي 

الهناء 1 الطابق الثاني - 43000 

قلعة السراغنة املغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.2115

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تع ين  تم   2021 شتنبر   14 في  املؤرخ 

الس د)ة(  للشركة  جديد  مسير 

بلقوط رش د كمسير وح د

تبعا لقبو0 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بقلعة السراغنة بأاريخ 17 

شتنبر 2021 تحت رقم 412/2021.

283I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

 PMC TRANSPORT
TOURISTIQUE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تفويت حصص

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 شارع فاس الطابق ارو0 رقم 1 ، 

90000، طنجة املغرب
 PMC TRANSPORT

TOURISTIQUE شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي محج 
الجيش امللكي املجمع الأجاري 
الحبوس البناية 20 الطابق 3 - 
20000 الدار الب ضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.222693
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2021 مارس   05 في  املؤرخ 

املصادقة على :
سعد  تشرف  )ة(  الس د  تفويت 
تصل  من  اجأماع ة  حصة   80.000
)ة(  الس د  لفائدة  حصة   80.000
مارس   05 بأاريخ  الصروخ  تحمد 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

مارس 2021 تحت رقم 770939.
284I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

 PMC TRANSPORT
TOURISTIQUE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تع ين مسير جديد للشركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 شارع فاس الطابق ارو0 رقم 1 ، 

90000، طنجة املغرب
 PMC TRANSPORT

TOURISTIQUE شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
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وعنوان مقرها اإلجأماعي محج 

الجيش امللكي املجمع الأجاري 

الحبوس البناية 20 الطابق 3 - 

20000 الدار الب ضاء املغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.222693

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تع ين  تم   2021 مارس   05 في  املؤرخ 

الس د)ة(  للشركة  جديد  مسير 

الصروخ تحمد كمسير وح د

تبعا لقبو0 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

مارس 2021 تحت رقم 770939.

285I

بروف د خدمات مأعددة ش.م.م ش و

 VILLAGE EL OUAZZANI

PARK
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

بروف د خدمات مأعددة ش.م.م 

ش و

شارع محمد داود اقامة بدرطابق 

فوق ار�سي رقم 3 تطوان ، 93040، 

تطوان املغرب

 VILLAGE EL OUAZZANI PARK

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي الجماعة 

القروية سنادة دائرة بني بوفراح - 

90034 اقل م الحس مة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 95

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   29

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.VILLAGE EL OUAZZANI PARK
اسأغال0   : بإيجاز  الشركة  غرض 

محطة الخدمات.
عنوان املقر االجأماعي : الجماعة 
 - بوفراح  بني  دائرة  سنادة  القروية 

90034 اقل م الحس مة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د عمر الوزاني : 1.000 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الوزاني  عمر  الس د 
 90043 اسنادة  يونس  س دي  دوار 

الحس مة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الوزاني  عمر  الس د 
 90043 اسنادة  يونس  س دي  دوار 

الحس مة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بأاريخ  بأارجيست  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 21.
286I

بروف د خدمات مأعددة ش.م.م ش و

YES BRAND
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

بروف د خدمات مأعددة ش.م.م 
ش و

شارع محمد داود اقامة بدرطابق 
فوق ار�سي رقم 3 تطوان ، 93040، 

تطوان املغرب
YES BRAND شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

موالي رش د شارع الر7اط رقم 86 
الفن دق - 93040 الفن دق املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
30349

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   23
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 YES  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BRAND
-اسأيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتجارة املواد الغذائ ة 
املواد  كافة  وتوزيع  -اسأيراد 

املرخصة من طرف ادارة الجمارك 
بجم ع  الق ام  عامة  بصة  -و 
وغير  املنقولة  الأجارية  العمل ات 
املنقولة التي لها صلة مباشرة او غير 
مباشرة بهدف ابشركة قصد تحق ق 
االسهامات  وكل  وتنم تها  نجاحها 
االشكا0  بكل  املباشرة  وغير  املباشرة 

القانون ة املأاحة.
تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 86 رقم  الر7اط  شارع  رش د  موالي 

الفن دق - 93040 الفن دق املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 500  : املالكي  هللا  عبد  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
الس د امحمد البالج : 500 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  املالكي  عبد هللا  الس د 
 1 رقم  زمزم  جبل  زنقة  املرجة  حي 

الفن دق 93040 الفن دق املغرب.
عنوانه)ا(  البالج  امحمد  الس د 
حي باب سبأة شارع ابي العباس شقة 
الفن دق   93040 الفن دق   2 ط   5

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  املالكي  عبد هللا  الس د 

 1 رقم  زمزم  جبل  زنقة  املرجة  حي 

الفن دق 93040 الفن دق املغرب 

عنوانه)ا(  البالج  امحمد  الس د 

حي باب سبأة شارع ابي العباس شقة 

الفن دق   93040 الفن دق   2 ط   5

املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   04 بأاريخ  بأطوان  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 3919.

287I

CABINET AKALAY

CAFE ISTIKBAL SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

CABINET AKALAY

 RUE DE HOLLANDE IMM.

 VENEZUELA N°5 ، 90000،

TANGER MAROC

CAFE ISTIKBAL SARL شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة)في طور 

الأصف ة(

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

ارندلس العوام ة رقم 364ب - 

90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.75365

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تقرر حل   2021 31 غشت  في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 

مبلغ   CAFE ISTIKBAL SARL
وعنوان  درهم   50.000 رتسمالها 

ارندلس  تجزئة  اإلجأماعي  مقرها 

العوام ة رقم 364ب - 90000 طنجة 

املغرب نت جة 0 : افالس الشركة.

تجزئة  ب  الأصف ة  مقر  حدد  و 

 - 364ب  رقم  العوام ة  ارندلس 

90000 طنجة املغرب. 

و عين:

الباشا  الدين  نور  الس د)ة( 

طنجة   90000 طنجة  وعنوانه)ا( 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
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 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   14 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 8039.

288I

BRISTORE

BRISTORE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

BRISTORE

 RUE DES OUDAYAS HAY 67

 COSMOS 3 LA VILLETTE CASA

 ، 22000، CASABLLANCA

MAROC

BRISTORE شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 67 زنفة 

االوداية حي كسموس 3 الف ل ت - 

22000 الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

365757

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2016 تبريل   27

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BRISTORE

الأجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحرة الأصدير واالستراد.

67 زنفة   : عنوان املقر االجأماعي 

 - الف ل ت   3 كسموس  حي  االوداية 

22000 الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رتسما0 الشركة: 1.000.000 
درهم، مقسم كالأالي:

 9.500  : مصطفى  طالب  الس د 
حصة بق مة 100 درهم للحصة.

حصة   500  : علي  طالب  الس د 
بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  طالب مصطفى  الس د 
عين الشفاء 2 زنقة 30 رقم 21 االلفة 

الب ضاء 22500 الب ضاء املغرب.
عين  عنوانه)ا(  علي  طالب  الس د 
االلفة   21 رقم   30 زنقة   2 الشفاء 

الب ضاء 22500 الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  طالب مصطفى  الس د 
عين الشفاء 2 زنقة 30 رقم 21 االلفة 

الب ضاء 22500 الب ضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية بالدار الب ضاء بأاريخ - تحت 

رقم -.
289I

nador conseil sarl au

HOLA-PROMO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
HOLA-PROMO شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي عريض 

03 زنقة 321 رقم 95 - 62000 
الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
22921

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   11
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
HOLA- : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.PROMO
االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 -  95 رقم   321 زنقة   03 عريض 

62000 الناظور املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
حصة   500  : علي  بنعمرو  الس د 

بق مة 100 درهم للحصة.
 500  : م مون  بنعمرو  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  علي  بنعمرو  الس د 

اسبان ا **** ***** اسبان ا.
عنوانه)ا(  م مون  بنعمرو  الس د 

اسبان ا **** **** اسبان ا.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  علي  بنعمرو  الس د 

اسبان ا ***** ***** اسبان ا
عنوانه)ا(  م مون  بنعمرو  الس د 

اسبان ا **** **** اسبان ا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بأاريخ  بالناضور  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 4097.

290I

nador conseil sarl au

CASA FRUTA
إعالن مأعدد القرارات

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
CASA FRUTA »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 
الوح د«

وعنوان مقرها االجأماعي: 210 
شارع يوسف ابن تاشفين - 62000 

الناظور املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.19097
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
اتخاذ  2021 تم  08 تكأو7ر  في  املؤرخ 

القرارات الأال ة: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الغاء نشاط »االشغا0 املخألفة«
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
اضافة نشاط » الق ام بكل املعامالت 

الخاصة باملنأجات الزراع ة«
وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
على  ينص  الذي   :3 رقم  بند 
 « هو  الحالي  الشركة  نشاط  مايلي: 
محطة تبريد وتغل ف وتعبئة الفواكه 
والخضروات. - الق ام بكل املعامالت 
الزراع ة-  باملنأجات  الخاصة 

االسأيراد والأصدير
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ  بالناضور  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 4082.
291I

ODIFRESCH

WAJIB SERV
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ODIFRESCH
 MAGASIN 19B, RUE

 CASABLANCA ، 54350،
MIDELT MAROC

WAJIB SERV شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 
 Centre Tadighost, Goulmima,

 Errachidia - 52250 GOULMIMA
MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
15249

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يول وز   26
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 WAJIB : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.SERV
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 Intermédiation en matière de

.Transfer de fonds
 Centre  : االجأماعي  املقر  عنوان 
 Tadighost, Goulmima, Errachidia

.- 52250 GOULMIMA MAROC
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
: الشريف  موالي  واجب   الس د 
720 حصة بق مة 100 درهم للحصة.

 280  : خديجة  تعشيش  الس دة 
حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الشريف  موالي  واجب  الس د 
عنوانه)ا( قصر حرت كلم مة 52250 

كلم مة املغرب.
خديجة  تعشيش  الس دة 
عنوانه)ا( قصر حرت كلم مة 52250 

كلم مة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الشريف  موالي  واجب  الس د 
عنوانه)ا( قصر حرت كلم مة 52250 

كلم مة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بأاريخ  بالرش دية  االبأدائ ة 

شتنبر 2021 تحت رقم -.
292I

FLASH ECONOMIE

CRISTAL BUILDING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 CRISTAL BUILDING

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق 2 الشقة رقم 6 - 

20000 الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

518577

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   14

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.CRISTAL BUILDING

االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.

عنوان املقر االجأماعي : 46 شارع 

 - 6 2 الشقة رقم  الزرقطوني الطابق 

20000 الدار الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 250  : الفأاح  الس د مرفوق عبد 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

الس د عبد الرح م الذهبي : 250 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

 250  : يوسف  الخ اط  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

 250  : محمد  الخ اط  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الفأاح  عبد  مرفوق  الس د 

عنوانه)ا( رقم 5 عمارة ا3 ب2 تجزئة 

النجد 2 24000 الجديدة املغرب.

الذهبي  الرح م  عبد  الس د 

تجزئة  ب2  ا3  عمارة   5 عنوانه)ا( 

النجد 2 24000 الجديدة املغرب.

عنوانه)ا(  يوسف  الخ اط  الس د 
عين   51 رقم   12 زنقة  زكرياء  تجزئة 
الشق 20000 الدار الب ضاء املغرب.
عنوانه)ا(  محمد  الخ اط  الس د 
عين   49 رقم   10 زنقة  زكرياء  تجزئة 
الشق 20000 الدار الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الذهبي  الرح م  عبد  الس د 
تجزئة  ب2  ا3  عمارة   5 عنوانه)ا( 

النجد 2 24000 الجديدة املغرب
عنوانه)ا(  يوسف  الخ اط  الس د 
عين   51 رقم   12 زنقة  زكرياء  تجزئة 
الشق 20000 الدار الب ضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795596.

293I

FLASH ECONOMIE

ITMA COMPANY IMPORT-
 EXPORT & NÉGOCE

INTERNATIONAL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 ITMA Company Import-export
& négoce international

شركة ذات مسؤول ة محدودة
رتسمالها:60.000 درهم

 مقرها اإلجأماعي 37 زنقة عبد 
الرحمان الصحراوي سلم ا الطابق 

6 - الدار الب ضاء
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

517619
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 غشت   18
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة
 ITMA Company
 Import-export & négoce

international:تسم ة الشركة.

-تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عامل ة

اسأيراد وتصدير جم ع املنأجات
الشراء - الب ع - التسويق - الأوزيع 
في الب ع بالأجزئة والجملة ، في املأجر 

تو عبر اإلنترنت لجم ع املنأجات
تمث ل الشركة وطن ا ودول ا

37 زنقة   : عنوان املقر االجأماعي 
ا  سلم  الصحراوي  الرحمان  عبد 

الطابق 6 - الدار الب ضاء
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة
 60.000 الشركة:  رتسما0  :مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي
 ZOPPI ATTILIO الس د 

MASSIMO
150 حصة 

 GRAZIOLI GABRIELLA الس دة
150 حصة

 300  : شوركة  يوسف  الس د 
حصة

حصة
بمجموع 600 حصة 

والعائل ة  الشخص ة  :ارسماء 
ومواطن مسيري الشركة

شريك  شوركة  يوسف  الس د 
وح د ملدة غير محدودة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 794585
294I

FLASH ECONOMIE

HOME BEAUTI IDRISSI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ائأمان ة سبع ع ون
حي نورا شارع الحسن الثاني سبع 

ع ون
رقم الهاتف 0535546615

نص اإلشهار
HOME BEAUTI IDRISSI »SARL-

»AU
 شركةمحدودة املسؤول ة

 للشريك الوح د 
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رتس مالها 00, 000 100 درهم
رقم 3 تجزئة سه ل إقامة ف وسالن 

مكناس 

السجل الأجاري رقم54423

املوضوع تأسيس شركة 

بمقأ�سى  الشركة  هذه  تسست 

بأاريخ07/09/2021و  العرفي  العقد 

للشريك   13/09/2021 املسجل 
الوح د الس د اإلدري�سي البويح اوي 

بو7كر.  

: خصائصها كالأالي 

محدودة  شركة  الشركة  شكل 

املسؤول ة للشريك الوح د » ش م م 

–0 و«

 HOME التسم ة  

»BEAUTI IDRISSI »SARL-AU

املوضوع –مقاو0 تشغا0 مخألفة 

والبناء 

و7صفة  الصباغة  تشغا0  -مقاو0 

املنقولة  العمل ات  جم ع  عامة 

التي يمكن  الأجارية واملال ة  العقارية 

غير  تو  مباشرة  بصفة  تأصل  تن 

مباشرة بموضوع الشركة تو يمكن آن 

تؤدي إلى تطور الشركة املذكورة. 

تجزئة   3 رقم  االجأماعي  املقر 

سه ل إقامة ف وسالن مكناس

تاريخ  من  تبأدئ  سنة   99 املدة 

تسج ل الشركة 
 100  000  ,00 الشركة  رتسما0 

ق مة  1000حصة  إلى  مقسمة  درهم 

كل واحدة منها 00, 100درهم منحت 

كالأالي
يح اوي  البو  االدري�سي  الس د 

 100  000,00 حصة   1000 بو7كر 

درهم

يرجع  الشركة  وإمضاء  تس ير 

اإلدري�سي  للس د  واإلمضاء  التس ير 

البو يح اوي بو7كر ملدة غير محدودة 

 31 إلى  يناير   1 من  الشركة  سنة 

دجنبر 

توزيع ارر7اح

بعد خصم املصاريف والأحمالت 
القانون  في  إليها  املشار  القانون ة 

الأأسي�سي وبعد خصم 5% لأكوين.

الر7ح  فان  القانوني  االحأ اطي 

الصافي يقسم بين الشركاء كل حسب 

ما0  رتس  في  االجأماع ة  حصصه 

الشركة
الأجاري  السجل  في  الأق  د  رقم 

يوم  ثم  بمكناس  الأجارية  باملحكمة 

17 /10/2021تحت عدد54423 

295I

FLASH ECONOMIE

BOGAR INVEST 
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
اسأمرار نشاط الشركة

BOGAR INVEST

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

رتسمالها:100.000 درهم

 مقرها االجأماعي: رقم 63 إقامة 

ال خت عمارة ب الطابق 7 الشقة 

رقم 185 شارع س دي بن عبد هللا - 

الدار الب ضاء

 R.C. Casa N° 192957 – I.F. N°

01110328

العام  الجمع  قرارات  بمقأ�سى 

غشت   27 بأاريخ  املؤرخ  االسأثنائي 

2021 قرر الشريك الوح د

رغم  الشركة  نشاط  اسأمرار 

الخسائر

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795710

296I

FLASH ECONOMIE

URBACOM
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
اسأمرار نشاط الشركة

URBACOM

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

رتسمالها:1.000.000 درهم

 مقرها االجأماعي: رقم 63 إقامة 

ال خت عمارة ب الطابق 7 شارع 

س دي محمد بن عبد هللا - الدار 

الب ضاء

 R.C. Casablanca N° 111981 – IF

N° 1051258

العام  الجمع  قرارات  بمقأ�سى 

غشت   27 بأاريخ  املؤرخ  االسأثنائي 

2021 قرر الشريك الوح د

رغم  الشركة  نشاط  اسأمرار 

الخسائر

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795711

297I

FLASH ECONOMIE

PATY'S
شركة املساهمة

تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

PATY›S

شركة املساهمة
رتسمالها:42.500.000 درهم

 مقرها االجأماعي: زنقة القاهرة 

تجزئة 16 و17 الحي الصناعي عين 

السبع - الدار الب ضاء

 R.C Casablanca N° 60717 – I.F

N° 01900282

العادي  العام  الجمع  بمقأ�سى 

يون و   24 بأاريخ  للشركاء  املؤرخ 

2021 قرر:

الس دة  املسيرين  مهام  تجديد 
زهرة حكم والس دة إقبا0 حكم ملدة 

العادي  الجمع  في  تنأهي  سنوات   6

العأماد حسابات السنة املال ة 2026

املؤرخ  اإلدارة  مجلس  بمقأ�سى 

الشركاء  قرر   2021 يون و   24 بأاريخ 

العامة  املديرة  رئيسة  مهام  تجديد 

مدة  طوا0  حكم  زهرة  للس دة 

تس يرها كمسيرة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795709

298I

oriental conseils et services expresse

KOUNOUZ ISLY
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسير جديد للشركة

 oriental conseils et services

expresse

 BD MED V IMM YAQOUBI

 ETAGE 4 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

KOUNOUZ ISLY شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 15 تجزئة 

الوحدة شارع املقداد ابن عمرو 15 

تجزئة الوحدة شارع املقداد ابن 

عمرو 60000 وجدة املغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.27153

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تع ين  تم   2021 شتنبر   19 في  املؤرخ 

مسير جديد للشركة الس د)ة( طالبي 

عماد الدين كمسير وح د

تبعا لقبو0 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   22 بأاريخ  بوجدة  الأجارية 

2021 تحت رقم 25994.

299I

STE FIDU WHITE

EL BARODI MED TRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د
تأسيس شركة

STE FIDU WHITE

 RESI SABRINE BLOC F ETAGE 1

 APPART 1-TAOURIRT ، 65800،

TAOURIRT MAROC

EL BARODI MED TRANS شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 15 
رقم 7 حي النخلة الع ون س دي 

ملوك - 65450 تاوريرت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
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محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

1389

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 غشت   31

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 EL  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BARODI MED TRANS

نقل   /1  : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير

2/ نقل االمأعة غير املصحو7ة.

 15 : زنقة  عنوان املقر االجأماعي 

س دي  الع ون  النخلة  حي   7 رقم 

ملوك - 65450 تاوريرت املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : محمد  البرودي  الس د 

درهم   100.000 بق مة  حصة 

للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  البرودي  الس د 

حي النخلة الزنقة 15 رقم 07 الع ون 

65450 تاوريرت املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  البرودي  الس د 

حي النخلة الزنقة 15 رقم 07 الع ون 

65450 تاوريرت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

28 شتنبر  االبأدائ ة بأاوريرت بأاريخ 

2021 تحت رقم 354/2021.

300I

ADVALORIS 

L'ATELIER PAPIER
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجأماعي للشركة

ADVALORIS
 IMM COLLABORATION 3ETG 9
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA
MAROC

L›Atelier Papier شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي 10 شارع 
الحرية شقة 5 الطابق الثالث - 
200000 الدار الب ضاء املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.474259
الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 02 غشت 2021 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
الطابق   5 شقة  الحرية  شارع   10«
الب ضاء  الدار   200000  - الثالث 
تقس م   ،  28 »شارع  إلى  املغرب« 
، س دي   2 رقم  املأجر   ،  54 السالم 
الب ضاء  الدار   200000  - معروف 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 791689.

301I

برتناريا وسرفيس

BOULANGERIE SADRAOUI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

برتناريا وسرفيس
رقم 81زنقة 5 حي نزهة عين 

السبع الدارالب ضاء ، 20650، 
الدارالب ضاء املغرب

Boulangerie Sadraoui شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي 

تجزئة السالم 2 ديار امين شارع 

اللخديجة عمارة ب رقم 130 

128 الدارالب ضاء - 20000 الدار 

الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

504301

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   11

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.Boulangerie Sadraoui

غرض الشركة بإيجاز : إنأاج الخبز 

واملعجنات وتي منأج آخر مصنوع من 

ممارسة  الطعام.  ومكونات  الدق ق 

الشراء  وعمل ات  تنشطة  جم ع 

والأوزيع  والصادرات  الواردات  و7 ع 

والغذائ ة  الج دة  املنأجات  جم ع 

واملعجنات.  املخبوزات  من  واملشأقة 
إنشاء وتأجير وتشغ ل جم ع ارصو0 

الأجارية بأي شكل من ارشكا0 مخبز 

- محل معجنات.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

2 ديار امين شارع اللخديجة  السالم 

عمارة ب رقم 130 128 الدارالب ضاء 

- 20000 الدار الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 : املالك  عبد  صدراوي  الس د 

درهم   100 بق مة  حصة   1.000

للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

املالك  عبد  صدراوي  الس د 
س دي   31 رقم   44 بلوك  عنوانه)ا( 

 20000 الدار7 ضاء  البرنو�سي 

الدارالب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

املالك  عبد  صدراوي  الس د 
س دي   31 رقم   44 بلوك  عنوانه)ا( 

 20000 الدار7 ضاء  البرنو�سي 

الدارالب ضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

ماي 2021 تحت رقم 7798960.

302I

RAIS AUDIT&CONSEIL

 MAROC TRAITEMENT DE

TRANSACTIONS
إعالن مأعدد القرارات

 MAROC TRAITEMENT DE

TRANSACTIONS

شركة مجهو لة ا إل سم ر ت سما لها 

18.712.300 د ر هم

مقر ها اال جأما عي : الدا ر الب ضا ء 

عـما رة فضـاء برال – لكولين تجزئة 
رقــم 22 - س دي معــر وف

السجل الأجاري : الدار الب ضاء رقم 

112871

إعــادة مـهـام مـأـصـرفـــ ــن

الوضعـ ة الصافـ ة تقـل عن ربع 
رتسما0

اإلقـــرار بإسأمرارية الشركة

املزدوج  م  العا  الجمع  ن  إ   .1

)العادي وغـيرالعادي( املنعقـد بأا ر يخ 

30 يون و 2021 قد قرر :

املأصـرفين  مهـام  يد  تجد   

سنوات  سأة  ملدة  تسماؤهـم  اآلت ة 

تنأهي عند إنعقاد الجمع العام العاد 

ي املأعلق بحسابات سنة 2026 :

املركزي،  الشعبي  البنك   

ممثل من طرف الس د حف ظ كما0، 

مجلس  ى  لد  للشركة  دائم  كممثل 

اإلدارة، 
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الس د الع دي الواردي

الس د حسن الدباغ

الس د مراد مكوار

الس د جل ل السبتي

وإسـأمـراريــأـها  الشركة  حــل  عــدم 

رغــم تن وضعـ أـها الصافـ ة تـقـل عن 

ربع رتسمالها اإلجأماعي.

ى  لـد  القانوني  اإليداع  ثـم   .2

بالـدارالب ـضـاء،  الأجارية  املحـكمة 

د  عـد  تحت   2021 تكأو7ر   5 ريخ  بأا 

.795303
مقأطف من ت جل اال شها ر

303I

oriental conseils et services expresse

KOUNOUZ ISLY
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

 oriental conseils et services

expresse

 BD MED V IMM YAQOUBI

 ETAGE 4 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

KOUNOUZ ISLY شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 15 تجزئة 

الوحدة شارع املقداد ابن عمرو 15 

تجزئة الوحدة شارع املقداد ابن 

عمرو 60000 وجدة املغرب.

تفويت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.27153

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   2021 شتنبر   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 50 كنزة سراج  )ة(  الس د  تفويت 

حصة اجأماع ة من تصل 50 حصة 

لفائدة الس د )ة( عماد الدين طالبي 

بأاريخ 19 شتنبر 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   22 بأاريخ  بوجدة  الأجارية 

2021 تحت رقم 25994.

304I

FIDUEXPRESS SARL

NEWZAK TRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUEXPRESS SARL
 HASSANIA N°82 ETG 2

 MOHAMMEDIA ، 20650،
MOHAMMEDIA MAROC

NEWZAK TRANS شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع تادلة 
الطابق الثاني بلوك9 الرقم94 درب 
مراكش - 20800 املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
28995

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   28
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.NEWZAK TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البظائع للغير.
شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الثاني بلوك9 الرقم94  تادلة الطابق 
املحمدية   20800  - مراكش  درب 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : يوسف  فنان  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  يوسف  فنان  الس د 
ب  عمارة43  املسأقبل  اقامة 

الب ضاء  الدار   20150 الزنقة51 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  يوسف  فنان  الس د 

ب  عمارة43  املسأقبل  اقامة 

الب ضاء  الدار   20150 الزنقة51 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بأاريخ  باملحمدية  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 2086.

305I

DEMER CONSULTING

&PANWE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
رفع رتسما0 الشركة

DEMER CONSULTING

 ANGLE BD DE LA RESISTANCE

 ET 1 RUE PUISSESSEAU 9

 EME ETG N°17 QUARTIER LA

GIRONDE، 20000، الدارالب ضاء 

املغرب

PANWE& شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي 119 شارع 

عبداملومن طابق 2 رقم 18 - 20000 

الب ضاء املغرب.

رفع رتسما0 الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.370283

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تم   2021 شتنبر   27 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما0  رفع 

»900.000 درهم« تي من »100.000 

درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجراء   : طريق  عن 

الشركة املحددة املقدار واملسأحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 796080.

306I

FOUZMEDIA

SOCIETE FAIT BIEN
إعالن مأعدد القرارات

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

SOCIETE FAIT BIEN »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: شارع 

اللة تم نة عمارة ملزالي الشقة رقم 2 

تابريكت - - سال املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.21431

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 01 شتنبر 2021

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تحويل املقر اإلجأماعي من مدينة سال 

الشقة  ملزالي  عمارة  تم نة  اللة  شارع 
القن طرة  مدينة  إلى  تابريكت   2 رقم 

بلوك ت الرقم 1 الطابق ارو0

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

يوسف  منير  الس د  اسأقالة  مايلي: 

من مهمة التس ير وتع ين الس د منير 

له  وتخو0  وح د  مسير  عبدالحك م 

صالح ة اإلمضاء

وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تحويل املقر اإلجأماعي من مدينة سال 

الشقة  ملزالي  عمارة  تم نة  اللة  شارع 
القن طرة  مدينة  إلى  تابريكت   2 رقم 

بلوك ت الرقم 1 الطابق ارو0

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

من  يوسف  منير  الس د  اسأقالة 

منير  الس د  وتع ين  التس ير  مهمة 

له  وتخو0  وح د  مسير  عبدالحك م 

صالح ة اإلمضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   07 بأاريخ  بسال  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 37525.

307I
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FOUZMEDIA

STE GESTROCA
إعالن مأعدد القرارات

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

STE GESTROCA »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: شارع 

اللة تم نة عمارة ملزالي الشقة رقم 2 

تابريكت - - سال املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.22329

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

اتخاذ  تم   2021 شتنبر   01 في  املؤرخ 

القرارات الأال ة: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تحويل املقر اإلجأماعي من مدينة سال 

الشقة  ملزالي  عمارة  تم نة  اللة  شارع 
القن طرة  مدينة  إلى  تابريكت   2 رقم 

بلوك ت الرقم 1

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

يوسف  منير  الس د  اسأقالة  مايلي: 

من مهمة التس ير وتع ين الس د منير 

له  وتخو0  وح د  مسير  عبدالحك م 

صالح ة اإلمضاء

وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تحويل املقر اإلجأماعي من مدينة سال 

الشقة  ملزالي  عمارة  تم نة  اللة  شارع 
القن طرة  مدينة  إلى  تابريكت   2 رقم 

بلوك ت الرقم 1

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

من  يوسف  منير  الس د  اسأقالة 

منير  الس د  وتع ين  التس ير  مهمة 

له  وتخو0  وح د  مسير  عبدالحك م 

صالح ة اإلمضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   07 بأاريخ  بسال  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 37526.

308I

FOUZMEDIA

CAFE BARNIZ
عقد تس ير حر رصل تجاري )ارشخاص 

الطب ع ون(

عقد تس ير حر رصل تجاري

CAFE BARNIZ

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى 

الس د)ة(  تعطى   2021 شتنبر   07

)ة(  الحامل  الزياني  عبداملج د 

 G93711 رقم  الوطن ة  للبطاقة 

 55516 الأجاري  بالسجل  املسجل 

حق  بالقن طرة  االبأدائ ة  باملحكمة 

التس ير الحر لألصل الأجاري الكائن 

 - املنصور  يعقوب  زنقة   23/3 ب 

للس د)ة(  املغرب  القن طرة   14000

للبطاقة  )ة(  الحامل  خولطي  فؤاد 

1 سنة  G377275 ملدة  الوطن ة رقم 

تبأدئ من 01 شتنبر 2021 وتنأهي في 

مبلغ شهري  مقابل   2022 31 غشت 

7.000 درهم.

309I

STE HAMMOUJ ET CONSORTS SARL

IRIS CALL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

حل شركة

IRIS CALL

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د في طور الأصف ة

وعنوان مقرها االجأماعي تولد 

وج ه، بلوك H بناية 63، الطابق 

ارو0 القن طرة - 14000 القن طرة 

املغرب، 

حل شركة

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

حل  تقرر   2021 يناير   31 في  املؤرخ 

ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

الشريك الوح د

تولد  االجأماعي  مقرها  عنوان 

وج ه بلوك H بناية 63، الطابق ارو0 

القن طرة - 14000 القن طرة املغرب،

درهم   10.000 رتسمالها  مبلغ   
نت جة 0: صفة مسبقة روانها وحدد 
بلوك  وج ه،  تولد  ب:  الأصف ة  مقر 
القن طرة  ارو0  الطابق   ،63 بناية   H

- 14000 القن طرة املغرب 
وعنوانها  الوزاني  سوسن  الس دة 
62 زنقة تنجليز69650 سانت جيرلين 
تو مونت دور فرنسا وع نة كمصف ة 

للشركة
الأجاري  السجل  في  الأق  د  رقم 

82448
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   17 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 3075.

310I

FIDUCIAIRE BAMMOU

BIZAK TRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et
 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
BIZAK TRANS شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي 26 زنقة 
ابي زرعة عمارة ا اقامة الرضوان 
مكأب رقم 7 - 14000 القن طرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
62755

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   04
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 BIZAK : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.TRANS

غرض الشركة بإيجاز : مقاولة في 

نقل االشخاص

مقاولة في نقل البضائع 

او  املخألفة  االشغا0  في  مقاولة 

البناء.
26 زنقة   : عنوان املقر االجأماعي 

الرضوان  اقامة  ا  عمارة  زرعة  ابي 

القن طرة   14000  -  7 رقم  مكأب 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د بوعزة بيزق : 1.000 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د بوعزة بيزق عنوانه)ا( 400 

القن طرة   14000 ج  العربي  املغرب 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الس د بوعزة بيزق عنوانه)ا( 400 

القن طرة   14000 ج  العربي  املغرب 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 88606.

311I

FIDUCIAIRE MOLIFID

DALLA AL BARAKA
إعالن مأعدد القرارات

FIDUCIAIRE MOLIFID

 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE

 B BUREAU N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC

DALLA AL BARAKA »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«
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وعنوان مقرها االجأماعي: شارع 
س دي محمد الشريف - 92000 

العرائش املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
.809

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 07 تكأو7ر 2021

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
علي  محمد  الشريك  بوفاة  اإلعالم 
الورثة  على  حصصه  وتوزيع  عزب 
 لرسم اإلراثة املؤرخ في 21 شتنبر 

ً
تبعا

2021 بالشكل ارتي : الس د)ة( ثورية 
السعدي ، 400 حصة.

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
وفاة  الوح د  الشريك  يعلن  مايلي: 
ثورية  الس دة  وتع ين  الشركة  مسير 
للشركة كما  السعدي مسيرة وح دة 
ان الشركة ملزمة بامضائها في جم ع 

العقود املأعلقة بها
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
ص اغة قانون اسا�سي جديد للشركة 
دات املسؤول ة املحدودة ذات شريك 

وح د واملصادقة عل ه 
وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
ص اغة قانون اسا�سي جديد للشركة 
دات املسؤول ة املحدودة ذات شريك 

وح د
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بأاريخ  بالعرائش  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 1093.
312I

عزيز انفوح

SOIF DU DESERT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

عزيز انفوح
59 زنقة الزرقطوني ارفود، 52200، 

ارفود املغرب
SOIF DU DESERT شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي راس الرمل 

قصر مرزوكة الطاووس - 52450 

الريصاني املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

11625

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2017 يناير   25

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 SOIF  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DU DESERT

غرض الشركة بإيجاز : مأوى.
راس   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 - الطاووس  مرزوكة  قصر  الرمل 

52450 الريصاني املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د ادير اوشن : 1.000 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د ادير اوشن عنوانه)ا( قصر 

الريصاني   52450 الطاووس  مرزوكة 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الس د ادير اوشن عنوانه)ا( قصر 

الريصاني   52450 الطاووس  مرزوكة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بأاريخ  بالرش دية  االبأدائ ة 

فبراير 2017 تحت رقم 102.

313I

عزيز انفوح

A.F.Z.M
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

عزيز انفوح
59 زنقة الزرقطوني ارفود، 52200، 

ارفود املغرب
A.F.Z.M شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
 RDC وعنوان مقرها اإلجأماعي

 KSAR AIT KHLIFA C.R EL
 KHENG LKHENG - 52000

الرش دية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

15135
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يول وز   29
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.A.F.Z.M
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لحساب الغير.
 RDC  : االجأماعي  املقر  عنوان 
 KSAR AIT KHLIFA C.R EL KHENG
الرش دية   LKHENG - 52000

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د تنصاري عبد الفأاح : 500 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
الس د الزين امبارك : 500 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الفأاح  عبد  تنصاري  الس د 
 HAY AL QODS GR عنوانه)ا( 
 AL BAIDA NR 33 BERNOUSSI

20605 الدار الب ضاء املغرب.

عنوانه)ا(  امبارك  الزين  الس د 

 RAHALAT AIT KHLIFA EL

KHENG 52000 الرش دية املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  امبارك  الزين  الس د 

 RAHALAT AIT KHLIFA EL

KHENG 52000 الرش دية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بأاريخ  بالرش دية  االبأدائ ة 

غشت 2021 تحت رقم 1159.

314I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

ALJ TRANS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

8 شارع فاس الطابق ارو0 رقم 1 ، 

90000، طنجة املغرب

ALJ TRANS شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 17 محج 

دال ا اقامة دال ا 2 عمارة 6 الطابق 3 
رقم 74 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

120431

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 غشت   27

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 ALJ  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع

وك ل نقل البضائع.

عنوان املقر االجأماعي : 17 محج 

دال ا اقامة دال ا 2 عمارة 6 الطابق 3 
رقم 74 - 90000 طنجة املغرب.
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تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 500  : اخريشف  وائل  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

 500  : اخريشف  زكرياء  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اخريشف  وائل  الس د 

عمارة   2 دال ا  اقامة  دال ا  محج   17

طنجة   90000  74 رقم   3 الطابق   6

املغرب.

الس د زكرياء اخريشف عنوانه)ا( 

 7850  5 رقم  ترينبيرك  شارع   49

تنغ ين بلج كا.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اخريشف  وائل  الس د 

عمارة   2 دال ا  اقامة  دال ا  محج   17

طنجة   90000  74 رقم   3 الطابق   6

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   30 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 246514.

315I

 AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM sarl

ONEWHEY SPORT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تغ ير تسم ة الشركة

 AAFIR AUDIT & CONSULTING

MOROCCO sigle A2CM sarl

شارع فاس ، ركن ابن طف ل ، إقامة 

دياموند، الطابق ارو0 ، مكأب رقم 

3 ، 90000، طنجة املغرب

ONEWHEY SPORT شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

 LOCAL وعنوان مقرها االجأماعي

 N°13 CENTRE NREA REZ

 DE CHAUSSEE 183 AVENUE

 PRINCE HERITIER TANGER. -

90000 طنجة املغرب.

تغ ير تسم ة الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

99837

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تغ ير  تم   2021 تكأو7ر   04 في  املؤرخ 

 ONEWHEY« من  الشركة  تسم ة 

.»VITS Assistance« إلى »SPORT

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   11 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 8879.

316I

عزيز انفوح

SODATA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

رفع رتسما0 الشركة

عزيز انفوح

59 زنقة الزرقطوني ارفود، 52200، 

ارفود املغرب

SODATA شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

 AVENUE وعنوان مقرها اإلجأماعي

 MLY ISMAIL N° 53 - 52200

ترفود املغرب.
رفع رتسما0 الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.3075

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم   2021 شتنبر   06 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما0  رفع 

من  تي  درهم«   2.600.000«

»1.000.000 درهم« إلى »3.600.000 

مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 

املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملسأحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بأاريخ  بالرش دية  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 443.

317I

nabiq mohammed

ESPACE TAIBA

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

nabiq mohammed

 hay elwafa bloc 1 n 61 ، 23000،

beni mellal MAROC

espace taiba شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة)في طور الأصف ة(

وعنوان مقرها اإلجأماعي ك لو متر 

7 طريق مراكش - 23000 بني مال0 

املغرب.

حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.4129

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تقرر   2021 يول وز   12 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  حل شركة 

رتسمالها  مبلغ   espace taiba

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

7 طريق مراكش  اإلجأماعي ك لو متر 

- 23000 بني مال0 املغرب نت جة 0 : 

عدم الوصو0 الهداف الشركة.

و حدد مقر الأصف ة ب ك لو متر 

مال0  بني   23000  - مراكش  طريق   7

املغرب. 

و عين:

الغزواني  العز  ام  الس د)ة( 

وعنوانه)ا( بني مال0 23000 بني مال0 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة ببني مال0 بأاريخ 12 غشت 

2021 تحت رقم 854/2021.

318I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

BCH.TRANS SOUHAIL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 GROUPE L.A-CONSEIL ET

GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65

 ABDELLAH RES ADAM BUR N 1

، 14000، KENITRA MAROC

BCH.TRANS SOUHAIL شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي 31 زنقة 

مارتير عبد السالم بن محمد مكأب 
رقم 2 فا0 فلوري اقامة رياض 

الزيأون - 14000 القن طرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

57335

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2020 تبريل   19

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

BCH.  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.TRANS SOUHAIL

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع الوطن ة والدولة

نقل النسأخدمين

التس ير واالسأغاللي الفالحي.
31 زنقة   : عنوان املقر االجأماعي 

مكأب  محمد  بن  السالم  عبد  مارتير 
رياض  اقامة  فلوري  فا0   2 رقم 

الزيأون - 14000 القن طرة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
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 1.000  : الط بي  راض ة  الس دة 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الط بي  راض ة  الس دة 

 14000 د  العربي  املغرب   685

القن طرة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الط بي  راض ة  الس دة 

 14000 د  العربي  املغرب   685

القن طرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

رقم  تحت   2020 نونبر   24

.22911120027578

319I

CABINET BAHMAD

ROGER-CLÉMENT GARDEN
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

CABINET BAHMAD

إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 

ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 

ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش، 

40000، مراكش املغرب

 ROGER-CLÉMENT GARDEN

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي مكأب رقم 

2 على ال مين، شقة رقم 6، زاوية 

زنقة طارق ابن زياد وابن عائشة، 

إقامة اكس ل س ور، مبنى 18 - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

119167

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يول وز   19

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ROGER-CLÉMENT GARDEN
إنشاء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وص انة الحدائق واملزارع الخاصة.
مكأب   : االجأماعي  املقر  عنوان 
رقم 2 على ال مين، شقة رقم 6، زاوية 
عائشة،  وابن  زياد  ابن  طارق  زنقة 
 -  18 مبنى  س ور،  اكس ل  إقامة 

40000 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د لويس سيزار س مون هوغز 
روجر كل مان عنوانه)ا( شارع سانت 

رومان 98000 موناكو، موناكو..
الس د تول ف  ه دوم ن ك خوس ه 
 3 عنوانه)ا(  كل مان  روجر  هنري 
موناكو،   98000 رومان  شارع سانت 

موناك.
الس د ب ير ماري، ديزير، ترماندو 
سانت  شارع   7 عنوانه)ا(  ف النت 

رومان 98000 موناكو، موناكو..
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس د لويس سيزار س مون هوغز 
روجر كل مان عنوانه)ا( شارع سانت 

رومان 98000 موناكو، موناكو
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   06 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 128279.
320I

WORLD CONSULTING SARL.AU

TRUST DIGITAL CONNECT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

WORLD CONSULTING SARL.
AU

23 شارع كارنوط الطابق الخامس 

مكأب رقم 02 ، 90000، طنجة 

املغرب

 TRUST DIGITAL CONNECT

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د)في طور الأصف ة(

 RUE وعنوان مقرها اإلجأماعي

 PUCCINI 49 ANDERLECHT

 1070 BRUXELLES BELGIQUES -

.1047 BRUXELLES BELGIQUES

حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.101721

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تقرر حل   2021 24 غشت  في  املؤرخ 

ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

 TRUST DIGITAL الوح د  الشريك 

CONNECT مبلغ رتسمالها 100.000 

 RUE درهم وعنوان مقرها اإلجأماعي

 PUCCINI 49 ANDERLECHT

 1070 BRUXELLES BELGIQUES

 - 1047 BRUXELLES BELGIQUES

نت جة 0 : سوء التسير.

 23RUE و حدد مقر الأصف ة ب

 CARNOT 5EME ETAGE BUREAU

 .N2 - 90000 TANGER MAROC

و عين:

 MOHAMED IBN الس د)ة( 

 RUE PUCCINI وعنوانه)ا(   DAIFA

 49 ANDERLECHT 1047

كمصفي   BRUXELLE BELGIQUE

)ة( للشركة.

الحدود  اإلقأضاء  وعند   

املخولة  الصالح ات  على  املفروضة 

تبل غ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 

بالأصف ة  املأعلقة  والوثائق  العقود 

 RUE CARNOT 5EME ETAGE 23 :

BUREAU N2

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   08 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 7884.

321I

CABINET BAHMAD

D.DAY MAINTENANCE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش، 

40000، مراكش املغرب
D.DAY MAINTENANCE شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي دومين 
روايا0 بالم -ف ال 26 طريق امزميز 

ملحق كم 12 تمصلوحت، - 40000 
مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.69365

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2021 غشت   06 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 LA الشركة  )ة(  الس د  تفويت 
حصة   BOUTIQUE DE L’EAU 24
اجأماع ة من تصل 24 حصة لفائدة 
الس د )ة( تول ف  ه ماري دو شانس ل 

بأاريخ 06 غشت 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   05 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 128206.

322I

مكأب املحاسبة

 SOCIETE IMMOBILIER
M2S2

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

مكأب املحاسبة
شارع تبي الحسن الشادلي اقامة 
شبوط رقم 14 ، 90000، طنجة 

املغرب
 SOCIETE IMMOBILIER M2S2
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع تبي 

الحسن الشادلي اقامة شبوط رقم 

14 طنجة 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

120089

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   07

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOCIETE IMMOBILIER M2S2

االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.

عنوان املقر االجأماعي : شارع تبي 

رقم  شبوط  اقامة  الشادلي  الحسن 

14 طنجة 90000 طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 300  : مصطفى  املهاجر  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

الس د املهاجر محمد : 300 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.

 200  : سام ة  املهاجر  الس دة 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

الس د املهاجر سع د : 200 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د املهاجر مصطفى عنوانه)ا( 

الهدى ط  اقامة  امللكي  الجيش  شارع 

4 شقة 8 93000 تطوان املغرب.

عنوانه)ا(  محمد  املهاجر  الس د 

شارع الجيش امللكي اقامة نب لة ط 3 

شقة 07 93000 تطوان املغرب.

الس دة املهاجر سام ة عنوانه)ا( 

شارع الجيش امللكي اقامة الدوحة ط 

7 شقة 20 93000 تطوان املغرب.

عنوانه)ا(  سع د  املهاجر  الس د 

 RW  1102  20 بريشتسرايت   8

تمستردام هولندا.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الس د املهاجر مصطفى عنوانه)ا( 

الهدى ط  اقامة  امللكي  الجيش  شارع 

4 شقة 8 93000 تطوان املغرب

عنوانه)ا(  محمد  املهاجر  الس د 

شارع الجيش امللكي اقامة نب لة ط 3 

شقة 07 93000 تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   15 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 246057.

323I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

SARL CLINIQUE TOULAL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

BOULAHYA MOHAMED SARL-

AU

ص.ب : 895 مكناس ، 50000، 

مكناس املغرب

SARL CLINIQUE TOULAL شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رياض 

توال0 1 العمارة رقم I - 71 -. مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

54441

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يون و   28

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 SARL  : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

.CLINIQUE TOULAL

- مصحة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مأعددة االخأصاصات.

رياض   : االجأماعي  املقر  عنوان 

توال0 1 العمارة رقم I - 71 -. مكناس 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

: القاسمي  البقالي  سلمان   الس د 

850 حصة بق مة 100 درهم للحصة.

الس د خالد مساعد : 150 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

القاسمي  البقالي  سلمان  الس د 

عنوانه)ا( تملان ا 24937 تملان ا تملان ا.

عنوانه)ا(  مساعد  خالد  الس د 

باء شارع  17 إقامة املسأقبل  الشقة 

مكناس   50000 م.ج  امللكي  الجيش 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

القاسمي  البقالي  سلمان  الس د 

عنوانه)ا( تملان ا 24937 تملان ا تملان ا

البقالي  الرحمان  عبد  الس د 

البقالي  ض عة  عنوانه)ا(  القاسمي 

بان و توال0 50000 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   08 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4446.

324I

nabiq mohammed

NA ZATORCE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

nabiq mohammed

 hay elwafa bloc 1 n 61 ، 23000،

beni mellal MAROC

NA ZATORCE شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي اوالد ع د 

لكرابزية - 23000 بني مال0 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

11989

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2020 تكأو7ر   06

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 NA  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ZATORCE

غرض الشركة بإيجاز : مطعم.

عنوان املقر االجأماعي : اوالد ع د 

لكرابزية - 23000 بني مال0 املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : خال د  النادي  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  خال د  النادي  الس د 

تجزئة مجمع الخير زنقة 35 رقم 799 

26000 سطات املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  خال د  النادي  الس د 

تجزئة مجمع الخير زنقة 35 رقم 799 

26000 سطات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة ببني مال0 بأاريخ 07 تكأو7ر 

2021 تحت رقم 1044/2021.

325I
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CABINET BAHMAD

LCMATT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

CABINET BAHMAD

إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 

ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 

ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش، 

40000، مراكش املغرب

LCMATT شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي مكأب رقم 

2 على ال مين، شقة رقم 6، زاوية 
زنقة طارق ابن زياد وابن عائشة، 

إقامة اكس ل س ور، مبنى -18 - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

119219

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   16

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.LCMATT

تكمن   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تهداف الشركة في الق ام باملساهمة 

في رتسما0 الشركات.

مكأب   : االجأماعي  املقر  عنوان 
رقم 2 على ال مين، شقة رقم 6، زاوية 
عائشة،  وابن  زياد  ابن  طارق  زنقة 

 -  18- مبنى  س ور،  اكس ل  إقامة 

40000 مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ه برت  ل ل ان  الس د 

 11300 البادوك  دو  تور  دو  طريق 

ل موكس، فرنسا.

بول ت،  كريست ل،  الس دة 

ه برت  زوجة  ج  اناتي  تورسو0 

البادوك  دو  تور  دو  طريق  عنوانه)ا( 

11300 ل موكس، فرنسا.

 LE CONCEPT الشركة الفرنس ة

دو  بالص   9 عنوانه)ا(   SARL

الريبو7ل ك 11300 ل موكس فرنسا.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ه برت  ل ل ان  الس د 

 11300 البادوك  دو  تور  دو  طريق 

ل موكس، فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   07 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 128311.

326I

CABINET BAHMAD

ADS MAROC
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

توس ع نشاط الشركة 

CABINET BAHMAD

إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 

ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 

ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش، 

40000، مراكش املغرب

ADS MAROC شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها االجأماعي عمارة 

جافا شارع تم بنين جليز الحارتي ، - 

40000 مراكش املغرب.

توس ع نشاط الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.110823

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 05 ماي 2021 تمت إضافة 

الشركة  نشاط  إلى  الأال ة  ارنشطة 

الحالي :

الأجم ل  اسأيراد وتوزيع منأجات 

وال دين  وارظافر  بالجسم  والعناية 

والقدمين.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   05 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 128207.

327I

 comptable agrée* centre d‘affaire la*

compétence

OPTIPROMO

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسير جديد للشركة

 comptable agrée* centre*

d›affaire la compétence

 lot viadici; res rania;imm e; appt

 6. 2ieme etage; ain harrouda

 ; mohammedia ، 28630،

mohammedia maroc

OPTIPROMO شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي مباركة 

مجموعة 8 رقم 5، الطابق ارو0 

س دي البرنو�سي، الدار الب ضاء 

حي مباركة مجموعة 8 رقم 5، 

الطابق ارو0 س دي البرنو�سي، 

الدار الب ضاء 20600 الدار الب ضاء 

املغرب.

تع ين مسير جديد للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.448923

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تع ين  تم   2020 يول وز   07 في  املؤرخ 

مسير جديد للشركة الس د)ة( جدمي 

رزقي كمسير وح د

تبعا لقبو0 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

يول وز 2020 تحت رقم 739478.

328I

AMG CONSULTING

رافع الشغال

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

AMG CONSULTING

 BD LA GRANDE CEINTURE 341

 HAY MOHAMMADI ، 20000،

CASABLANCA MAROC

رافع الشغا0 شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

محمد الذرة إقامة الحمد رقم 4 - 

20000 الب ضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري -.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   2021 شتنبر   07 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الغوتي  )ة(  الس د  تفويت 

اجأماع ة  حصة   4.111 الجديدي 

لفائدة  حصة   10.000 تصل  من 

 02 بأاريخ  جما0  محمد  )ة(  الس د 

شتنبر 2020.

تفويت الس د )ة( جواد الجديدي 

تصل  من  اجأماع ة  حصة   3.330

)ة(  الس د  لفائدة  حصة   10.000

تكأو7ر   07 بأاريخ  جما0  محمد 

.2020

غايم  فاطنة  )ة(  الس د  تفويت 

تصل  من  اجأماع ة  حصة   922

)ة(  الس د  لفائدة  حصة   10.000

محمد جما0 بأاريخ 28 يناير 2021.

السعدية  )ة(  الس د  تفويت 

موحدق 1.667 حصة اجأماع ة من 

الس د  لفائدة  حصة   10.000 تصل 

يول وز   26 بأاريخ  جما0  محمد  )ة( 

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795437.

329I
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la marocaine c.j

SOSINAP TRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

la marocaine c.j

شارع عبد الكريم الخطابي 118 

عمارة بوعش ق مكأب 1 ، 23000، 

بني مال0 املغرب

SOSINAP TRANS شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي الأقدم 

اوالد اوالد عامر اوالد ع اد - 23552 

سوق السبت اوالد النمة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

229

 15 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2020 شتنبر 

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOSINAP TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع.

حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 

ع اد  اوالد  عامر  اوالد  اوالد  الأقدم 

النمة  اوالد  السبت  سوق   23552  -

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د عمر ناس م : 1.000 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ناس م  عمر  الس د 
تجزئة داي الكرامة الرقم 24 23000 

بني مال0 املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ناس م  عمر  الس د 
تجزئة داي الكرامة الرقم 24 23000 

بني مال0 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
النمة  االبأدائ ة بسوق السبت اوالد 

بأاريخ 09 تبريل 2021 تحت رقم -.
330I

AA CONSULTING S.A.R.L

OFANK-INVEST
إعالن مأعدد القرارات

AA CONSULTING S.A.R.L
14 ، شارع باريس الطابق الثاني رقم 
22 ، 20000، الدار الب ضاء املغرب
OFANK-INVEST »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجأماعي: 202، 
شارع عبد املومن رقم 5 الطابق 
السفلي - - الدار الب ضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.493957
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 31 غشت 2021
تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
إسم  تن  الشركاء  الحظ  مايلي: 
فانيسا  »تودري  الس دة  الشريكة 
زهرة كنافو« قد ورد في عقد تأسيس 
بأاريخ   OFANK-INVEST شركة 
25/1/2021 على النحو الأالي »تودري 
 من »تودري فانيسا زهرة 

ً
كنافو« بدال

كنافو« وقرروا تصح ح اسم »تودري 
كنافو« على النظام ارسا�سي املذكور 
تعاله ، وكذلك على جم ع املستندات 
القانون ة ارخرى للشركة ب »تودري 

فانيسا زهرة كنافو«
على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
ملشاركة  الشركاء  رخص  مايلي: 
OFANK-INVEST في رتس ما0 شركة 
 SOCIETE MAROCAINE DES

 SOMAVI باخأصار   ،  VIANDES

الصالح ات  جم ع  ومنحت   S.A.R.L

للم�سي  كنافو  جاك  للمسيرالس د 

قدًما في هذه الصفقة

على  ينص  الذي   :03 رقم  قرار 

الحدود  إلغاء  الشركاء  قرر  مايلي: 

ما  في  الشركة  مسير  على  املفروضة 

يخص »املشاركة في رتس ما0 شركات 

هذه  تن  بح ث  مقاوالت«  او  اخرى 

العمل ة تدخل في النشاط اإلجأماعي 

للشركة و7الأالي ال تسأوجب ترخ ص 

مسبق من الشركاء

وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 

مايلي: التسير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793743.

331I

 comptable agrée* centre d‘affaire la*

compétence

OPTIPROMO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 comptable agrée* centre*

d›affaire la compétence

 lot viadici; res rania;imm e; appt

 6. 2ieme etage; ain harrouda

 ; mohammedia ، 28630،

mohammedia maroc

OPTIPROMO شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي مباركة 
مجموعة 8 رقم 5، الطابق ارو0 

س دي البرنو�سي، الدار الب ضاء 

الدار الب ضاء 20570 الدار الب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

448923

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   06

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.OPTIPROMO
مطور   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارات.

عنوان املقر االجأماعي : حي مباركة 
ارو0  الطابق   ،5 رقم   8 مجموعة 

الب ضاء  الدار  البرنو�سي،  س دي 

الدار الب ضاء 20570 الدار الب ضاء 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

حصة   500  : جدمي  رزقي  الس د 

بق مة 100 درهم للحصة.

الس د ناصر لوريكي : 500 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة. 

بق مة   500  : جدمي  رزقي  الس د 

100 درهم.

الس د ناصر لوريكي : 500 بق مة 

100 درهم.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 16 عنوانه)ا(  جدمي  رزقي  الس د 

الب ضاء  الدار  س  ع  بوكانف لي  ممر 

80540 الدار الب ضاء املغرب.

الس د ناصر لوريكي عنوانه)ا( حي 
 25000 خريبكة   5 رقم   1 ياسم نة 

الدار الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

 16 عنوانه)ا(  جدمي  رزقي  الس د 

الب ضاء  الدار  س  ع  بوكانف لي  ممر 

80540 الدار الب ضاء املغرب

الس د ناصر لوريكي عنوانه)ا( حي 
 25000 خريبكة   5 رقم   1 ياسم نة 

الدار الب ضاء املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

نونبر 2019 تحت رقم 721016.

332I

N2M CONSEIL-SARL

AL YAMANI PREFA

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وفاة شريك

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

AL YAMANI PREFA شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي املنطقة 

الصناع ة سلوان - 62000 الناظور 

املغرب.

وفاة شريك

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.8095

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 06 تكأو7ر 2021 تم اإلعالم 

وتوزيع  ال ماني  نج ب  الشريك  بوفاة 

لرسم   
ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2021 غشت   19 في  املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل ارتي :

 ، الصالحي  جم لة  الس د)ة( 

5.000 حصة.

 ، ال ماني  محمد  الس د)ة( 

14.000 حصة.

 7.000  ، ال ماني  وفاء  الس د)ة( 

حصة.

الس د)ة( سه لة ال ماني ، 7.000 

حصة.

 7.000 الس د)ة( يسرى ال ماني ، 

حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  بالناضور  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 4092.

333I

fj conseil

INDECO SCHOOL PRIVE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

fj conseil
رفم 1051 الطابق 01 حي القدس 

02 ب 02 خريبكة ، 25000، 

خريبكة املغرب

INDECO SCHOOL PRIVE شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 

74 زنقة موالي عبد هللا - 25000 

خريبكة املغرب.

تفويت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.6871

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   2021 غشت   30 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الكبيرة شمكار  )ة(  الس د  تفويت 

333 حصة اجأماع ة من تصل 333 

حصة لفائدة الس د )ة( عبد العا طي 

ملنور بأاريخ 30 غشت 2021.

زكرياء  العاص  )ة(  الس د  تفويت 

تصل  من  اجأماع ة  حصة   333

333 حصة لفائدة الس د )ة( مشاط 

يونس بأاريخ 30 غشت 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بخريبكة بأاريخ 06 تكأو7ر 

2021 تحت رقم 478.

334I

بغط طي عبد الرحمان

مجموعة املدارس الخاصة دار 

االفاق
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسير جديد للشركة

بغط طي عبد الرحمان
 P2 2 زنقة بوعب د السلماني الفدس

خريبكة ، 25000، خريبكة امللكة 

املغر7 ة

مجموعة املدارس الخاصة دار 

االفاق شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 

بومزاب املخلخلين لوالد ابن احمد - 

25000 ابن احمد املغرب.

تع ين مسير جديد للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.823

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تع ين  تم   2021 شتنبر   29 في  املؤرخ 

مسير جديد للشركة الس د)ة( دوان 

عبدالرح م كمسير آخر

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بأاريخ  احمد  ببن  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 46.

335I

N2M CONSEIL-SARL

AL YAMANI PREFA

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسير جديد للشركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

AL YAMANI PREFA شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي املنطقة 

الصناع ة سلوان - 62000 الناظور 

املغرب.

تع ين مسير جديد للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.8095

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

2021 تم تع ين  06 تكأو7ر  في  املؤرخ 

الس د)ة(  للشركة  جديد  مسير 

الصالحي جم لة كمسير وح د

تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  بالناضور  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 4092.

336I

ORIEN.COMPTA

NASSIRI MAJID CAR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسير جديد للشركة

ORIEN.COMPTA
52 شارع محمد الخامس حي 

الحسني بركان ، 60300، بركان 
املغرب

NASSIRI MAJID CAR شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 11 
زنقة 09 حي املنار - 60300 بركان 

املغرب.
تع ين مسير جديد للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.3769

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تع ين  تم   2020 نونبر   11 في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة الس د)ة( بوفرة 

امين كمسير وح د
تبعا لقبو0 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   10 بأاريخ  ببركان  االبأدائ ة 

2020 تحت رقم 512.
337I

FB2H CONSEILS

 PARAPHARMACIE
BAYANEFA

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

FB2H CONSEILS
 N°05 BLOC P CITE LA
 RÉSISTANCE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

 PARAPHARMACIE BAYANEFA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي املحل 

رقم 2 تجزئة املسيرة 300 - 45000 
ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
11487
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تبريل   28

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PARAPHARMACIE BAYANEFA

ب ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخاصة  وامللحقات  املسألزمات 

ص دالن ة  الشبه  باملسأحضرات 

ملسأحضرات  بالأقس ط  ب ع  ؛ 

الأجم ل  )مسأحضرات  الأجم ل 

وشبه الطب ة واملكمالت الغذائ ة(..

املحل   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 45000  -  300 املسيرة  تجزئة   2 رقم 

ورزازات املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د الخرب عبد الواحد : 600 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

الس دة الخرب فدوة : 400 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الواحد  عبد  الخرب  الس د 
عنوانه)ا( رقم 367 تجزئة الشمس 2 

حي املقاومة 45000 ورزازات املغرب.

عنوانه)ا(  فدوة  الخرب  الس دة 
 45000 ارخوة  تجزئة   290 رقم 

ورزازات املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الواحد  عبد  الخرب  الس د 
عنوانه)ا( رقم 367 تجزئة الشمس 2 

حي املقاومة 45000 ورزازات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   11 بأاريخ  بورزازات  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 314.

338I

 SOCIETE DIFFUSION
 MOTOCYCLE

 AUTOMOBILE
DMA

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
رفع رتسما0 الشركة

 SOCIÉTÉ DIFFUSION
 MOTOCYCLE AUTOMOBILE

.D.M.A
 د م ٲ

شركة محدودة املسؤول ة 
برتسما0 8.000.000,00 درهم 

املقراالجأماعي : زنقة املالزم ارموه 
ط ب, عكاشة, الدار الب ضاء

 رقم الأجاري السجل 24.201
بأاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

30 تغسطس 2021 تمت :
من  الشركة  رتسما0  في  الزيادة   -
 16.000.000 إلى  درهم   8.000.000
من  االحأ اط ات  باندماج  املحققة 
نقدية  حصة   10,000 إنشاء  خال0 
جديدة بق مة اسم ة 800 درهم لكل 

منها
 29 يوم  القانوني  اإليداع  ثم 

سبأمبر2021 تحت رقم 794553.
339I

RL CONSULTING

NEW WAY N.W
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

رفع رتسما0 الشركة

» NEW WAY » NW
شركة محدودة املسؤول ة 

برتسما0 درهم 1.000.000,00 
املقراالجأماعي : حديقة عكاشة عين 
سبع هنجر رقم 21 زنقة 2 ممر دي 

تراوكارياس الدار الب ضاء
 رقم الأجاري السجل 429.107

بأاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
30 تغسطس 2021 تمت :

من  الشركة  رتسما0  في  الزيادة   -
 2.000.000 إلى  درهم   1.000.000
من  االحأ اط ات  باندماج  املحققة 
نقدية  حصة   10,000 إنشاء  خال0 
جديدة بق مة اسم ة 100 درهم لكل 

منها

 05 يوم  القانوني  اإليداع  ثم 

تكأو7ر2021 تحت رقم 795291.

340I

RL CONSULTING

MEDIUM FINANCE
شركة املساهمة

رفع رتسما0 الشركة

» MEDIUM FINANCE «

 S.A au capital de 520.300.000

Dirhams
رتسما0 الشركة : 520.300.000 

درهم.

املقر االجأماعي : 81-83, شارع 

الجيش امللكي, الدار الب ضاء.

 R.C : n° 205.709

بأاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

23 تغسطس 2021 تمت :

الشركة  رتسما0  في  الزيادة   -

إلى  درهم   520.300.000 من 

باندماج  املحققة   620.300.000

الحسابات الجارية للمساهمين

 05 يوم  القانوني  اإليداع  ثم 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795289.

341I

CABINET LAAFOU CONSEIL

 MED METIERS  INSTITUT

 SUPERIEUR PRIVE DES

METIERS INDUSTRIELS
إعالن مأعدد القرارات

 MED METIERS » INSTITUT

 SUPERIEUR PRIVE DES

METIERS INDUSTRIELS

شركة ذات مسؤول ة محدودة 

بشريك وح د رتسمالها 100.000,00 

درهم 

وعنوان مقرها االجأماعي شارع 

القدس، منطقة كال فورن ا-الدار 

الب ضاء- املغرب.
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

325341

بمقأ�سى محضر الشريك الوح د 

املؤرخ في 28 فبراير2020 تقرر ما يلي:

املال ة  السنة  إغالق  تاريخ  تغ ير 

والذي سوف يبدا في 1 يول وز وينأهي 

في 30 يون و من العام الأالي؛

النظام  في  املقابل  الأعديل 

ارسا�سي؛

القانوني  اإليداع  تم   .II

الب ضاء  بالدار  الأجارية  باملحكمة 

رقم  تحت   2021 اكأو7ر   08 بأاريخ 

 .795823

عن املسأخلص والب انات 

342I

درعة ارشادات ش.م.م

BEPOL

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تع ين مسير جديد للشركة

درعة ارشادات ش.م.م

شارع محمد الخامس صندوق بريد 

10 تصومعت ، 45000، ورزازات 

املغرب

BEPOL شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي 189 شارع 

املغرب العربي حي الوحدة - 45000 

ورزازات املغرب.

تع ين مسير جديد للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.1199

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تع ين  تم   2021 يون و   15 في  املؤرخ 

مسير جديد للشركة الس د)ة( امكون 

حسن كمسير وح د

* تبعا إلسأقالة الس د اسماع ل 

امكون.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يون و   15 بأاريخ  بورزازات  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 384.

343I
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MOORE CASABLANCA

ديو كونساي
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
إغالق فرع تابع لشركة تجارية يوجد 

مقرها االجأماعي باملغرب

MOORE CASABLANCA

 ORIGIN OFFICE OASIS 78

 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،

CASABLANCA MAROC

ديو كونساي »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: 10 زنقة 

جيهاني الطابق 4 - 20100 الدار 

الب ضاء املغرب.

»إغالق فرع تابع لشركة تجارية 

يوجد مقرها االجأماعي باملغرب«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.118707

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تقرر إغالق   2021 10 ماي  في  املؤرخ 

فرع تابع لشركة ديو كونساي تسم أه 

 37 في  عنوانه  والكائن  كونساي  ديو 

زنقة جال0 الدين الس وتي الطابق 2 

شقة 11 اقامة مل كة الدار الب ضاء 

20100 الدار الب ضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

يون و 2021 تحت رقم 783913.

344I

AL AGADIR

 SOCIETE MAROCAINE DES

EMBALLAGES FANTASIA SA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين تعضاء مجلس اإلدارة

AL AGADIR

 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme etage appt 9 ،

maroc 80000، تكادير

 SOCIETE MAROCAINE DES

 EMBALLAGES FANTASIA SA

»شركة املساهمة«

وعنوان مقرها االجأماعي: دشيرة 

إنزكان 80000 تكادير املغرب.

»تع ين تعضاء مجلس اإلدارة«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.1195

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 15 يون و 2021

تقرر تع ين تعضاء مجلس اإلدارة 

خال0 السنوات املال ة الأال ة: 

- 6 سنوات

ارشخاص الطب ع ون: 

ابراه م  صاحب  الس د)ة( 

عنوانه)ا(  والكائن  عضو  بصفأه)ا( 

ب: تكادير 80000 تكادير املغرب

حسن  ال و�سي  الس د)ة( 

عنوانه)ا(  والكائن  عضو  بصفأه)ا( 

ب: تكادير 80000 تكادير املغرب

بصفأه)ا(  عمر  ق وح  الس د)ة( 

تكادير  ب:  عنوانه)ا(  والكائن  عضو 

80000 تكادير املغرب

الحسين  صاحب  الس د)ة( 

عنوانه)ا(  والكائن  عضو  بصفأه)ا( 

ب: تكادير 80000 تكادير املغرب

بصفأه)ا(  طارق  قباج  الس د)ة( 

تكادير  ب:  عنوانه)ا(  والكائن  عضو 

80000 تكادير املغرب

ارشخاص املعنويون: 

 STE SUD PARTICIPATIONS

املحدودة«  املسؤول ة  ذات  »شركة 

االجأماعي  مقرها  والكائن   -- بصفتها 

املغرب  تكادير   80000 تكادير،  ب: 

تحت  الأجاري  بالسجل  واملسجلة 

رقم: --

ذات  »شركة   STE WINEO

 -- بصفتها  املحدودة«  املسؤول ة 

والكائن مقرها االجأماعي ب: تكادير، 

واملسجلة  املغرب  تكادير   80000

بالسجل الأجاري تحت رقم: --

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يول وز   29 بأاريخ  بانزكان  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 1667.

345I

GHIZLANE DOUBLANE

INTER TRONIC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجأماعي للشركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عمارة العبدي شارع محمد 
السادس ، 24000، الجديدة املغرب

INTER TRONIC شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي 13 زنقة 
االخش دي بوركون - 20000 الدار 

الب ضاء املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.18553
الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 23 غشت 2021 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
 - بوركون  االخش دي  زنقة   13«
إلى  املغرب«  الب ضاء  الدار   20000
»اقامة ال س كا0 2 شارع جبران خل ل 
الجديدة   24000  -  4 د  ف  جبران 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بالجديدة بأاريخ 01 شتنبر 

2021 تحت رقم 26887.
346I

ADYEL & ASSOCIES

BODHI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ADYEL & ASSOCIES
 bis Boulevard Ain 43

 Taoujtate Résidence les Fleurs
 Appartement N°2، 20000،

casablanca maroc
BODHI شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي 131 شارع 
تنفا ، إقامة تزور ، مكأب رقم 11 
ب ، الدار الب ضاء - 2000 الدار 

الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

516989

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   09

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BODHI

إقامة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

فصو0 الترب ة البدن ة.

- ممارسة ال وجا على شكل دروس 

خاصة تو جماع ة.

- تنظ م ارنشطة بجم ع ارشكا0 

املعرفة  بأطوير  للسماح  الالزمة 

الأقن ات  وجم ع   ، ال وغا  وممارسة 

ارخرى التي من املحأمل تن تشارك في 

تحسين الصحة والرفاه ة مع احترام 

اإلنسان ككل.

الجلسات  تثناء  ال وجا  ممارسة   -

العادية تو العرض ة وتنظ م ارنشطة 

املخألفة املأعلقة بال وغا.

تي  وكذلك  الشامل  العالج   -

نشاط يأعلق بالرفاه ة.

- إنشاء املحأوى الرقمي..

 131  : االجأماعي  املقر  عنوان 

شارع تنفا ، إقامة تزور ، مكأب رقم 

11 ب ، الدار الب ضاء - 2000 الدار 

الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

100 حصة   : مكوار  كنزة  الس دة 

بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا(  مكوار  كنزة  الس دة 

الدار  البطحاء  سأاندا0  شارع   6

الب ضاء  الدار   20000 الب ضاء 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مكوار  كنزة  الس دة 

الدار  البطحاء  سأاندا0  شارع   6

الب ضاء  الدار   20000 الب ضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم -.

347I

FB2H CONSEILS

STE 2LBYA SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FB2H CONSEILS

 N°05 BLOC P CITE LA

 RÉSISTANCE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

STE 2LBYA SARL شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 15 حي 

الوحدة - 45000 ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

11649

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 غشت   30

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.2LBYA SARL
املقاو0   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع  نقل  البناء؛  تو  املأنوع 

تو  الصناع ة  املعدات  للغير؛كراء 

اآلالت )اآلالت(.

 15 رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 
حي الوحدة - 45000 ورزازات املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رتسما0 الشركة: 2.010.000 

درهم، مقسم كالأالي:
 : يوسف  موجان  ايت  الس د 
درهم   100 بق مة  حصة   10.050

للحصة.
 5.025  : الحسين  بوعلي  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
 5.025  : لحسن  بوعلي  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
يوسف  موجان  ايت  الس د 
عنوانه)ا( رقم 15 حي الوحدة 45000 

ورزازات املغرب.
عنوانه)ا(  الحسين  بوعلي  الس د 
رقم 68 حي املقاومة شارع موالي عبد 

هللا 45000 وورزازات املغرب.
عنوانه)ا(  لحسن  بوعلي  الس د 
زاكورة   47000 تزارين  اكفران  دوار 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
يوسف  موجان  ايت  الس د 
عنوانه)ا( رقم 15 حي الوحدة 45000 

ورزازات املغرب
عنوانه)ا(  الحسين  بوعلي  الس د 
رقم 68 حي املقاومة شارع موالي عبد 

هللا 45000 ورزازات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بورزازات بأاريخ 17 شتنبر 

2021 تحت رقم 511.
348I

مركز الجبايات واملحاسبة

RITORGA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

مركز الجبايات واملحاسبة
رقم 31 الطابق الرابع عمارة امنار ، 

86350، انزكان املغرب
RITORGA شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 

-93 ا -طابق 8 اقامة يسم نة شارع 

مقاومة قا�سي ع اد - 80000 اكادير 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

48883

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   10

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.RITORGA

الأجارة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإللكترون ة

- االسأيراد والأصدير 

الأجم ل  مسأحضرات  ب ع   -

بالأفص ل..
عنوان املقر االجأماعي : رقم -93 ا 

-طابق 8 اقامة يسم نة شارع مقاومة 

قا�سي ع اد - 80000 اكادير املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : فدوى  الزيداني  الس دة 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس دة الزيداني فدوى عنوانه)ا( 
بواركان  العيساوي  تجزئة   52 رقم 

اكادير 80000 اكادير املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الس دة الزيداني فدوى عنوانه)ا( 
بواركان  العيساوي  تجزئة   52 رقم 

اكادير 80000 اكادير املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   20 بأاريخ  باكادير  الأجارية 

2021 تحت رقم 106512.

349I

CABINET ANAMAE-AFFAIRES

SOCIETE EMKR SERVICES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

CABINET ANAMAE-AFFAIRES
زنقة مل ل ة اقامة اطلس الطابق 

الثالث شقة رقم 14 حمرية ، 

50000، مكناس املغرب

SOCIETE EMKR SERVICES شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 

ارر�سي زنقة 43 رقم 105 حي موالي 

اسماع ل مكناس - 50000 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

54325

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   06

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOCIETE EMKR SERVICES

غرض الشركة بإيجاز : مقاولة في 

االشغا0 املخألفة تو البناء 

مقاولة في تشغا0 الأنظ ف

مقاولة في تشغا0 البستنة.

الطابق   : االجأماعي  املقر  عنوان 
105 حي موالي  43 رقم  ارر�سي زنقة 

مكناس   50000  - مكناس  اسماع ل 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
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الس د املا�سي محمد : 500 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.

 500  : رضوان  الخم�سي  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  املا�سي  الس د 

 02 الشقة   04 السوسن  اقامة 

ويسالن 50080 مكناس املغرب.

الس د الخم�سي رضوان عنوانه)ا( 

الجديدة  واد  بنسدهم  اوالد  دوار 

مكناس 51172 مكناس املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  املا�سي  الس د 

 02 الشقة   04 السوسن  اقامة 

ويسالن 50080 مكناس املغرب

الس د الخم�سي رضوان عنوانه)ا( 

الجديدة  واد  بنسدهم  اوالد  دوار 

مكناس 51172 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   23 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4246.

350I

FIDU.PRO CONSULTING

 ALERT CLEAN SERVICES

PLUS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
توس ع نشاط الشركة 

FIDU.PRO CONSULTING

ملأقى شارع ام ل زوال وزنقة غ ثل 

الطابق11 رقم 29 الدار الب ضاء ، 

0، الدار الب ضاء املغرب

 ALERT CLEAN SERVICES PLUS

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها االجأماعي ملأقى 

شارع ام ل زوال وزنقة غ ثل الطابق 

11 الرقم 29 الدار الب ضاء املغرب - 

0000 الدار الب ضاء املغرب.

توس ع نشاط الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري -.

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تمت   2021 شتنبر   07 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  الأال ة  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

املناولة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 792238.

351I

AL AGADIR

 la SOCIETE MAROCAINE

 DES EMBALLAGES

FANTASIA SA
تع ين رئيس مجلس اإلدارة

AL AGADIR

 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme etage appt 9 ،

maroc 80000، تكادير

 la SOCIETE MAROCAINE DES

 EMBALLAGES FANTASIA SA

»شركة املساهمة«

وعنوان مقرها االجأماعي: دشيرة 

إنزكان - 80000 تكادير املغرب.

»تع ين رئيس مجلس اإلدارة«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.1195

اإلداري  العام  الجمع  إطار  في   

املؤرخ في 15 يون و 2021 تقرر تع ين 

الس د صاحب ابراه م

 la شركة  إدارة  ملجلس  رئيسا 

 SOCIETE MAROCAINE DES

EMBALLAGES FANTASIA SA

بأاريخ: 15 يون و 2021

له  املخولة  الصالح ات  وتأمثل 

ف ما يلي: رئيس املدير العام

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يول وز   29 بأاريخ  بانزكان  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 1667.

352I

GK SERVICE CONFORT

RIDAY
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تفويت حصص

GK SERVICE CONFORT

 LOT JAWHARA ، 24000، EL 109

JADIDA MAROC

RIDAY شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي الشأوكة 

دوار ايت الرخى دائرة ازمور - 24100 

الجديدة املغرب.

تفويت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.4303

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تمت   2021 شتنبر   20 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت الس د )ة( الصديق الرامي 

تصل  من  اجأماع ة  حصة   6.000

)ة(  الس د  لفائدة  حصة   6.000

شتنبر   20 بأاريخ  ت موياس  فاطمة 

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بأاريخ  بالجديدة  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 27000.

353I

GK SERVICE CONFORT

RIDAY
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تع ين مسير جديد للشركة

GK SERVICE CONFORT

 LOT JAWHARA ، 24000، EL 109

JADIDA MAROC

RIDAY شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي الشأوكة 

دوار ايت الرخى دائرة ازمور 24100 

الجديدة املغرب.

تع ين مسير جديد للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.4303

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تع ين  تم   2021 شتنبر   20 في  املؤرخ 

الس د)ة(  للشركة  جديد  مسير 

ت موياس فاطمة كمسير وح د

تبعا لقبو0 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بأاريخ  بالجديدة  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 27000.

354I

GK SERVICE CONFORT

RIDAY

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

مالءمة النظام ارسا�سي للشركة

GK SERVICE CONFORT

 LOT JAWHARA ، 24000، EL 109

JADIDA MAROC

RIDAY »شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجأماعي: الشأوكة 

دوار ايت الرخى دائرة ازمور 24100 

الجد يدة املغرب.

»مالءمة النظام ارسا�سي للشركة«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.4303

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 20 شتنبر 2021

ارسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 

القانون:  مقأض ات  مع  للشركة 

تعديل البند 6و7و42

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بأاريخ  بالجديدة  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 27000.

355I
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CITY MANAGEMENT HOUSE S.A.R.L

SAHARA MASSAGE
SARL AU 

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

حل شركة

 CITY MANAGEMENT HOUSE
S.A.R.L

 N°394 LOT 4 AV ALA AKABA ،
440000، ESSAOUIRA MAROC
 SAHARA MASSAGE SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د)في طور الأصف ة(
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 12 
س دي مكدو0 الصويرة - 44000 

الصويرة املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.2085

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر   2019 غشت   06 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 
 SAHARA الوح د  الشريك  ذات 
MASSAGE SARL AU مبلغ رتسمالها 
مقرها  وعنوان  درهم   10.000
مكدو0  س دي   12 رقم  اإلجأماعي 
املغرب  الصويرة   44000  - الصويرة 
نسأطع  لم  مال ة  ظروف   :  0 نت جة 
بموجبها اإلسأمرار في نشاط الشركة.

 12 الأصف ة ب رقم  و حدد مقر 
 44000  - الصويرة  مكدو0  س دي 

الصويرة املغرب. 
و عين:

تكديم  علي  محمد  الس د)ة( 
مكدو0  س دي   12 رقم  وعنوانه)ا( 
املغرب  الصويرة   44000 الصويرة 

كمصفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 
س دي   12 رقم   : بالأصف ة  املأعلقة 

مكدو0 الصويرة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بالصويرة بأاريخ 16 شتنبر 

2021 تحت رقم 313.
356I

ADYEL & ASSOCIES

SOLIADE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ADYEL & ASSOCIES
 bis Boulevard Ain 43

 Taoujtate Résidence les Fleurs
 Appartement N°2، 20000،

casablanca maroc
SOLIADE شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي 131 شارع 
تنفا ، إقامة تزور ، مكأب رقم 11 
ب ، الدار الب ضاء - 20000 الدار 

الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
516991

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 غشت   30
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOLIADE
إدارة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
تصن ع،  تصم م،  ارعما0،  دراسة 
وص انة  ترك ب  االسأيراد،  مب عات 
الحرائق  من  السالمة  تنظمة 
اإللكترون ة(  غير  تو  )اإللكترون ة 
)طفايات  الحريق  من  والحماية 
 ، املسلح  الحريق  صمام   ، الحريق 

معدات الحماية الشخص ة(..
 131  : االجأماعي  املقر  عنوان 
شارع تنفا ، إقامة تزور ، مكأب رقم 
11 ب ، الدار الب ضاء - 20000 الدار 

الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

حصة   SOLIADE : 100 الشركة 

بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(   SOLIADE الشركة 

مرس ل ا   13012 كوردس  شارع   226

الدائرة الثان ة عشر 13012 مرس ل ا 

فرنسا.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

برونو  بنجامين  كلي�سي  الس د 

دوم ن ك عنوانه)ا( 401 شارع سانت 

آن 83000 بري فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم -.

357I

استرادا فيرد

أسترادا فردا
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

استرادا فيرد

شارع محمدالخامس لزورش د 3 

بلوك ت مكأب رقم 1 الطابق ارو0 ، 

28000، املحمدية املغرب

تسترادا فردا شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي الحرية 

1 الرقم 186 املحمدية - 28300 

املحمدية املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.23897

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

2021 تم تحويل  09 شتنبر  املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

 - املحمدية   186 الرقم   1 »الحرية 

28300 املحمدية املغرب« إلى »شارع 

ت  بلوك   3 لزورش د  الخامس  محمد 

1 املحمدية -  1 الطابق  مكأب الرقم 

28800 املحمدية املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بأاريخ  باملحمدية  االبأدائ ة 

شتنبر 2021 تحت رقم 2282.
358I

استرادا فيرد

 أسترادا فردا
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

رفع رتسما0 الشركة

استرادا فيرد
شارع محمدالخامس لزورش د 3 

بلوك ت مكأب رقم 1 الطابق ارو0 ، 
28000، املحمدية املغرب

 تسترادا فردا شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
محمد الخامس لزورش د 3 بلوك 
ت مكأب الرقم 1 الطابق االو0 

املحمدية - 28800 املحمدية املغرب.
رفع رتسما0 الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.23897

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم   2021 شتنبر   09 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما0  رفع 
من  تي  درهم«   2.900.000«
 3.000.000« إلى  درهم«   100.000«
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 
املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملسأحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بأاريخ  باملحمدية  االبأدائ ة 

شتنبر 2021 تحت رقم 2282.
359I

Gloria Business Center

 ITABETON BTP
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تفويت حصص

Gloria Business Center
 Bd Zerktouni Rés les Fleurs

 12émé Etage, Appt 37
 59 Casablanca، 20360،

Casablanca Maroc
 ITABETON BTP
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CONSTRUCTION شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي إقامة 

املسأقبل، مجمع 27، العمارة 244 

الرقم 01 - 20360 الدار الب ضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.793435

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   2021 شتنبر   06 في  املؤرخ 

املصادقة على :

حرمة  فؤاد  )ة(  الس د  تفويت 

175 حصة اجأماع ة من تصل 350 

حصة لفائدة الس د )ة( عمر الحوتي 

بأاريخ 06 شتنبر 2021.

حرمة  فؤاد  )ة(  الس د  تفويت 

175 حصة اجأماع ة من تصل 350 
حصة لفائدة الس د )ة( تحمد طارق 

بنكيران بأاريخ 06 شتنبر 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793435.

360I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

CAFE AL FAISALIAH
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA

CONSEILS

399 الطابق 2 مكأب 5 تجزئة جنة 

الزيأون 1 بنسودة فاس ، 30000، 

فاس املغرب

CAFE AL FAISALIAH شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 399 

الطابق 2 املكأب 5 تجزئة جنة 

الزيأون 1 بنسودة فاس - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

69723

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   06

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 CAFE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AL FAISALIAH

غرض الشركة بإيجاز : مقهى.

رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 

5 تجزئة جنة  2 املكأب  399 الطابق 

 30000  - فاس  بنسودة   1 الزيأون 

فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د محمد امقران : 500 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.

الس د محمد امقران : 500 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  امقران  محمد  الس د 

طريق   2 الوفاء  كولون ا  زنقة   38

صفرو فاس 30000 فاس املغرب.

عنوانه)ا(  امقران  محمد  الس د 

فاس   30000 تازة  تاهلة  الفأح  حي 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  امقران  محمد  الس د 

طريق   2 الوفاء  كولون ا  زنقة   38

صفرو فاس 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   04 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4356.

361I

ste cofiguer sarl

 STE MESKADAL TRANS

SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage n3

guercif ، 35100، guercif maroc

 STE MESKADAL TRANS SARL

AU شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 

الشويبير الشمالي رقم 134 جرس ف 

- 35100 جرس ف املغرب.

تفويت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.1443

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   2021 غشت   04 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت الس د )ة( عز الدين الن ة 

500 حصة اجأماع ة من تصل 500 

بلقاسم  )ة(  الس د  لفائدة  حصة 

خزرون بأاريخ 04 غشت 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بجرس ف بأاريخ 05 تكأو7ر 

2021 تحت رقم 1165/2021.

362I

ste cofiguer sarl

 STE MESKADAL TRANS

SARL AU
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تحويل الشكل القانوني للشركة

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage n3

guercif ، 35100، guercif maroc

 STE MESKADAL TRANS SARL

AU شركة ذات املسؤول ة املحدودة

و عنوان مقرها االجأماعي حي 

الشويبير الشمالي رقم 134 جرس ف 

- 35100 جرس ف.

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.1443

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 04 غشت 2021 تم تحويل 

القانوني للشركة من »شركة  الشكل 

ذات املسؤول ة املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بجرس ف بأاريخ 05 تكأو7ر 

2021 تحت رقم 1165/2021.

363I

ste cofiguer sarl

 STE MESKADAL TRANS

SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تع ين مسير جديد للشركة

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage n3

guercif ، 35100، guercif maroc

 STE MESKADAL TRANS SARL

AU شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 

الشويبير الشمالي رقم 134 جرس ف 

- 35100 جرس ف املغرب.

تع ين مسير جديد للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.1443

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تع ين  تم   2021 04 غشت  في  املؤرخ 

الس د)ة(  للشركة  جديد  مسير 

خزرون بلقاسم كمسير وح د

تبعا لقبو0 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بجرس ف بأاريخ 05 تكأو7ر 

2021 تحت رقم 1165/2021.

364I
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 CORPORATE PROFESIONAL ACCOUNTANTS

PARTNERS

NA REAL ESTATE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 CORPORATE PROFESIONAL
ACCOUNTANTS PARTNERS
 Boulevard Zerktouni,, 275

 Etage 1 ، 20040، CASABLANCA
MAROC

NA REAL ESTATE شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 10 شارع 
الحرية طابق 3 شقة رقم 5 الدار 
الب ضاء - 20000 الدار الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

518177
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   28
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 NA  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.REAL ESTATE
تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تو  اململوكة  العقارات  وتشغ ل 

املؤجرة.
عنوان املقر االجأماعي : 10 شارع 
الدار   5 رقم  شقة   3 طابق  الحرية 
الب ضاء  الدار   20000  - الب ضاء 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 AN HOLDING : 990 الشركة 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
 NIYAT EL HOSSIN : 10 الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 AN HOLDING الشركة 
 3 طابق  الحرية  شارع   10 عنوانه)ا( 
 20000 الب ضاء  الدار   5 رقم  شقة 

الدار الب ضاء املغرب.
 NIYAT EL HOSSIN الس د 
ف ال  الكورنيش  حدائق  عنوانه)ا( 
بوطالب  الهادي  عبد  شارع   47 رقم 

20000 الدار الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 NIYAT EL HOSSIN الس د 
ف ال  الكورنيش  حدائق  عنوانه)ا( 
بوطالب  الهادي  عبد  شارع   47 رقم 

20000 الدار الب ضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 34244.
365I

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

DESTINPRO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID
 N°9 Imm Alaoui Rue Rahal El

 ،Meskini 4 etage fes vn ، 30000
فاس املغرب

DESTINPRO شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي فاس رقم 
25 اقامة الزهراء شارع مكة حي 

االمل طريق صفرو مأجر رقم 1 و2 - 
30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
69695

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   10
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DESTINPRO
غرض الشركة بإيجاز : مقهى.

فاس   : االجأماعي  املقر  عنوان 
25 اقامة الزهراء شارع مكة حي  رقم 
االمل طريق صفرو مأجر رقم 1 و2 - 

30000 فاس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : عثمان  ودغيري  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عثمان  ودغيري  الس د 
الثاني  الطابق  سع د  بور  شارع   45
الزهور 2 فاس 30000 فاس املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عثمان  ودغيري  الس د 
الثاني  الطابق  سع د  بور  شارع   45
الزهور 2 فاس 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   01 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم -.
366I

ISDM CONSULTING

STE SOS FISH SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسير جديد للشركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

الع ون املغرب
STE SOS FISH SARL AU شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
احمد اللفريج رقم 12 زنقة ياسمين 
بوجدور - 71000 بوجدور املغرب.

تع ين مسير جديد للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.30251

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تع ين  تم   2021 12 غشت  في  املؤرخ 

ايت  الس د)ة(  للشركة  جديد  مسير 

سرير حم د كمسير وح د

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

31 غشت  بأاريخ  بالع ون  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 2801/2021.

367I

ISDM CONSULTING

STE TIJIRIT NEGOCE SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

توس ع نشاط الشركة 

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

الع ون املغرب

STE TIJIRIT NEGOCE SARL شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها االجأماعي حي موالي 
رش د شطر الثالث بلوك ج رقم 78 

الع ون - 70000 الع ون املغرب.

توس ع نشاط الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.27821

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   2021 شتنبر   30 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  الأال ة  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

اعما0 الته ئة املخألفة

الصحي  والصرف  الطرق  اعما0 

والأبل ط

االنارة العموم ة والخاصة 

نقل البضائع الجل االخرين 

النقل الس احي 

النقل الوطني

منشاة معدن ة والألح م الصباغة 
اصالح الس ارات الديكور 

املستشف ات  الفنادق  تاثيت 

والبنايات.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

06 تكأو7ر  االبأدائ ة بالع ون بأاريخ 

2021 تحت رقم 3124/2021.

368I

ISDM CONSULTING

ALLIANCE MADA CAR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

الع ون املغرب

ALLIANCE MADA CAR شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

الراحة شارع عبد الرحمان بن ابي 

بكر حي القدس رقم 219 الع ون - 

70000 الع ون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

38375

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   04

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ALLIANCE MADA CAR

تاجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الس ارات.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

ابي  بن  الرحمان  عبد  شارع  الراحة 

 - الع ون   219 رقم  القدس  حي  بكر 

70000 الع ون املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د عبد الخالق الداودي : 500 
حصة بق مة 100 درهم للحصة.

الس د احمد امل اوي : 500 حصة 
بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الداودي  الخالق  عبد  الس د 
حي   40 رقم  نجد  زنقة  عنوانه)ا( 
الع ون   70000 الع ون   01 الوحدة 

املغرب.
عنوانه)ا(  امل اوي  احمد  الس د 
شارع البئر الجديد رقم 297 حي خط 
الع ون   70000 الع ون   02 الرملة 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الداودي  محمد  الس د 
القدس  حي   C بلوك  الوفاق  تجزئة 
الع ون   70000 الع ون   2581 رقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
06 تكأو7ر  االبأدائ ة بالع ون بأاريخ 

2021 تحت رقم 3121/2021.
369I

Bennani & Associes

 Al Awael Al األوائل العاملية
.Alameyah S.A
شركة املساهمة

رفع رتسما0 الشركة

Bennani & Associes
 Marina Casablanca B5 ، 20030،

Casablanca Maroc
 Al Awael Al اروائل العامل ة

Alameyah S.A. شركة املساهمة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 42 شارع 
املسيرة الخضراء، الطابق ارر�سي - 

20000 الدار الب ضاء املغرب.
رفع رتسما0 الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.356333

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم   2021 غشت   09 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما0  رفع 
من  تي  درهم«   2.010.000«
 2.510.000« إلى  درهم«   500.000«

مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 
املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملسأحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795560.
370I

ISDM CONSULTING

STE TIJIRIT NEGOCE SAEL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

الع ون املغرب
STE TIJIRIT NEGOCE SAEL شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي موالي 

رش د الشطر 3 بلوك ج رقم 78 
الع ون - 70000 الع ون املغرب.

تفويت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.27821
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2021 شتنبر   30 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت الس د )ة( ابراه م مجاطي 
تصل  من  اجأماع ة  حصة   500
1.000 حصة لفائدة الس د )ة( حنان 

زيدان بأاريخ 30 شتنبر 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
06 تكأو7ر  االبأدائ ة بالع ون بأاريخ 

2021 تحت رقم 3124/2021.
371I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

ميزا كونسلتينغ
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية شارع محمد الخامس وشارع 
ابن كثير إقامة دوس مارس رقم 44 ، 

90000، طنجة املغرب

ميزا كونسلأينغ شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي موطنة 

لدى إيزيدوم بزنس سانتر ، 8 ، زنقة 

الكندي، إقامة سانطا كالرا 2، 

الطابق 7، مكأب رقم 17 - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

119919

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 غشت   02

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

ميزا   : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

كونسلأينغ.

تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الأقن ة  املساعدة  االستشارة، 

واإلدارية.

موطنة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 ،  8  ، سانتر  بزنس  إيزيدوم  لدى 
 ،2 زنقة الكندي، إقامة سانطا كالرا 

 90000  -  17 رقم  مكأب   ،7 الطابق 

طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د فريديريك وطارا : 90 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.

حصة   10  : تبيت  سهام  الس دة 

بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د فريديريك وطارا عنوانه)ا( 
 92230 ف  ون،  فرنسوا  زنقة   ،5

جن ف ليي فرنسا.

عنوانه)ا(  تبيت  سهام  الس دة 
 92230 كراندورج،  ب ير  زنقة   ،2

جن ف ليي فرنسا.
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والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الس د فريديريك وطارا عنوانه)ا( 

 92230 ف  ون،  فرنسوا  زنقة   ،5

جن ف ليي فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   09 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 245873.

372I

JBE PARTNERS

فريموف

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تفويت حصص

JBE PARTNERS

 14RUE LAFAYETTE IMMB

 CONTINENTAL ETG 5 APPT 47

TANGER ،90000 ، املغرب

فريموف شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

موالي إسماع ل إقامة موالي 

إسماع ل رقم 22 الطابق 5 رقم 19 

- 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.114353

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تمت   2021 شتنبر   13 في  املؤرخ 

املصادقة على :

عرضون  عمر  )ة(  الس د  تفويت 

500 حصة اجأماع ة من تصل 500 

ابتسام  )ة(  الس د  لفائدة  حصة 

خ اطي بأاريخ 13 شتنبر 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   23 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 8358.

373I

CHAMS CONSULTING

SHADES OF RED
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

CHAMS CONSULTING

 LOT BELMEJJAD N°607 2eme

 ETAGE N°15 AL MASSAR

 ROUTE DE SAFI MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

SHADES OF RED شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

باملجادرقم 607 الطابق 2 رقم 15 

حي املسار - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

119149

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   22

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SHADES OF RED

او  فندق   : بإيجاز  الشركة  غرض 
رياض.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 15 رقم   2 الطابق   607 باملجادرقم 

حي املسار - 40000 مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : العمراني  حسن  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  العمراني  الس د حسن 
الرشدية   52000 ارفود  النهضة  حي 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  العمراني  الس د حسن 
الرشدية   52000 ارفود  النهضة  حي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   06 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 128267.
374I

fzconseil

AGI ENGIN
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

fzconseil
casablanca ، 20450، casa maroc
AGI ENGIN شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة)في طور الأصف ة(
وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة سم ة 
اقامة 82 الطابق 4 رقم 16 - 20100 

الدارالب ضاء املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.422339

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر حل   2020 15 دجنبر  في  املؤرخ 
 AGI شركة ذات املسؤول ة املحدودة 
 100.000 رتسمالها  مبلغ   ENGIN
درهم وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 
 -  16 4 رقم  الطابق   82 اقامة  سم ة 
نت جة  املغرب  الدارالب ضاء   20100
للشركة  املال ة  للوضع ة  نظرا   :  0
تمر  التي  اقأصادية  السباب  وكذلك 

منها البالد جائحة كورونا.
زنقة  ب  الأصف ة  مقر  حدد  و 
 -  16 4 رقم  الطابق   82 اقامة  سم ة 

20100 الدارالب ضاء املغرب. 
و عين:

اح قي  محمد  الس د)ة( 
 4 زنقة  القدس  حي  وعنوانه)ا( 
 20000 البرنو�سي  س دي   19 رقم 
)ة(  كمصفي  املغرب  الدارالب ضاء 

للشركة.

 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795576.

375I

س-اطلس

 BOUKALDA DE BATIMENT
ET TRAVAUX DIVERS

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل الأصف ة

س-اطلس

الطابق االو0 الحي االداري شارع 

الطائف رقم 41 ، 23000، بني مال0 

املغرب

 BOUKALDA DE BATIMENT ET

TRAVAUX DIVERS شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي : ادوز فم 

العنصر تكزيرت - 23000 بني مال0 

املغرب.

قفل الأصف ة
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

.2349

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

حل  تقرر   2021 مارس   22 في  املؤرخ 

 BOUKALDA DE BATIMENT ET

ذات  شركة   TRAVAUX DIVERS

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د مبلغ رتسمالها 10.000 درهم 

فم  ادوز  اإلجأماعي  مقرها  وعنوان 

بني مال0   23000  - تكزيرت  العنصر 

لنشاط  الأام  للأوقف  نت جة  املغرب 

الشركة.

و عين:

بوقلدة  املصطفى  الس د)ة( 

فم  يوسف  ايت  دوار  وعنوانه)ا( 

املغرب  مال0  بني   23000 العنصر 

كمصفي )ة( للشركة.
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و قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 
ادوز فم  وفي   2021 22 مارس  بأاريخ 
بني مال0   23000  - تكزيرت  العنصر 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة ببني مال0 بأاريخ 06 يول وز 

2021 تحت رقم 745.

376I

KHM CONSULTING

BONHOMME
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

KHM CONSULTING
1 زنقة ايت باعمران املمر ب الطابق 
االو0 الرقم 106 تقاطع شارع محمد 
الخامس واملقاومة ، 20050، الدار 

الب ضاء املغرب
BONHOMME شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 36ـ37 
زنقة لأيأين فا0 فلوري - 20390 

الدارالب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

518719
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   13
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BONHOMME
العناية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالجما0.
36ـ37   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 20390  - فلوري  فا0  لأيأين  زنقة 

الدارالب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 500  : محمد  لول دي  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

 500  : جواد  بنفضو0  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  لول دي  الس د 

تجزئة املنظر الجم ل رقم 76 س دي 

الدارالب ضاء   20520 معروف 

املغرب.

عنوانه)ا(  جواد  بنفضو0  الس د 

 16 عمارة   5 مجموعة  ارمل  اقامة 

شقة 14 دار بوعزة النواصر 27000 

الدارالب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  لول دي  الس د 

تجزئة املنظر الجم ل رقم 76 س دي 

معروف 20520 الدارالب ضاء املغرب

عنوانه)ا(  جواد  بنفضو0  الس د 

 16 عمارة   5 مجموعة  ارمل  اقامة 

شقة 14 دار بوعزة النواصر 27000 

الدارالب ضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795783.

377I

SIGCOM

 EL MAAZOUZI MOURAD D
AGRICULTURE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

SIGCOM

9 شارع االمام علي اقامة فاس ، 

30000، فاس املغرب

 EL MAAZOUZI MOURAD

D AGRICULTURE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي ض عة دوار 

ايت كرار صفاص ف خميسات - 

15152 الخميسات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

28881

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2019 شتنبر   18

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 EL  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 MAAZOUZI MOURAD D

.AGRICULTURE

اسأيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير املواد الفالح ة.

ب ع وشراء املاش ة..

ض عة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

دوار ايت كرار صفاص ف خميسات - 

15152 الخميسات املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د مراد املعزوزي : 500 حصة 

بق مة 50.000 درهم للحصة.

الس دة حنان الثلت : 500 حصة 

بق مة 50.000 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  املعزوزي  مراد  الس د 
11 زنقة العرعار النرجس 30070 فا 

س املغرب.

الس دة حنان الثلت عنوانه)ا( 11 
فاس   30070 النرجس  العرعار  زنقة 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  املعزوزي  مراد  الس د 
 30070 النرجس  العرعار  زنقة   11

فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بأاريخ  بالخميسات  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2019 تحت رقم -.

378I

NOUR TEIMA SARL AU

NOUR TEIMA SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تغ ير نشاط الشركة

NOUR TEIMA SARL AU

 RUE HAROUN ERRACHID ،

83004، OULED TEIMA MAROC

NOUR TEIMA SARL AU شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها االجأماعي زنقة 

هارون الرش د - 83004 اوالد تايمة 

تارودانت.

تغ ير نشاط الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.5655

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تغ ير  تم   2021 شتنبر   20 في  املؤرخ 

الدولي  »النقل  من  الشركة  نشاط 

للبضائع لحساب الغير ووكالة لأحويل 

لحساب  البضائع  »نقل  إلى  االموا0« 

الغير ووكالة لأحويل االموا0«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بأاريخ  بأارودانت  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 1931.

379I

FIDUCIAIRE IBN ROCHD

PRIMA CASH
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE IBN ROCHD

شارع الحسن الثاني رقم 81 حي 

 avenue س طا سوق السبت

 hassan 2 n°81 cité suta souk

sebt، 23550، سوق السبت املغرب

PRIMA CASH شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي الهدى 

سوق السبت اوالد النمة - 23550 

سوق السبت املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

307

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 غشت   25

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 PRIMA : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.CASH

تحويل   +  : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموا0.

عنوان املقر االجأماعي : حي الهدى 

 23550  - النمة  اوالد  السبت  سوق 

سوق السبت املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : الدين  نور  زهير  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الدين  نور  زهير  الس د 

 35 الرقم  الصويرة  زنقة  النجاة  حي 

السبت  سوق   23550 السبت  سوق 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الدين  نور  زهير  الس د 

 35 الرقم  الصويرة  زنقة  النجاة  حي 

السبت  سوق   23550 السبت  سوق 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

النمة  االبأدائ ة بسوق السبت اوالد 

رقم  تحت   2021 شتنبر   17 بأاريخ 

.224

380I

PACIOFIS

هولت ريكوف
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل الأصف ة

PACIOFIS
 BD.IDRISS AL AKBAR ET BD

 ALLAH BEN ABDELLAH IMM
 MAHDAOUI 3EME ÉTAGE

N°10، 60000، OUJDA MAROC
هولت ريكوف شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي : حي 
القدس شارع شاتال رقم 83 - 

60000 وجدة املغرب.
قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
.34255

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
حل  تقرر   2021 ماي   26 في  املؤرخ 
املسؤول ة  ذات  ريكوف شركة  هولت 
 100.000 رتسمالها  مبلغ  املحدودة 
حي  اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
القدس شارع شاتال رقم 83 - 60000 
السأحالة  نت جة  املغرب  وجدة 

تحق ق الغرض االجأماعي للشركة.
و عين:

تابت  القادر  عبد  الس د)ة( 
وجدة   60000 وجدة  وعنوانه)ا( 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 
بأاريخ 26 ماي 2021 وفي حي القدس 
83 - 60000 وجدة  شارع شاتال رقم 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   01 بأاريخ  بوجدة  الأجارية 

2021 تحت رقم 3408.
381I

مسأامنة الرجاء للمحاسبة

UNAP CAR SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

مسأامنة الرجاء للمحاسبة
حي النجاة زنقة بني مال0 رقم 34 ، 

23550، سوق السبت املغرب
UNAP CAR SARL شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة)في طور 

الأصف ة(

وعنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 

االو0 شارع الجيش امللكي حي 

االنبعات - 23500 سوق السبت 

اوالد النمة املغرب.

حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.1823

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تقرر حل   2021 شتنبر   09 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 

رتسمالها  مبلغ   UNAP CAR SARL

مقرها  وعنوان  درهم   500.000

اإلجأماعي الطابق االو0 شارع الجيش 

سوق   23500  - االنبعات  حي  امللكي 

السبت اوالد النمة املغرب نت جة 0 : 

انتهاء الغرض.

الطابق  ب  الأصف ة  مقر  و حدد 

حي  امللكي  الجيش  شارع  االو0 

السبت  سوق   23500  - االنبعات 

اوالد النمة املغرب. 

و عين:

رشدي  هشام  الس د)ة( 

 23500 االنبعات  حي  وعنوانه)ا( 

املغرب  النمة  اوالد  السبت  سوق 

كمصفي )ة( للشركة.

الس د)ة( حنان رشدي وعنوانه)ا( 

السبت  سوق   23500 االنبعات  حي 

)ة(  كمصفي  املغرب  النمة  اوالد 

للشركة.

 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  صالح  بن  بالفق ه  االبأدائ ة 

06 تكأو7ر 2021 تحت رقم 268.

382I

Gloria Business Center

 ACCESSOIRES AUTO
ROCHDI

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

حل شركة

Gloria Business Center
 Bd Zerktouni Rés les Fleurs

 12émé Etage, Appt 37
 59 Casablanca، 20360،

Casablanca Maroc
 ACCESSOIRES AUTO ROCHDI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د)في طور الأصف ة(
وعنوان مقرها اإلجأماعي درب 

خدوج حل مة الزنقة 4 الرقم 64 - 
20450 الدار الب ضاء املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.34753
الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر حل   2021 شتنبر   01 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
 ACCESSOIRES الوح د  الشريك 
رتسمالها  مبلغ   AUTO ROCHDI
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
اإلجأماعي درب خدوج حل مة الزنقة 
64 - 20450 الدار الب ضاء  4 الرقم 
: الشركة غير قادرة  املغرب نت جة 0 
على بدء نشاطها. في ظل غ اب اآلفاق 
وكذلك رتس املا0 العامل مما يفرض 

وقف النشاط الأجاري للشركة..
درب  ب  الأصف ة  مقر  حدد  و 
 -  64 الرقم   4 الزنقة  حل مة  خدوج 

20450 الدار الب ضاء. املغرب. 
و عين:

رشذي  مصطفى  الس د)ة( 
 4 مج  رش د  موالي  حي  وعنوانه)ا( 
شارع محمد بوزيان الرقم 72 20450 
)ة(  كمصفي  املغرب  الب ضاء  الدار 

للشركة.
 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795652.

383I

R H AUDIT COMPTA

أ ب بوعزاوي
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

R H AUDIT COMPTA

 RUE BIR ANZARANE IMM

 SEVILLA N° 06 TANGER ،

90000، TANGER MAROC

ت ب بوعزاوي شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د)في 

طور الأصف ة(

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة بئر 

تنزران إقامة إشب ل ة ردس رقم 6 - 

90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.98419

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

حل  تقرر   2021 يون و   25 في  املؤرخ 

ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

مبلغ  بوعزاوي  ب  ت  الوح د  الشريك 
وعنوان  درهم   100.000 رتسمالها 

تنزران  بئر  زنقة  اإلجأماعي  مقرها 

إقامة إشب ل ة ردس رقم 6 - 90000 

ارزمة   :  0 نت جة  املغرب  طنجة 

اإلقأصادية.

و حدد مقر الأصف ة ب زنقة بئر 

 -  6 رقم  ردس  إشب ل ة  إقامة  تنزران 

90000 طنجة املغرب. 

و عين:
بوعزاوي  الباسط  عبد  الس د)ة( 

تجزئة  تص لي  إمام  شارع  وعنوانه)ا( 

املغرب  تص ال   90050  67 نر  كرمة 

كمصفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   18 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 7405.

384I

FIDUCIAIRE DE SAFI »FIDUSAF

شركة الورش الحديثة باسفي 

»اتموس«
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE DE SAFI »FIDUSAF

 2RUE KHADIR GHAILANE SAFI

، 46000، SAFI MAROC

شركة الورش الحديثة باسفي 

»اتموس« شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة)في طور الأصف ة(

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 22 

شارع بورناز0 الحي الصناعي - 

46000 اسفي املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.465

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تقرر حل   2021 شتنبر   30 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 

باسفي  الحديثة  الورش  شركة 

 140.000 رتسمالها  مبلغ  »اتموس« 

رقم  اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

الصناعي  الحي  بورناز0  شارع   22

 :  0 نت جة  املغرب  اسفي   46000  -

بدون نشاط.

رقم  ب  الأصف ة  مقر  حدد  و 

 - الصناعي  الحي  بورناز0  شارع   22

46000 اسفي املغرب. 

و عين:

لشكر  ايت  الحسين  الس د)ة( 

شووب  دكأور  د  شارع   7 وعنوانه)ا( 

)ة(  كمصفي  فرنسا  لجولي  مانت   78

للشركة.

 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   05 بأاريخ  بآسفي  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 2424.

385I

FIDUCIAIRE DE SAFI »FIDUSAF

تجهيزات تانسيفت
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE DE SAFI »FIDUSAF
 2RUE KHADIR GHAILANE SAFI

، 46000، SAFI MAROC
تجهيزات تانس فت شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة)في طور 

الأصف ة(
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

الحرية رقم 14 املدينة الجديدة - 
46000 اسفي املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.1577
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر حل   2021 شتنبر   17 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
رتسمالها  مبلغ  تانس فت  تجهيزات 
مقرها  وعنوان  درهم   200.000
 14 رقم  الحرية  شارع  اإلجأماعي 
اسفي   46000  - الجديدة  املدينة 

املغرب نت جة 0 : بدون نشاط.
شارع  ب  الأصف ة  مقر  حدد  و 
 - الجديدة  املدينة   14 رقم  الحرية 

46000 اسفي املغرب. 
و عين:

قنداح  الغني  عبد  الس د)ة( 
رقم  البشير  جنان  تجزئة  وعنوانه)ا( 
املغرب  مراكش   46000 تاركة   1

كمصفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   05 بأاريخ  بآسفي  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 2423.

386I

SOUHAL CONSULTING

 POISSONNERIE LES DEUX
MERS

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

SOUHAL CONSULTING

 RUE YOUGOSLAVIE IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 POISSONNERIE LES DEUX

MERS شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 81 

مكرر شارع االمير موالي رش د جليز - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

119135

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 مارس   02

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 POISSONNERIE LES DEUX

.MERS

غرض الشركة بإيجاز : - مطعم

- ب ع السمك بالأقس ط.
 81 رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 

مكرر شارع االمير موالي رش د جليز - 

40000 مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

حصة   500  : الكبير  علي  الس د 

بق مة 100 درهم للحصة.

 500  : حجوب  محمد  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا(  الكبير  علي  الس د 
مراكش 40000 مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  حجوب  محمد  الس د 
مراكش 40000 مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الكبير  علي  الس د 
مراكش 40000 مراكش املغرب

عنوانه)ا(  حجوب  محمد  الس د 
مراكش 40000 مراكش املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   05 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 128234.

387I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE ESSADIKI IKHWANE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع محمد الخامس رقم 03 

الطابق الثاني خن فرة ، 54000، 
خن فرة املغرب

STE ESSADIKI IKHWANE شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي 134 حي 
اخامن خن فرة - 54000 خن فرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
4033

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   24
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ESSADIKI IKHWANE

ب ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املفروشات.

134 حي   : عنوان املقر االجأماعي 
خن فرة   54000  - خن فرة  اخامن 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : الصاديقي محمد  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د الصاديقي محمد عنوانه)ا( 

خن فرة 54000 خن فرة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس د الصاديقي محمد عنوانه)ا( 

خن فرة 54000 خن فرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بخن فرة بأاريخ 06 تكأو7ر 

2021 تحت رقم 361.

388I

IMRAMINE

IMRAMINE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

IMRAMINE
 N° 242 LOT SALAM 1

 BOUJNIBA KHOURIBGA ،
25000، khouribga MAROC

IMRAMINE شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي الرقم 242 
تجزئة السالم 1بوجنيبة - 25000 

خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

7289
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   19
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.IMRAMINE
االشغا0   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املخألفة+عمل ات تفاوض.
الرقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 - 1بوجنيبة  السالم  تجزئة   242

25000 خريبكة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 500  : محاريش  كريم  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
 500  : بخو�سي  الدين  نور  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محاريش  كريم  الس د 
بوجنيبة  الداخلة  حي  ج  بلوك   103

خريبكة 25000 خريبكة املغرب.
بخو�سي  الدين  نور  الس د 
الداخلة  حي  ج  بلوك   17 عنوانه)ا( 
خريبكة   25000 خريبكة  بوجنيبة 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محاريش  كريم  الس د 
بوجنيبة  الداخلة  حي  ج  بلوك   103

خريبكة 25000 خريبكة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بخريبكة بأاريخ 07 تكأو7ر 

2021 تحت رقم 485.
389I

ESPERE CONSULTING

 ON TIME DELIVERY
LOGISTIQUES

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

ESPERE CONSULTING
 TIKIOUINE AGADIR E99 2EME
 ETAGE ZAITOUNE TIKIOUINE

 AGADIR، 80652، AGADIR
MAROC

 ON TIME DELIVERY
LOGISTIQUES شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 
الثاني رقم 261 فوق الكدية تكوين 

اكادير - 80650 اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
49053

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   07
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 ON  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.TIME DELIVERY LOGISTIQUES
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
الطابق   : االجأماعي  املقر  عنوان 
تكوين  الكدية  فوق   261 رقم  الثاني 

اكادير - 80650 اكادير املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : بودحات  عاد0  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بودحات  عاد0  الس د 
ايت   80000 الحنان  تجزئة   2 رقم 

ملو0 املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بودحات  عاد0  الس د 
ايت   80000 الحنان  تجزئة   2 رقم 

ملو0 املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   06 بأاريخ  باكادير  الأجارية 

2021 تحت رقم 106713.
390I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

INTERACTIVO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 COMPTA FINANCE DETROIT
SARL

اقامة ل نا الرقم 76 زاوية شارع 
طانطان وشارع لبنان الطابق الأاسع 

طنجة ، 90000، طنجة املغرب
INTERACTIVO شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
الزرقطوني عماره 32 شقة رقم 

29 الطابق ارو0 - 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
120471

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   21
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.INTERACTIVO
غرض الشركة بإيجاز : االتصاالت 
املأعلقة  ارعما0  وجم ع  واإلعالن 

بارنشطة.
مركز اتصا0

خدمات تكنولوج ا املعلوم ات
براءات  جم ع  على  الحصو0 
الأجارية  والعالمات  االختراع 
وتأجيرها  وح ازتها  والعائدات 
ومساهمتها  ونقلها  واسأغاللها 
في  واملساهمة  واسأغاللها  وامأ ازها 

جم ع التراخ ص..
شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 29 رقم  شقة   32 عماره  الزرقطوني 

الطابق ارو0 - 90000 طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 500  : اإلله  عبد  ديدوش  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
الس د سمير مغفور : 500 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
اإلله  عبد  ديدوش  الس د 
رقم  الرش د  هارون  شارع  عنوانه)ا( 

40 90000 طنجة املغرب.
عنوانه)ا(  مغفور  سمير  الس د 
إقامة2  النس م  ديوديت  مجمع 
طنجة   90000 الرقم43  الطابق3 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
اإلله  عبد  ديدوش  الس د 
رقم  الرش د  هارون  شارع  عنوانه)ا( 

40 90030 طنجة املغرب
عنوانه)ا(  مغفور  سمير  الس د 
إقامة2  النس م  ديوديت  مجمع 
طنجة   90030 الرقم43  الطابق3 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   01 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 246534.
391I

DAR COMPTABILITE

 COMPTOIRE ANDALOU D
ALUMINIUM

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تحويل املقر االجأماعي للشركة

DAR COMPTABILITE
 IMMO LOT SAADA BASSATINE

 1 IMM N 3 APP 12 NADOR ،
62010، NADOR MAROC
 COMPTOIRE ANDALOU
D ALUMINIUM شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي عاريض 
الطريق الرئيس ة 39 الناظور - 

62000 الناضور املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.5427
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2021 تم تحويل  22 شتنبر  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
 39 الرئيس ة  الطريق  »عاريض 
املغرب«  الناضور   62000  - الناظور 
رقم  شقة  زياد  ابن  طارق  »شارع  إلى 
 62253  - الدريوش  الرياني  13تجزئة 

الدريوش املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بأاريخ  بالناضور  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 4043.
392I

DAR COMPTABILITE

EURO ALUMINIUM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
إغالق فرع تابع لشركة تجارية يوجد 

مقرها االجأماعي باملغرب

DAR COMPTABILITE
 IMMO LOT SAADA BASSATINE

 1 IMM N 3 APP 12 NADOR ،
62010، NADOR MAROC

EURO ALUMINIUM »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: شارع 
الحسن الثاني الدريوش - 62253 

الدريوش الناظور.
»إغالق فرع تابع لشركة تجارية 
يوجد مقرها االجأماعي باملغرب«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.4361
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تقرر   2021 شتنبر   23 في  املؤرخ 
 EURO لشركة  تابع  فرع  إغالق 
 EURO تسم أه   ALUMINIUM
في  عنوانه  والكائن   ALUMINIUM
 - تاويمة  الرئيس ة  الطريق  عاريض 

62000 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بأاريخ  بالناضور  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 4044.
393I

CAB ASSISTANCE

TRN TELECOM
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

CAB ASSISTANCE

 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

TRN TELECOM شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طور الأصف ة(

وعنوان مقرها اإلجأماعي 5 حي 

شاطئ ماالباطا طنجة البال ة - 

90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.109925

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تقرر حل   2021 شتنبر   15 في  املؤرخ 

ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

 TRN TELECOM الوح د  الشريك 

درهم   100.000 رتسمالها  مبلغ 

حي   5 اإلجأماعي  مقرها  وعنوان 

 - البال ة  طنجة  ماالباطا  شاطئ 

90000 طنجة املغرب نت جة 0 : عدم 

النجاح باملشروع..

حي   5 ب  الأصف ة  مقر  حدد  و 

 - البال ة  طنجة  ماالباطا  شاطئ 

90000 طنجة املغرب. 

و عين:
الناصر  رش د  الس د)ة( 
186 رقم  وعنوانه)ا( حي الكوشة حي 

7 90000 طنجة املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.

 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   05 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 246632.

394I
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FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

ELECTRO ALCORAMAA

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

قفل الأصف ة

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR

SARL AU

 AV EL MOUTANABI RUE 1

 N°183 2EME ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC

ELECTRO ALCORAMAA شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي : تجزئة 

عين اسردون بلوك 16 الرقم 36 - 

23000 بني مال0 املغرب.

قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

.4613

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

حل  تقرر   2021 يون و   18 في  املؤرخ 

شركة   ELECTRO ALCORAMAA

ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د مبلغ رتسمالها 10.000 درهم 

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة عين 

اسردون بلوك 16 الرقم 36 - 23000 

لأوقف  نت جة  املغرب  مال0  بني 

النشاط.

و عين:

حديبي  هشام  الس د)ة( 

اسردون  عين  تجزئة  وعنوانه)ا( 

بلوك 16 الرقم 23 23000 بني مال0 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 

تجزئة  وفي   2021 شتنبر   21 بأاريخ 

 -  36 الرقم   16 بلوك  اسردون  عين 

23000 بني مال0 املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة ببني مال0 بأاريخ 27 شتنبر 

2021 تحت رقم 1001.

395I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

 HOME TRAVAUX
CREATION

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH
FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL
 BEQUAL GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 HOME TRAVAUX CREATION
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 345 املسار 
طريق اسفي - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

119249
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   10
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 HOME : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.TRAVAUX CREATION
مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ارشغا0 املخألفة تو البناء.
 345  : االجأماعي  املقر  عنوان 
املسار طريق اسفي - 40000 مراكش 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رتسما0 الشركة: 10.000,00 

درهم، مقسم كالأالي:
 FERRARI PATRICK : 50 الس د 
حصة بق مة 100,00 درهم للحصة.

 50  : الوافي  الس د مصباح موالي 
حصة بق مة 100,00 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

 FERRARI PATRICK الس د 
 106 عمارة   1 رقم  سعادة  عنوانه)ا( 

مراكش 40000 مراكش املغرب.

الوافي  موالي  مصباح  الس د 
عنوانه)ا( املسيرة 3 اقامة نس م رقم 

32 40000 مراكش املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 FERRARI PATRICK الس د 
 106 عمارة   1 رقم  سعادة  عنوانه)ا( 

مراكش 40000 مراكش املغرب
الوافي  موالي  مصباح  الس د 
عنوانه)ا( املسيرة 3 اقامة نس م رقم 

32 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   07 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 128326.
396I

achaa lahcen

 WATER AND ENERGY
GLOBAL SERVICES»WEGS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

achaa lahcen
 RES. EL BAKOURI, REZ DE

 CHAUSSEE, N°11 RUE KHALID
 BEN EL OUALID, GUELIZ،

40000، MARRAKECH MAROC
 Water and Energy Global
Services»WEGS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 7 

الأجزئة 399 الحي الصناعي املسار ، 
مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

119241
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   13
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 Water and Energy Global

.Services»WEGS

-إنأاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والطاقات  الشمس ة  الطاقة 

الشمس ة  الطاقة  ارخرى:  املأجددة 

الحرارية  والطاقة   ، الكهروضوئ ة 

والطاقة   ، والرياح   ، الشمس ة 

اله درول ك ة.
 7 رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الأجزئة 399 الحي الصناعي املسار ، 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 150.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د عبد املج د الناعمي : 750 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

 375  : الناعمي  زكرياء  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
الغن وي  اللط ف  عبد  الس د 

درهم   100 بق مة  حصة   375  :

للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الناعمي  املج د  عبد  الس د 

عنوانه)ا( الحي االداري عمارة ا رقم 4 

 40000 الشأوي  الحي  الحارتي  جنان 

مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  الناعمي  زكرياء  الس د 
جرير  ابن   555 رقم   2 الرياض  حي 

43150 ابن جرير املغرب.
الغن وي  اللط ف  عبد  الس د 

11 حي  الشقة   129 عنوانه)ا( عمارة 

الر7اط   10000 الر7اط  الفأح ح.ي.م 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الناعمي  املج د  عبد  الس د 

عنوانه)ا( الحي االداري عمارة ا رقم 4 

 40000 الشأوي  الحي  الحارتي  جنان 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   07 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 128322.

397I
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STE. FIDUKHAL

ADAM 4
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

STE. FIDUKHAL
 IMM 12 APPT 3 RUE MY

 EL HASSAN KHOURIBGA ،
25000، KHOURIBGA MAROC
ADAM 4 شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 361 
ياسم نة 02 خريبكة - 25000 

خريبكة املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.4757
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2021 تم تحويل  28 شتنبر  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
»361 ياسم نة 02 خريبكة - 25000 
بن  حي   173« إلى  املغرب«  خريبكة 
خريبكة   25000  - خريبكة  جلو0 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بخريبكة بأاريخ 07 تكأو7ر 

2021 تحت رقم 480.
398I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

ML ENVI-CONSULT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE
SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM
 F N106, AV ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA
 PALMERAIE IMM F N106،

40000، MARRAKECH MAROC
ML ENVI-CONSULT شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 255 
 MARRAKECH ضاوي اكسجور
MARRAKECH 40000 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

119203

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   22

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 ML  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ENVI-CONSULT

-مكأب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراسات الأقن ة

في  -التشاور والأنس ق واملساعدة 

املشاريع

-الأدريب والنصائح.
عنوان املقر االجأماعي : رقم 255 

 MARRAKECH اكسجور  ضاوي 

MARRAKECH 40000 املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رتسما0 الشركة: 80.000,00 

درهم، مقسم كالأالي:

حصة   400  : لها  احمد  الس د 

بق مة 100 درهم للحصة.

الس د امحمد م دان : 400 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  لها  احمد  الس د 

 52000 تنجداد  ملعب  امكان  قصر 

الراشدية املغرب.

عنوانه)ا(  م دان  امحمد  الس د 
 02 العاطي  عين  توسعة   377 رقم 

52000 الراشدية املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  لها  احمد  الس د 

 52000 تنجداد  ملعب  امكان  قصر 

الراشدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   07 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 11233.

399I

FIDUNIVERSEL

ميكافس
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجأماعي للشركة

FIDUNIVERSEL
 AVENUE HASSAN SEGHIR 33

 CASABLANCA، 20030،
CASABLANCA MAROC

م كافس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي 2 

عمارة 55 شارع باحماد - 20300 
الدارالب ضاء املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.196725
الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 13 غشت 2021 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
»2 عمارة 55 شارع باحماد - 20300 
 46« إلى  املغرب«  الدارالب ضاء 
 20300  - بلف دير   ، بالنك ت  شارع 

الدارالب ضاء املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795108.
400I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

UNIPRIX EXPRESS
عقد تس ير حر رصل تجاري )ارشخاص 

املعنويون(
عقد تس ير حر رصل تجاري

UNIPRIX EXPRESS
قي  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
 UNIPRIX تعطى   2021 تكأو7ر   05
EXPRESS املسجل بالسجل الأجاري 
بمراكش  الأجارية  باملحكمة   5937
الأجاري  لألصل  الحر  التس ير  حق 
جليز  يوغوزالف ا  زنقة   33 ب  الكائن 
 LA لفائدة  املغرب  مراكش   40000
 BRASSERIE DE MARRAKECH
تكأو7ر   01 من  تبأدئ  سنة   4 ملدة 
 2025 يول وز   01 في  وتنأهي   2021
مقابل مبلغ شهري ق مأه 30.000,00 

درهم.
401I

Fiduciaire Place Des Nations Sarl

BOUDBEN CARS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 Fiduciaire Place Des Nations

Sarl

 Rue Abou Bakr Razi Res Ibrahim

 1er Etage n° 16 ، 90000، tanger

MAROC

BOUDBEN CARS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع بئر 

تنزارن قيسارية الورد محل رقم 20 - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

120601

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   09

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BOUDBEN CARS

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الس ارات بدون سائق.

عنوان املقر االجأماعي : شارع بئر 

تنزارن قيسارية الورد محل رقم 20 - 

90000 طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 300  : العربي  اوالد  انور  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

700 حصة  الس د عدنان بودرة : 

بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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الس د انور اوالد العربي عنوانه)ا( 
مجمع حمزة بلوك 28 ت طابق 04 رقم 

09 90000 طنجة املغرب.
عنوانه)ا(  بودرة  عدنان  الس د 
البرانص 1 زنقة ابن عساكير رقم 09 

90000 طنجة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس د انور اوالد العربي عنوانه)ا( 
مجمع حمزة بلوك 28 ت طابق 04 رقم 

09 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   06 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 246687.
402I

ائأمان ة الفض لة

GOOD STORE SAAD
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ائأمان ة الفض لة
رقم 529 شقة رقم 4 الطابق 

2 الوحدة 5 شارع عال0 الفا�سي 
مراكش ، 40070، مراكش املغرب

GOOD STORE SAAD شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 

الخرادلي جماعة سعادة - 40000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
119199

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   15
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 GOOD : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.STORE SAAD

غرض الشركة بإيجاز : -املقاو0 في 

ارشغا0 املخألفة تو البناء،

ارفرشة،  تنواع  جم ع  خ اطة 

السأائر والخ ام.

دوار   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 40000  - سعادة  جماعة  الخرادلي 

مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : محمد  القادري  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  القادري  الس د 

تعاون ة دوار الخرادلي سعادة 40000 

مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  القادري  الس د 

تعاون ة دوار الخرادلي سعادة 40000 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   07 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 128298.

403I

PREMIUM FINANCE

EKBLOCKS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE

 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

EKBLOCKS شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 3868 

حي كوغرضة اين اورير - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
119341

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   22
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.EKBLOCKS
: الأصم م  بإيجاز  غرض الشركة 
وص انأه  املعلوم اتي  والأطوير 

وتثب ت تنظمة ارمن..
عنوان املقر االجأماعي : 3868 حي 
كوغرضة اين اورير - 40000 مراكش 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 400  : الب ض  عصام  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
حصة   400  : كمير  معاد  الس د 

بق مة 100 درهم للحصة.
الس د باتريك جورج اريني كيربيت 
درهم   100 بق مة  حصة   200  :

للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الب ض  عصام  الس د 
املزرعة البلدية رقم 12 الحي الحسني 

40000 مراكش املغرب.
حي  عنوانه)ا(  كمير  معاد  الس د 
مراكش   40000 اورير  اين  كوغرضة 

املغرب.
الس د باتريك جورج اريني كيربيت 
عنوانه)ا( 326 غوي دو ف و شمان دو 

كرافلين 59279 لون بالج فرنسا.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الب ض  عصام  الس د 
املزرعة البلدية رقم 12 الحي الحسني 

40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   11 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 128406.

404I

دار االستثمار

MAROCKS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

دار االستثمار
شارع موالي سل مان عمارة املامون 
16 مكأب 2 املدينة العل ا ، 14000، 

القن طرة املغرب
MAROCKS شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 90 شارع 
موالي عبد العزيز اقامة البساتين ت 
مكأب 3 - 14200 القن طرة املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.40857
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تحويل  تم   2021 تبريل   15 في  املؤرخ 
للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
العزيز  عبد  موالي  شارع   90« من 
 14200  -  3 ت مكأب  البساتين  اقامة 
 1 إلى »مكأب رقم  القن طرة املغرب« 
غرن ط  ومحمد  شوقي  احمد  ملأقى 
فا0 فلوري  ت  بلوك   2 الل مون  إقامة 

- 14200 القن طرة املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 4826.

405I

AL AGADIR

شركـة بيوكونترول سيستم
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

AL AGADIR
 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme etage appt 9 ،
maroc 80000، تكادير

شركـة ب وكونترو0 سيسأم شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجأماعي تكمي 
الجديد ماسة س دي وساي شأوكة 

ايت باها تكادير 80000 تكادير 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : --
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   02
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
: شركـة  اإلقأضاء بمخأصر تسم تها 

ب وكونترو0 سيسأم.
غرض الشركة بإيجاز : * اسأيراد 
املكافحة  منأجات  وتسويق  توزيع   ،

الب ولوج ة )نبات ة / ح وان ة)
وتسويق  وتوزيع  *اسأيراد   
املدخالت الزراع ة ، شرائط االخأبار 
البكأيريا  وجود  عن  للكشف  السريع 
للمحاص ل  والفطريات  والفيروسات 

)املشاتل واإلنأاج
مجموعات  وتسويق  *اسأيراد   
وتجهزة  املائ ة  املحاص ل  وتنظمة 
االستشعار وتدوات الق اس الزراع ة. 
املعدات  وتسويق  *توزيع   
)ارغنام  الترب ة  ومنأجات  الب طرية 
تر7 ة   / الدواجن   / املاعز   ، اربقار   ،

النحل / الخ و0 / كاملين).
منأجات  وتسويق  *اسأيراد 
الزراع ة  املنشآت  وتطهير  الأطهير 

)مشاتل / مزارع / تبن ة موا�سي. )
وتسويق  واسأيراد  إنأاج   *  
ومحال ل  املساعدة  الحشرات 
والطحالب  الب ولوج ة  املكافحة 
تكس د  ثاني  اللأقاط  املسأخدمة 

الكر7ون في الوحدات الصناع ة.
تكمي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
وساي شأوكة  ماسة س دي  الجديد 
تكادير   80000 تكادير  باها  ايت 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 
درهم، مقسم كالأالي:

500 حصة   : بو7كر  تجعى  الس د 
بق مة 100 درهم للحصة.

حصة   500  : كريم  جنان  الس د 
بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بو7كر  تجعى  الس د 
تكادير 80000 تكادير املغرب.

عنوانه)ا(  كريم  جنان  الس د 
تكادير 80000 تكادير املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بو7كر  تجعى  الس د 
تكادير 80000 تكادير املغرب

عنوانه)ا(  كريم  وجنان  الس د 
تكادير 80000 تكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   15 بأاريخ  بانزكان  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 1929.
406I

دار االستثمار

MAROCKS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

دار االستثمار
شارع موالي سل مان عمارة املامون 
16 مكأب 2 املدينة العل ا ، 14000، 

القن طرة املغرب
MAROCKS شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي مكأب 

رقم 1 ملأقلة احمد شوقي ومحمد 
غرن ط بلوك ت فا0 فلوري - 14200 

القن طرة املغرب.
تفويت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.40857

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2021 تبريل   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 MOHAMMED )تفويت الس د )ة
اجأماع ة  حصة   ALI IZGUA 500
الس د  لفائدة  حصة   500 تصل  من 

 15 بأاريخ   NABIL BABACHE )ة( 
تبريل 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 4826.
407I

PREMIUM FINANCE

TIGHARASSINE TRAVAUX
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسير جديد للشركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

TIGHARASSINE TRAVAUX شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 349 قطاع 
039098 349روم ة محام د - 

40000 مراكش املغرب.
تع ين مسير جديد للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.101395

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تع ين  تم   2021 شتنبر   07 في  املؤرخ 
الس د)ة(  للشركة  جديد  مسير 

بويحبان محمد كمسير آخر
تبعا لقبو0 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   11 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 128388.
408I

بروفكس

BTWN CAR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

بروفكس
بشارع محمد الخامس اقامة البرصة 

وجدة ، 60000، وجدة املغرب
BTWN CAR شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي طريق 

س دي يحي تجزئة ج ار بقعة رقم 97 

- 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

38195

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   01

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 BTWN : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الس ارات بدون سائق.

طريق   : االجأماعي  املقر  عنوان 

س دي يحي تجزئة ج ار بقعة رقم 97 

- 60000 وجدة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : عماد  مدغري  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عماد  مدغري  الس د 

شارع احمد الكعوا�سي تجزئة امساك 
زنقة تسامح 1 رقم 13 60000 وجدة 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الكضماني  حسن  الس د 
عنوانه)ا( حي انكادي زنقة 24 رقم 5 

60000 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   29 بأاريخ  بوجدة  الأجارية 

2021 تحت رقم 3396.

409I
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دار االستثمار

MAROCKS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسير جديد للشركة

دار االستثمار
شارع موالي سل مان عمارة املامون 
16 مكأب 2 املدينة العل ا ، 14000، 

القن طرة املغرب
MAROCKS شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي مكأب رقم 
1 ملأقى احمد شوقي ومحمد غرن ط 
إقامة الل مون 2 بلوك ت فا0 فلوري 

- 14200 القن طرة املغرب.
تع ين مسير جديد للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.40857

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تع ين  تم   2021 تبريل   15 في  املؤرخ 
الس د)ة(  للشركة  جديد  مسير 
كمسير   ESSAKALI AHMED AZIZ

وح د
تبعا لقبو0 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 4826.
410I

AL AGADIR

شركـة أكادير أونيفير ويب إ 
كون�سي كونطابل
إعالن مأعدد القرارات

AL AGADIR
 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme etage appt 9 ،
maroc 80000، تكادير

شركـة تكادير تون فير ويب إ كون�سي 
كونطابل »شركة الأضامن«

وعنوان مقرها االجأماعي: بلوك ب 
56 تجزئة الهدى تكاد ير - 80000 

تكادير املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: --.
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
اتخاذ  تم   2015 يناير   15 في  املؤرخ 

القرارات الأال ة: 

على  ينص  الذي   :1- رقم  قرار 
الس د  من  كل  تع ين  تقرر  مايلي: 
الج لي عبد هللا والس دة حران نع مة 
مسيرين  فؤاد  تومشيش  والس د 
شركاء رجل غير محدود. يقر املعن ون 
بارمر بقبولهم لهذه الوظ فة وتنهم ال 
يمنعهم  قضائي  قرار  ري  يخضعون 
املادة  تعديل  تم  لذلك  من ممارستها. 

رقم 12 من القانون ارسا�سي
قرار رقم -2: الذي ينص على مايلي: 
الصالح ات  جم ع  الشركاء  يمنح 
رداء   ، ارصل ة  النسخة  لحامل 
اإلجراءات  وجم ع  اإليداعات  جم ع 

الرسم ة التي ينص عليها القانون.
وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
بند رقم -1: الذي ينص على مايلي: 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   17 بأاريخ  باكادير  الأجارية 

2021 تحت رقم 106068.
411I

AL AGADIR

شركة أش إف كوسمتيك
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل الأصف ة

AL AGADIR
 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme etage appt 9 ،
maroc 80000، تكادير

شركة تش إف كوسمأ ك شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : عمارة 
6 الفض ة 1 س 6 تكادير - 80000 

تكادير املغرب.
قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : --.
الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر حل   2021 يول وز   23 في  املؤرخ 
شركة تش إف كوسمأ ك شركة ذات 
رتسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤول ة 
مقرها  وعنوان  درهم   10.000
 6 1 س  الفض ة   6 عمارة  اإلجأماعي 
تكادير - 80000 تكادير املغرب نت جة 
لقرر الجمع العام تصف ة شركة تش 
ملمارستها  حد  ووضع  كوسمأ ك  إف 

نظرا لعدم الق ام بالهدف املطلوب..

و عين:

توهريش  الحسين  الس د)ة( 

تكادير   80000 تكادير  وعنوانه)ا( 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 

عمارة  وفي   2021 يول وز   23 بأاريخ 

 80000  - تكادير   6 س   1 الفض ة   6

تكادير املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   18 بأاريخ  بانزكان  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 106064.

412I

STE. FIDUKHAL

SOCIETE HAK FILMS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
رفع رتسما0 الشركة

STE. FIDUKHAL

 IMM 12 APPT 3 RUE MY

 EL HASSAN KHOURIBGA ،

25000، KHOURIBGA MAROC

SOCIETE HAK FILMS شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 

3 اقامة عين الش خ ابي الجعد - 

24060 ابي الجعد املغرب.

رفع رتسما0 الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.391

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم   2021 تكأو7ر   08 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما0  رفع 

»200.000 درهم« تي من »100.000 

عن  درهم«   300.000« إلى  درهم« 

تو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

ع ن ة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  الجعد  بابي  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 114.

413I

ID INTERIOR

JOURI CORNER

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

ID INTERIOR

 CASA °BORJ EL YAKOUTE 8

 IMM B N ، 20300،

CASABLANCA MAROC

JOURI CORNER شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة)في طور 

الأصف ة(

 Angle Bd وعنوان مقرها اإلجأماعي

 Qods et Bd 2 Mars Résidence

 Majd IM G Appt 5 Angle Bd

 Qods et Bd 2 Mars Résidence

 Majd IM G Appt 5 20250

.CASABLANCA MAROC

حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.406563

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تقرر حل   2021 شتنبر   22 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 

رتسمالها  مبلغ   JOURI CORNER

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

 Angle Bd Qods et Bd 2 اإلجأماعي

 Mars Résidence Majd IM G Appt

 5 Angle Bd Qods et Bd 2 Mars

 Résidence Majd IM G Appt 5

 20250 CASABLANCA MAROC

نت جة 0 : شدة املنافسة.

 Angle ب  الأصف ة  مقر  حدد  و 

 Bd Qods et Bd 2 Mars Résidence

Majd IM G Appt 5 - 20250 الدار 

الب ضاء املغرب. 

و عين:

 SIHAM AGHZBOUR )الس د)ة

 RUE JALAL  22 وعنوانه)ا( 

 EDDINE SAYOUTI ETG 1 APPT

الب ضاء  الدار   4 MAARIF. 20250

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
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وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 
 Angle Bd Qods : املأعلقة بالأصف ة
 et Bd 2 Mars Résidence Majd IM

G Appt 5
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 33277.

414I

AL AGADIR

شركـة تيفاوت ماركيت
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

AL AGADIR
 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme etage appt 9 ،
maroc 80000، تكادير

شركـة ت فاوت مارك ت شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : رقم 49 
احشاش حي ايراك تكادير - 80000 

تكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : --

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 غشت   31
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
: شركـة  اإلقأضاء بمخأصر تسم تها 

ت فاوت مارك ت.
سوق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنأجات الغذائ ة وغير الغذائ ة.
 تسويق وتوزيع املنأجات الغذائ ة 

وغير الغذائ ة.
 اسأيراد وتصدير وتجارة املنأجات 

الغذائ ة وغير الغذائ ة..
عنوان املقر االجأماعي : : رقم 49 
 80000  - تكادير  ايراك  حي  احشاش 

تكادير املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 60.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الس دة شاد فاطمة الزهراء : 300 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

300 حصة   : امين  العلمي  الس د 

بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  امين  العلمي  الس د 

تكادير 80000 تكادير املغرب.

الزهراء  فاطمة  شاد  الس دة 

تكادير   80000 تكادير  عنوانه)ا( 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الزهراء  فاطمة  شاد  الس دة 

تكادير   80000 تكادير  عنوانه)ا( 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   27 بأاريخ  باكادير  الأجارية 

2021 تحت رقم 106607.

415I

MLM FINANCE

HS WORLD OF TEA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

MLM FINANCE

 ESPACE AL MOSTAFA RUE AL

 AZHARI LMHAITA SEMLALIA

 BUREAU N°19 4 EME ETAGE

 MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc

HS WORLD OF TEA شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي مكأب رقم 

19 الطابق 4 بفضاء املصطفى شارع 

االزهري ملح طة السمالل ة مراكش - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

119267

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   01

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 HS  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.WORLD OF TEA

تغل ف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتعبئة وتسويق الشاي.

مكأب   : االجأماعي  املقر  عنوان 

املصطفى  بفضاء   4 الطابق   19 رقم 

السمالل ة  ملح طة  االزهري  شارع 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : سودان  هدى  الس دة 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سودان  هدى  الس دة 

مراكش   19 13رقم  عمارة  لكويل 

40000 مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  سودان  هدى  الس دة 

مراكش   19 13رقم  عمارة  لكويل 

40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   08 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 128344.

416I

fiduazizi

DIOR IMPORT

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

قفل الأصف ة

fiduazizi

شارع عمر املخأار حي القدس شارع 

عمر املخأار حي القدس، 7000، 

الع ون املغرب

DIOR IMPORT شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي : 3 زنقة 

واد املخزن حي الشهداء الع ون - 

70000 الع ون املغرب.

قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

.8571

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تقرر   2021 شتنبر   22 في  املؤرخ 

ذات  شركة   DIOR IMPORT حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

 100.000 رتسمالها  مبلغ  الوح د 

 3 اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

زنقة واد املخزن حي الشهداء الع ون 

نت جة  املغرب  الع ون   70000  -

التي  الصالح ات  جم ع  الستهالك 

تسست من تجلها الشركة.

و عين:

صديق  لحسين  الس د)ة( 

وعنوانه)ا( تجزئة املغرب العربي رقم 

 80000 انزكان  ملو0  ايت  ملزار   444

انزكان املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 

زنقة   3 وفي   2021 تكأو7ر   08 بأاريخ 

 - الع ون  الشهداء  حي  املخزن  واد 

70000 الع ون املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

11 تكأو7ر  االبأدائ ة بالع ون بأاريخ 

2021 تحت رقم 3156.

417I
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EXACO

AMAKATI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

EXACO

16، زنقة عائشة تم املؤمنين شارع 

موالي الحسن االو0، 20000، الدار 

الب ضاء املغرب

AMAKATI شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي 10، زنقة 

الحرية، الطابق 3، الشقة رقم 5. - 

20000 الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

518617

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   13

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AMAKATI

غرض الشركة بإيجاز : ب ع، شراء 

واالتجار، اسأيراد وتصدير كل املواد 

الخام او املصنعة.

عنوان املقر االجأماعي : 10، زنقة 

 -  .5 رقم  الشقة   ،3 الطابق  الحرية، 

20000 الدار الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الس دة بسبا�سي خديجة : 1.000 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

خديجة  بسبا�سي  الس دة 
 3 السالم  اقامة  لساسفة  عنوانه)ا( 
الدار   20190  2 شقة   1 عمارة   1 ج 

الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
خديجة  بسبا�سي  الس دة 
 3 السالم  اقامة  لساسفة  عنوانه)ا( 
الدار   20190  2 شقة   1 عمارة   1 ج 

الب ضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795622.

418I

EXACO

NÉOLINVEST
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

EXACO
16، زنقة عائشة تم املؤمنين شارع 

موالي الحسن االو0، 20000، الدار 
الب ضاء املغرب

NÉOLINVEST شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي 10، زنقة 

الحرية الطابق 3 شقة رقم 5 - 
20000 الدار الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
518619

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   24
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.NÉOLINVEST

الأمويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االستثمارية  املشاريع  وتطوير 

والوساطة املال ة والأجارية.
 ،10  : االجأماعي  املقر  عنوان 
 -  5 3 شقة رقم  زنقة الحرية الطابق 

20000 الدار الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د بنجلون اسماع ل : 1.000 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
اسماع ل  بنجلون  الس د 
عنوانه)ا( زاوية زنقتي احمد الشر�سي 
دور  باف ون  اقامة  الرزاق  عبد  وعلي 
شقة ت راسين 20100 الدار الب ضاء 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
اسماع ل  بنجلون  الس د 
عنوانه)ا( زاوية زنقتي احمد الشر�سي 
الدار   20100 الرزاق  عبد  وعلي 

الب ضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795623.
419I

مركز الجبايات واملحاسبة

FINE ROAD
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

مركز الجبايات واملحاسبة
رقم 31 الطابق الرابع عمارة امنار ، 

86350، انزكان املغرب
FINE ROAD شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار اكرام 
خميس ايت عميرة شأوكة ايت باها 
- 87100 شأوكة ايت باها املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

24441

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   01

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 FINE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ROAD

نقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

ارفراد ن ابة عن الغير.

- نقل البضائع لحساب الغير..

عنوان املقر االجأماعي : دوار اكرام 

خميس ايت عميرة شأوكة ايت باها - 

87100 شأوكة ايت باها املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

حصة   500  : يونس  ريان  الس د 

بق مة 100 درهم للحصة.

500 حصة   : الس د الهاللي عاد0 

بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د ريان يونس عنوانه)ا( دوار 

 87052 ايت عميرة  ايت امزا0 اكرام 

ايت عميرة املغرب.

عنوانه)ا(  عاد0  الهاللي  الس د 

ايت  شأوكة  عميرة  ايت  اكرام  دوار 

باها 87100 شأوكة ايت باها املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الس د ريان يونس عنوانه)ا( دوار 

 87052 ايت عميرة  ايت امزا0 اكرام 

ايت عميرة املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   11 بأاريخ  بانزكان  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 2122.

420I
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FHF

BENY.CLOTHES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FHF
 N°249 Bd Yacoub El Mansour

 Bureau 6 ، 0، Casablanca
MAROC

BENY.CLOTHES شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي محل رقم 
2 اقامة النورماندي زاوية شارع 
نيس وشارع السجلما�سي -. الدار 

الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

517327
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   10
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
BENY. : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.CLOTHES
 •  : بإيجاز  الشركة  غرض 
املنأجات  جم ع  و7 ع  وشراء  اسأيراد 
الجاهزة  املالبس  وجم ع  النس ج ة 

للرجا0 والنساء وارطفا0 والرضع..
عنوان املقر االجأماعي : محل رقم 
2 اقامة النورماندي زاوية شارع نيس 
وشارع السجلما�سي -. الدار الب ضاء 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الس دة عبلة بن حيى : 334 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.
 333  : بن حيى  جوهرة  الس دة 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
 333  : بن حيى  ياسمين  الس دة 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بن حيى  عبلة  الس دة 

 02 طابق  س  عمارة  الفنون  اقامة 
شقة 09 زاوية زنقة طان طان بوركون 

الدار الب ضاء. الدار الب ضاء املغرب.

بن حيى عنوانه)ا(  الس دة جوهرة 

شطر   29 رقم  فبال  باي  انفا  اقامة 

الحي  بوطالب  الهادي  عبد  شارع   3

الحسني. الدار الب ضاء املغرب.

الس دة ياسمين بن حيى عنوانه)ا( 

محج طانطان تجزئة حي الفنون درج 

س ط ش 70. الدار الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بن حيى  عبلة  الس دة 

 02 طابق  س  عمارة  الفنون  اقامة 
شقة 09 زاوية زنقة طان طان بوركون 

الدار الب ضاء. الدار الب ضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم -.

421I

IB PARTNERS

2S COACHING
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

IB PARTNERS

 BD LA CORNICHE ، 20040، 47

CASABLANCA MAROC

2S COACHING شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي 3 زنقة 

جعفر بن حبيب بوركون - 20500 

الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

518183

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   08
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 2S  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.COACHING
غرض الشركة بإيجاز : الأكوين.

زنقة   3  : االجأماعي  املقر  عنوان 
 20500  - بوركون  حبيب  بن  جعفر 

الدار الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الس دة صارة سواكي : 100 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  سواكي  صارة  الس دة 
اقامة شفشاوني 2 رقم 5 عين السبع 

20450 الدار الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  سواكي  صارة  الس دة 
اقامة شفشاوني 2 رقم 5 عين السبع 

20450 الدار الب ضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 34247.
422I

EXCELLENTIA Consulting

 ALBATROS EDUCATION
Privé

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تحويل املقر االجأماعي للشركة

EXCELLENTIA Consulting
5 زنقة سل مان عزمي الطابق 
6 مكأب 16 شارع الزرقطوني 

الدارالب ضاء ، 20360، 

الدارالب ضاء املغرب
 ALBATROS EDUCATION Privé
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي 
 Casablanca, 202 BD

 ABDELMOUMEN N°5 RDC -
.30360 Casablanca MAROC
تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.375893
الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تم   2021 يول وز   16 في  املؤرخ 
الحالي  االجأماعي  املقر  تحويل 
 Casablanca, 202« من  للشركة 
 BD ABDELMOUMEN N°5 RDC
 »- 30360 Casablanca MAROC
 Résidence Médina G,« إلى 
 Appartement 2, Quartier Sidi
 Maarouf, CASA AIN CHOK,
 Casablanca - 20520 Casablanca

.»MAROC
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795821.
423I

GESTION ALJANOUB

MO HOLDING
إعالن مأعدد القرارات

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعادة عمارة رقم 
2 الطابق الثالث الع ون ، 70000، 

الع ون املغرب
MO HOLDING »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 
الوح د«

وعنوان مقرها االجأماعي: شارع مكة 
رقم 41 عمارة 03 الع ون - - الع ون 

املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
.26151

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
اتخاذ  2021 تم  05 تكأو7ر  في  املؤرخ 

القرارات الأال ة: 
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على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
الس د  من  حصة   1 تفويت  مايلي: 
لصالح  الرش د  ولد  محمد  س دي 

الس دة لال الزغمة الدادي. 
على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
االجأماعي  الغرض  توس ع  مايلي: 
ملك ة   -  : االت ة  االنشطة  بإضافة 
واملطاعم  الفنادق  جم ع  واسأغال0 
وجم ع  ارنواع  جم ع  من  والحانات 
جم ع   ، تعم  وبشكل   ، الفئات 
بالفنادق  املأعلقة  املؤسسات 
وتجارة  والترف ه  والس احة  واملطاعم 
الخدمات ؛ - إنشاء تي شركة جديدة 
وكذلك  تجارية  تصو0  تي  وشراء   ،
بأي  امللك ة  حقوق  حصص  شراء 
كان  مهما  الشركات  جم ع  في  وس لة 
الفنادق  في  س ما  وال   ، منها  الغرض 
تو املطاعم تو الس احة تو الترف ه تو 

الخدمات ؛
على  ينص  الذي   :03 رقم  قرار 
: الشركة  رتسما0  زيادة   مايلي: 
إلى  درهم   100000.00 من 
بمساهمات  درهم   60000000.00

نقدية
على  ينص  الذي   :04 رقم  قرار 
مايلي: تغ ير الشكل القانوني للشركة 

الى شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

توس ع الغرص االجأماعي
على  ينص  الذي  و7:   6 رقم  بند 

مايلي: زيادة رتسما0 الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
11 تكأو7ر  االبأدائ ة بالع ون بأاريخ 

2021 تحت رقم 3158/2021.
424I

PLAYA AZUL

BOUTAIBE FISH
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

PLAYA AZUL
 av 11 janvier hey ennahda
 el marssa laayoune av 11

 janvier hey ennahda el marssa

laayoune، 70002، املر�سى املغرب
BOUTAIBE FISH شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 11 

يناير املر�سى املر�سى الع ون - 70002 
املر�سى الع ون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
38396

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   05
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BOUTAIBE FISH
الأجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بالجملة  االسماك  -ب ع  العامة 
 - والأصدير  -االسأيراد  والأقس ط 

نقل البضائع.
عنوان املقر االجأماعي : شارع 11 
يناير املر�سى املر�سى الع ون - 70002 

املر�سى الع ون املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  البلغ تي  يونس  الس د 
 08 رقم  مكناس  زنقة  النهضة  حي 
املر�سى   70002 الع ون  املر�سى 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  البلغ تي  يونس  الس د 
 08 رقم  مكناس  زنقة  النهضة  حي 
املر�سى الع ون 70002 املر�سى املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
11 تكأو7ر  االبأدائ ة بالع ون بأاريخ 

2021 تحت رقم 3116.

425I

ائأمان ة الراحة

اناس ابيطاسيون
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسير جديد للشركة

ائأمان ة الراحة
48 شارع محمد الخامس تجزئة 
الصافي برش د برش د، 26100، 

MAROC برش د
اناس اب طاس ون شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
نصرهللا رقم 213 الطابق الثالث 
برش د برش د 26100 برش د 

املغرب.
تع ين مسير جديد للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.10009

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تع ين  تم   2021 شتنبر   20 في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة الس د)ة( سداد 

رش د كمسير آخر
تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   01 بأاريخ  ببرش د  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 1201.

426I

االتقان للحسابات

FACOLCIM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

االتقان للحسابات
142 شارع مراكش الطابق الثاني 
رقم 5 ، 62000، الناظور املغرب

FACOLCIM شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي عاريض 
بلوك رقم 2 الناظور - 62020 

الناظور املغرب.
تفويت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.21835

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2021 تكأو7ر   06 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الحساني  )ة( عزيز  الس د  تفويت 
250 حصة اجأماع ة من تصل 500 
حصة لفائدة الس د )ة( بال0 شمال0 

بأاريخ 06 تكأو7ر 2021.
الحساني  )ة( عزيز  الس د  تفويت 
250 حصة اجأماع ة من تصل 500 
حفصة  )ة(  الس د  لفائدة  حصة 

شمال0 بأاريخ 06 تكأو7ر 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ  بالناضور  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 4093.

427I

EXCELLENTIA Consulting

BEIERSDORF SA
إعالن مأعدد القرارات

EXCELLENTIA Consulting
5 زنقة سل مان عزمي الطابق 
6 مكأب 16 شارع الزرقطوني 

الدارالب ضاء ، 20360، 
الدارالب ضاء املغرب

BEIERSDORF SA »شركة 
املساهمة«

وعنوان مقرها االجأماعي: 
 Casa Nearshore Park, 1100
 Boulevard Al Qods, Shore

 17, Plateau 001, 20270, Sidi
 Maarouf – Casablanca - -

.Casablanca MAROC
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
.202507

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 17 يون و 2021

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
 FILATRIAU الس د  اسأقالة  مايلي: 
لجواز  الحامل   ASHLEY EUGENE
15CY69247 من مهامه  السفر رقم 

كعضو مجلس اإلدارة وكمدير عام
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
 CHARBAJI الس د  تع ين  مايلي: 
SKANDER الحامل لجواز السفر رقم 
اإلدارة  مجلس  كعضو   C138094

وكمدير عام.
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وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم 0: الذي ينص على مايلي: 

التغ ير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795724.

428I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائأمان ة الثقة الع ون

LAAYOUNE

 STE BIG PROJET AND

BUSINESS

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

رفع رتسما0 الشركة

 FIDUCIAIRE ائأمان ة الثقة الع ون

CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عال0 بن عبد هللا املر�سى 

الع ون ، 72000، املر�سى الع ون 

املغرب

 STE BIG PROJET AND

BUSINESS شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

الراحة زنقة ثوار الشيت رقم 805 - 

700020 الع ون املغرب.

رفع رتسما0 الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.31017

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تم   2021 تكأو7ر   04 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما0  رفع 

»400.000 درهم« تي من »100.000 

عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 

تو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

ع ن ة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

12 تكأو7ر  االبأدائ ة بالع ون بأاريخ 

2021 تحت رقم 3164/2021.

429I

CAB ASSISTANCE

EXECOACHING
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE

 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

EXECOACHING شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي يعقوب 

املنصور رقم 2 الطابق الثاني رقم 

4 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

120729

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   24

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.EXECOACHING

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

-استشارات في املوارد البشرية..

حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 

يعقوب املنصور رقم 2 الطابق الثاني 
رقم 4 - 90000 طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : صفري  يونس  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  صفري  يونس  الس د 

ملأقى شارع موالي اسماع ل والز7ير 

 6 رقم  ا  بلوك  اقامة شلأنهام  العوام 

90000 طنجة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  صفري  يونس  الس د 

ملأقى شارع موالي اسماع ل والز7ير 

 6 رقم  ا  بلوك  اقامة شلأنهام  العوام 

90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   11 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 246835.

430I

FIDUBAM

LOCATION KARCHI
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDUBAM

 N°3 Bd PRINCE SIDI

 MOHAMED NADOR N°3

 Bd PRINCE SIDI MOHAMED

 NADOR، 62000، NADOR

MAROC

LOCATION KARCHI شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي السكة 

الحديدية -العروي العروي 62000 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

4084

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   03

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.LOCATION KARCHI

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الس ارات.

حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
العروي  -العروي  الحديدية  السكة 

62000 الناظور املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 2.500  : املصطفى  قر�سي  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
الس د بودهن نور الدين : 2.500 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د قر�سي املصطفى عنوانه)ا( 
-العروي  الحديدية  السكة  حي 

62000 الناظور املغرب.
الس د بودهن نور الدين عنوانه)ا( 
65 62000 الناظور  حي الساعة رقم 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس د قر�سي املصطفى عنوانه)ا( 
-العروي  الحديدية  السكة  حي 

62000 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ  بالناضور  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 4084.
431I

االتقان للحسابات

BRICO AL OMRANE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل الأصف ة

االتقان للحسابات
142 شارع مراكش الطابق الثاني 
رقم 5 ، 62000، الناظور املغرب

BRICO AL OMRANE شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : تجزئة 
العمران رقم 1781 سلوان - 62702 

الناظور املغرب.
قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
.18161
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بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2021 تقرر حل  05 تكأو7ر  املؤرخ في 
ذات  شركة   BRICO AL OMRANE
رتسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤول ة 
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
اإلجأماعي تجزئة العمران رقم 1781 
املغرب  الناظور   62702  - سلوان 

نت جة 0- مشاكل مأنوعة.
و عين:

ايوج ل  حسين  الس د)ة( 
وعنوانه)ا( تجزئة العمران رقم 1781 
الناظور   62702 الناظور  سلوان 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 
تجزئة  وفي   2021 تكأو7ر   05 بأاريخ 
العمران رقم 1781 سلوان - 62702 

الناظور املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ  بالناضور  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 4094.
432I

dalha interim

SMR CONFECTION
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل الأصف ة

dalha interim
 203BD Emile Zola Casablanca
 203BD Emile Zola Casablanca،
20042، CASABLANCA maroc

SMR CONFECTION شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : حضيرة 
رقم 15 الطابق 1محج ناشكور 
رحا0 الحي الصناعي عين السبع 

الدارالب ضاء - 20250 الدارالب ضاء 
املغرب.

قفل الأصف ة
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

.321907
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
حل  تقرر   2021 يون و   30 في  املؤرخ 
ذات  شركة   SMR CONFECTION
رتسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤول ة 
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
الطابق   15 رقم  حضيرة  اإلجأماعي 

الصناعي  الحي  رحا0  ناشكور  1محج 
 20250  - الدارالب ضاء  السبع  عين 
لنت جة  نت جة  املغرب  الدارالب ضاء 

للركود القأصادي.
و عين:

بلعربي  جعفار  الس د)ة( 
زنقة  سكومة  تجزئة  وعنوانه)ا( 
 20153 الشق  عين   32 رقم   11
)ة(  كمصفي  املغرب  الدارالب ضاء 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 
حضيرة  وفي   2021 يون و   30 بأاريخ 
ناشكور  1محج  الطابق   15 رقم 
السبع  عين  الصناعي  الحي  رحا0 
20250 الدارالب ضاء  الدارالب ضاء - 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 321907.

433I

FIDUCO TANTAN

LGHAZI FORZEN FISH
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تغ ير تسم ة الشركة

FIDUCO TANTAN
 AVENUE HASSAN II ، 82010،

TAN-TAN maroc
LGHAZI FORZEN FISH شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها االجأماعي الحي 

االداري الوط ة - 82010 طانطان 
املغرب.

تغ ير تسم ة الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

 5103
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تغ ير  تم   2019 نونبر   28 في  املؤرخ 
 LGHAZI« من  الشركة  تسم ة 
 LGHAZI« إلى   »FORZEN FISH

.»ATLANTIQUE TRADING
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بطانطان بأاريخ 03 دجنبر 

2019 تحت رقم 943.

434I

ISDM CONSULTING

SAHARA COTSER
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

الع ون املغرب

SAHARA COTSER شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طور الأصف ة(

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع مكة 
زنقة 32 رقم 03 الع ون - 70000 

الع ون املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.4845

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

2021 تقرر حل  12 تكأو7ر  املؤرخ في 

ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

 SAHARA COTSER الشريك الوح د

درهم   100.000 رتسمالها  مبلغ 

مكة  اإلجأماعي شارع  مقرها  وعنوان 
 70000  - الع ون   03 رقم   32 زنقة 

التشط ب   : نت جة 0  املغرب  الع ون 

النهائي للشركة.

و حدد مقر الأصف ة ب شارع مكة 
 70000  - الع ون   03 رقم   32 زنقة 

الع ون املغرب. 

و عين:

سنود  محمداالمين  الس د)ة( 

زرقطوني  محمد  شارع  وعنوانه)ا( 

ف ال سنود بدون رقم الع ون 70000 

الع ون املغرب كمصفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

12 تكأو7ر  االبأدائ ة بالع ون بأاريخ 

2021 تحت رقم 3163/2021.

435I

زو7ير بوتغماس

STE TORNE TOP
إعالن مأعدد القرارات

زو7ير بوتغماس

اكنو0 املركز تازة ، 35050، تازة 

املغرب

STE TORNE TOP »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: القدس 2 

مجموعة 1الرقم 193 تازة - 35000 

تازة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.6011

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

اتخاذ  تم   2021 شتنبر   21 في  املؤرخ 

القرارات الأال ة: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تعين مسير الجديد للشركة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تفويت الحصص 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تعديل القانون االسا�سي 

وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 

العربي  محمد  الس د  تع ين  مايلي: 

مسير جديد للشركة 

على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 

العابد  ابراه م  الس د  تفويت  مايلي: 

محمد  الس د  لفائدة  حصة   400

مالك  سارة  الس دة  وتفويت  العربي 

الس د  لفائدة  حصة   100 الهمروش 

محمد العربي وتفويت الس د ابراه م 

الس دة  لفائدة  حصة   500 العابد 

غزالن املولح 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   06 بأاريخ  بأازة  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 539.

436I
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BUSINESS CENTRE CHELALLAT

POWER COMPANY
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

BUSINESS CENTRE CHELALLAT

 N°36 IMM B2 RESI AYOUB

 HAY OUED EL MAKHAZEN

 AIN HARROUDA، 20830،

MOHAMMEDIA MAROC

POWER COMPANY شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي 36 عمارة 

ب إقامة تيوب حي وادي املخازن عين 

حرودة 26830 املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

28801

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   10

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.POWER COMPANY

نقابة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

امللك ة ، تاجر ، مقاو0.

عنوان املقر االجأماعي : 36 عمارة 

ب إقامة تيوب حي وادي املخازن عين 

حرودة 26830 املحمدية املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : مسأور  نع مة  الس دة 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مسأور  نع مة  الس دة 
 14000 70 الس كون  رقم   324 زنقة 

القن طرة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مسأور  نع مة  الس دة 
 14000 70 الس كون  رقم   324 زنقة 

القن طرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بأاريخ  باملحمدية  االبأدائ ة 

شتنبر 2021 تحت رقم 2109.
437I

HIDA SERVICE TAROUDANT

 CENTRE AL IBDAA POUR LE
DEVLOPPEMENT HUMAIN

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
حل شركة

HIDA SERVICE TAROUDANT
 BP 979 IMM LAAYADI
 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،
TAROUDANT MAROC

 CENTRE AL IBDAA POUR LE
 DEVLOPPEMENT HUMAIN

شركة ذات املسؤول ة املحدودة)في 
طور الأصف ة(

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
املنصور الذهبي تارودانت 83000 

تارودانت املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.3661

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر   2021 تكأو7ر   01 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  حل شركة 
 CENTRE AL IBDAA POUR LE
DEVLOPPEMENT HUMAIN مبلغ 
وعنوان  درهم   100.000 رتسمالها 
املنصور  شارع  اإلجأماعي  مقرها 
تارودانت   83000 تارودانت  الذهبي 
املغرب نت جة 0 : صعو7ات حالة دون 

إسأمرارية الشركة.
شارع  ب  الأصف ة  مقر  حدد  و 
تارودانت   83000  - الذهبي  املنصور 

املغرب. 

و عين:

الغزا0  خديجة  الس د)ة( 

وعنوانه)ا( 17تجزئة جما0 املحايطة 

كمصفي  املغرب  تارودانت   83000

)ة( للشركة.

 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املنصور  شارع   : بالأصف ة  املأعلقة 

الذهبي تارودانت

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بأاريخ  بأارودانت  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 1945.

438I

Société somicoc

اجروسيك

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

Société somicoc

 Rue Abbas mssadi appt 2 VN

Fes، 30000، Fes Maroc

اجروس ك شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

و عنوان مقرها االجأماعي منطقة 

الخطابي زنقة 22 رقم 15 الناضور - 

62000 الناضور.

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.7787

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

2021 تم تحويل  29 شتنبر  املؤرخ في 

القانوني للشركة من »شركة  الشكل 

ذات املسؤول ة املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بالناضور بأاريخ 07 تكأو7ر 

2021 تحت رقم 4065/2021.

439I

COIN ALIBABA

COIN ALIBABA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

COIN ALIBABA

 Rue Allal Ben Abdellah 07

 kissariat Benouda ، 63050،

Ahfir Maroc

COIN ALIBABA شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

 Rue 07 وعنوان مقرها اإلجأماعي

 Allal Ben Abdellah kissariat

Benouda - 63050 Ahfir Maroc

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

8101

 29 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر 

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 COIN : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.ALIBABA

 Autre  : بإيجاز  الشركة  غرض 

 commerce de détail en magasin

 spécialisé / E-Commerce /

.Service pour E-Commerçant

 Rue 07  : عنوان املقر االجأماعي 

 Allal Ben Abdellah kissariat

.Benouda - 63050 Ahfir Maroc

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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 OUAKIL Rachid الس د 

 Douar Dhamna 1 عنوانه)ا( 

.63072 Aghbal Maroc

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

 OUAKIL Rachid الس د 

 Douar Dhamna 1 عنوانه)ا( 

63072 Aghbal Maroc

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   11 بأاريخ  ببركان  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 1236.

440I

FMCOMPTA - Comptable Agréé

 STE OPTIMALE

 MAROCAINE DE

CONSTRUCTION-

OPTIMACO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

رفع رتسما0 الشركة

FMCOMPTA - Comptable Agréé

 Basma 1, GH5, Imm 26,

 Appt n°6 Ain Sebaa ، 20250،

Casablanca Maroc

 STE OPTIMALE MAROCAINE

DE CONSTRUCTION-

OPTIMACO شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي باب 

كال فورن ا عمارة النافورة الطابق 

السفلي شقة 01 طريق مكة - 

20150 الدارالب ضاء املغرب.

رفع رتسما0 الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.308107

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم   2021 تكأو7ر   01 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما0  رفع 

من  تي  درهم«   1.000.000«

»8.000.000 درهم« إلى »9.000.000 

حصص  تقديم   : طريق  عن  درهم« 

نقدية تو ع ن ة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

رقم  تحت   2021 تكأو7ر   12

.(796350(35409

441I

Société somicoc

اجروسيك
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسير جديد للشركة

Société somicoc

 Rue Abbas mssadi appt 2 VN

Fes، 30000، Fes Maroc

اجروس ك شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي منطقة 

الخطابي زنقة 22 رقم 15 الناضور - 

62000 الناضور املغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.7787

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تع ين  تم   2021 شتنبر   29 في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة الس د)ة( جباري 

عاد0 كمسير وح د

تبعا لقبو0 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بالناضور بأاريخ 07 تكأو7ر 

2021 تحت رقم 4065/2021.

442I

JALAL EL HOUSSINE 

BUREAU BAT بيرو بات
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

JALAL EL HOUSSINE

26 شارع مرس السلطان طابق 1 

رقم3 س دي بل وط ، 20130، الدار 

الب ضاء املغرب

بيرو بات BUREAU BAT شركة 

ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي 96 شارع 

انفا طابق 9 رقم 91 اقامة ر7 ع انفا 

- 20000 الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

519029

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   04

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

بيرو   : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BUREAU BAT بات

االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.

عنوان املقر االجأماعي : 96 شارع 
انفا طابق 9 رقم 91 اقامة ر7 ع انفا - 

20000 الدار الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : الشويتي  محمد  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الشويتي  محمد  الس د 

 62050 بن صار  ثانوية  الجديد  الحي 

الناضور املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الشويتي  محمد  الس د 

 62050 بن صار  ثانوية  الجديد  الحي 

لناضور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 796117.

443I

Société somicoc

اجروسيك
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

Société somicoc

 Rue Abbas mssadi appt 2 VN

Fes، 30000، Fes Maroc

اجروس ك شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي منطقة 

الخطابي زنقة 22 رقم 15 الناضور - 

62000 الناضور املغرب.

تفويت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.7787

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   2021 شتنبر   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت الس د )ة( محمد الشماللي 

تصل  من  اجأماع ة  حصة   500

1.000 حصة لفائدة الس د )ة( عاد0 

جباري بأاريخ 29 شتنبر 2021.

اجانا  محمد  )ة(  الس د  تفويت 

تصل  من  اجأماع ة  حصة   500

1.000 حصة لفائدة الس د )ة( عاد0 

جباري بأاريخ 29 شتنبر 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بالناضور بأاريخ 07 تكأو7ر 

2021 تحت رقم 4065/2021.

444I

CAGEC

THÉRAPIE MULTISENS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

CAGEC

 RUE RAHAL BEN AMED 108

 CASABLANCA ، 20300،

CASABLANCA MAROC

Thérapie MultiSens شركة

 ذات مسؤول ة محدودة

 ذات الشريك الوح د
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وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع علي 

يعأه إقامة بسمة 1 عمارة 2 شقة 2 

عين السبع - 20320 الدارالب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

518607

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   24

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.Thérapie MultiSens

معالج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

شبه  املنأجات  وتسويق  النطق 

الطب ة.

عنوان املقر االجأماعي : شارع علي 

يعأه إقامة بسمة 1 عمارة 2 شقة 2 

الدارالب ضاء   20320  - السبع  عين 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

100 حصة   : الس دة هاجر عدي 

بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عدي  هاجر  الس دة 
ح  وس  م   16 رقم   2 زنقة   16 بلوك 

 20300 م  ح  اسماع ل  موالي  شارع 

الدار الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عدي  هاجر  الس دة 
ح  وس  م   16 رقم   2 زنقة   16 بلوك 

 20300 م  ح  اسماع ل  موالي  شارع 

الدار الب ضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795616.
445I

Sté ATM - art tendance management-sarl

MOSAAB FOR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

 Sté ATM - art tendance
management-sarl

شارع قسو مداح،عمارة 
بنعصمان،شقة 2 تازة تازة 

الجديدة، 35000، تازة املغرب
MOSAAB FOR شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د)في طور الأصف ة(

وعنوان مقرها اإلجأماعي 53 س دي 
مصباح طابق 2 الشقة رقم 4 تازة 

العل ا - 35000 تازة املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.2687

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر   2021 شتنبر   07 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 
 MOSAAB الوح د  الشريك  ذات 
100.000 درهم  FOR مبلغ رتسمالها 
53 س دي  وعنوان مقرها اإلجأماعي 
تازة   4 رقم  الشقة   2 طابق  مصباح 
العل ا - 35000 تازة املغرب نت جة 0 : 

عدم املردودية.
و حدد مقر الأصف ة ب 53 س دي 
تازة   4 رقم  الشقة   2 طابق  مصباح 

العل ا - 35000 تازة املغرب. 
و عين:

بوزيت  مصعب  الس د)ة( 
53 س دي مصباح طابق  وعنوانه)ا( 
 35000 العل ا  تازة   4 رقم  الشقة   2

تازة املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 
س دي   53  : بالأصف ة  املأعلقة 
تازة   4 رقم  الشقة   2 طابق  مصباح 

العل ا.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   12 بأاريخ  بأازة  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 542.

446I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة الع ون الساق ة 

الحمراء

Natire
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 

الع ون الساق ة الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 70000، 

الع ون املغرب

Natire شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي املكأب 
رقم 01 بالطابق السفلي رقم 09 

بلوك G مدينة الوحدة الع ون - 

70000 الع ون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

38223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   02

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

.Natire : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

ب ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع املحل ة بالجملة.

الأجم ل  مسأحضرات  انأاج   -

والعطور.

- انأاج املالبس الجاهزة.

انطباع.  -

- مقهى ومطعم.

- تنظ م املعارض والحفالت.

- صنع اإلكسسوارات

- ب ع / شراء جم ع فئات منأجات 

تتمأة املكاتب.

- تعما0 مأنوعة وإنشاءات..

املكأب   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 09 رقم  السفلي  بالطابق   01 رقم 
 - الع ون  الوحدة  مدينة   G بلوك 

70000 الع ون املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 500  : زيزون  عواطف  الس دة 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
الس دة صفاء زيزون : 500 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس دة عواطف زيزون عنوانه)ا( 
املكأب رقم 01 بالطابق السفلي رقم 
الع ون  الوحدة  مدينة   G بلوك   09

70000 الع ون املغرب.
عنوانه)ا(  زيزون  صفاء  الس دة 
املكأب رقم 01 بالطابق السفلي رقم 
الع ون  الوحدة  مدينة   G بلوك   09

70000 الع ون املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس دة عواطف زيزون عنوانه)ا( 
املكأب رقم 01 بالطابق السفلي رقم 
الع ون  الوحدة  مدينة   G بلوك   09

70000 الع ون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   28 بأاريخ  بالع ون  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 3003/21.
447I

BENZINA FIRDAOUS

G.H.N DRISS SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تغ ير نشاط الشركة

BENZINA FIRDAOUS
FES ، 30000، FES MAROC

G.H.N DRISS SARL AU شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها االجأماعي حي 

الحسن ة مرشوش املركز - 15150 
الرماني املغرب.
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تغ ير نشاط الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.357
الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تغ ير  تم   2021 شتنبر   30 في  املؤرخ 
نشاط الشركة من »اشغا0 مخألفة« 

إلى »اشغا0 مخألفة
اسأيراد وتصدير«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
07 تكأو7ر  االبأدائ ة بالرماني بأاريخ 

2021 تحت رقم 73.
448I

NIA INVEST

NIA INVEST
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

NIA INVEST
 N59 BD MOHAMED

 ZEREKTOUNI ETG 6 N18
CASABLANCA ، 30000، فاس 

املغرب
NIA INVEST شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 59 شارع 
محمد الزرقطوني الطابق 6 رقم 18 

- 20000 الدار الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

517617
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   08
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 NIA  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.INVEST
اإلنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري
تجزئة القطع اررض ة.

عنوان املقر االجأماعي : 59 شارع 
محمد الزرقطوني الطابق 6 رقم 18 - 

20000 الدار الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 
درهم، مقسم كالأالي:

160 حصة   : كريم  نادية  الس دة 
بق مة 100 درهم للحصة.

الس د يونس الدوني : 280 حصة 
بق مة 100 درهم للحصة.

 280  : الدوني  تمين  الس د محمد 
حصة بق مة 100 درهم للحصة.

الس د إدريس الدوني : 280 حصة 
بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  كريم  نادية  الس دة 
 20000  8 رقم  ف ال  البرتقا0  تجزئة 

الدار الب ضاء املغرب.
عنوانه)ا(  الدوني  يونس  الس د 
 20000  8 رقم  ف ال  البرتقا0  تجزئة 

الدار الب ضاء املغرب.
الدوني  تمين  محمد  الس د 
عنوانه)ا( 448 شارع محمد الخامس 
 10 رقم   3 الطابق  صوف ا  إقامة 

20000 الدار الب ضاء املغرب.
عنوانه)ا(  الدوني  إدريس  الس د 
 20000  8 رقم  ف ال  البرتقا0  تجزئة 

الدار الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الدوني  يونس  الس د 
 20000  8 رقم  ف ال  البرتقا0  تجزئة 

الدار الب ضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 33630.
449I

FIDUSCAL

ماب أكرو
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل الأصف ة

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 321
 CHAHDIA EL OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC

ماب تكرو شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي : 13 شارع 
تحمد املجاتي - تجزئة ارلب مكأب 
8 الدار7 ضاء - 20380 الدار7 ضاء 

املغرب.
قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
.362523

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر حل   2021 شتنبر   28 في  املؤرخ 
مسؤول ة  ذات  شركة  تكرو  ماب 
مبلغ  الوح د  الشريك  ذات  محدودة 
وعنوان  درهم   100.000 رتسمالها 
تحمد  شارع   13 اإلجأماعي  مقرها 
 8 مكأب  ارلب  تجزئة   - املجاتي 
الدار7 ضاء   20380  - الدار7 ضاء 
نشاط  لأوق ف  نت جة  املغرب 

الشركة.
و عين:

برادة  انس  محمد  الس د)ة( 
اقامة  باملير  زنقة   22 وعنوانه)ا( 
السفلي  الطابق   4 اقامة  س طادين 
الب ضاء  الدار   20380 الب ضاء 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 
بأاريخ 28 شتنبر 2021 وفي 13 شارع 
مكأب  ارلب  تجزئة   - املجاتي  تحمد 
الدار7 ضاء   20380  - الدار7 ضاء   8

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 796292.
450I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة الع ون الساق ة 

الحمراء

SAHARA-ALL SERV PRO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 
الع ون الساق ة الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 70000، 
الع ون املغرب

SAHARA-ALL SERV PRO شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

الوفاق بلوك د رقم 780 مكرر 

الع ون - 70000 الع ون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

38327

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 يول وز   19

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SAHARA-ALL SERV PRO

الأجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تقديم  وخدمة  والأصدير  واالسأيراد 

والأنظ ف  املأنوع  والبناء  الطعام 

والبستنة..

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

مكرر   780 رقم  د  بلوك  الوفاق 

الع ون - 70000 الع ون املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

برح م  تيت  الرحمان  عبد  الس د 

درهم   100 بق مة  حصة   1.000  :

للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

برح م  تيت  الرحمان  عبد  الس د 

عنوانه)ا( تجزئة الوفاق بلوك د رقم 

الع ون   70000 الع ون  مكرر   780

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:



21203 الجريدة الرسميةعدد 5687 - 20 ر7 ع ارو0 1443 )27 تكأو7ر 2021) 

برح م  تيت  الرحمان  عبد  الس د 

عنوانه)ا( تجزئة الوفاق بلوك د رقم 
الع ون   70000 الع ون  مكرر   780

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

04 تكأو7ر  االبأدائ ة بالع ون بأاريخ 

2021 تحت رقم 3033/21.

451I

 MOGADOR موكادور تسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

ميكس يور أوريجينس
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

موكادور تسيست آند سيرفيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب دكالة شارع واد 

املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني الصويرة الصويرة، 44000، 

الصويرة املغرب

م كس يور توريج نس شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي املحل 

الأجاري الكائن بالطابق ارر�سي 
رقم : 256 تجزئة الرونق الصويرة - 

44000 الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

5911

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   12

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

اإلقأضاء بمخأصر تسم تها : م كس 

يور توريج نس.

غرض الشركة بإيجاز : 1( - مقاو0 
الأجاري  واإلسأغال0  التس ير  في 

والخدماتي ) مزج املشرو7ات(.
2(- ابأكار وانأاج الخل ط الكحولي 

)الكوكأ ل(.
ملزج  ورشات  تنظ م   -)3

املشرو7ات..
املحل   : االجأماعي  املقر  عنوان 
ارر�سي  بالطابق  الكائن  الأجاري 
 - الصويرة  الرونق  تجزئة   256  : رقم 

44000 الصويرة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : املفضل  تشرف  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  املفضل  تشرف  الس د 
 44000 الرونق الصويرة  256 تجزئة 

الصويرة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  املفضل  تشرف  الس د 
 44000 الرونق الصويرة  256 تجزئة 

الصويرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بأاريخ  بالصويرة  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 359.
452I

karama conseil

 STE MOHIBSOLA TRAV
SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس ، 

30000، فاس املغرب
 STE MOHIBSOLA TRAV SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 6 
الزنقة 12 واد فاس الطابق االو0 

فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
69787

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   27
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MOHIBSOLA TRAV SARL
االشغا0   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املخألفة والبناء / مقاولة البناء / نقل 

البضائع.
 6 رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 
االو0  الطابق  فاس  واد   12 الزنقة 

فاس - 30000 فاس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الس دة حنان اكرين : 200 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.
الس د سع د مح ب : 600 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.
الس دة فاتن مح ب : 200 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  اكرين  حنان  الس دة 
فاس  فاس  واد  حي   5 زنقة   12 رقم 

30000 فاس املغرب.
عنوانه)ا(  مح ب  فاتن  الس دة 
6زنقة 12 حي واد فاس فاس 30000 

فاس املغرب.
عنوانه)ا(  مح ب  سع د  الس د 
6زنقة 12 حي واد فاس فاس 30000 

فاس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مح ب  سع د  الس د 
6زنقة 12 حي واد فاس فاس 30000 

فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   11 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4471/2021.
453I

FIDUSCAL

ترونس الوحماني
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 321
 CHAHDIA EL OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
ترونس الوحماني شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د)في طور الأصف ة(

وعنوان مقرها اإلجأماعي 47 تجزئة 
الخزامى الطابق االو0 ليساسفة 
-الدار الب ضاء - 20450 الدار 

الب ضاء املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.378385

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر   2021 شتنبر   06 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 
ترونس  الوح د  الشريك  ذات 
 100.000 رتسمالها  مبلغ  الوحماني 
اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
االو0  الطابق  الخزامى  تجزئة   47
 20450  - الب ضاء  -الدار  ليساسفة 
الدار الب ضاء املغرب نت جة 0 : بعد 
عل ه  وافق  اإلداري  الأقرير  قراءة 
الشركة  إخضاع  وتقرر  العام  الجمع 

للأصف ة..
و حدد مقر الأصف ة ب 47 تجزئة 
ليساسفة  االو0  الطابق  الخزامى 
الدار   20450  - الب ضاء  -الدار 

الب ضاء املغرب. 
و عين:

الوحماني  هللا  عبد  الس د)ة( 
ه  ج  الفردوس  اقامة  وعنوانه)ا( 
االلفة   10 الشقة   255 عمارة   27
الب ضاء  الدار   20620 الب ضاء 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
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 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 796293.

454I

pouce des affaires

G 
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل الأصف ة

 SARL » PARTNER GENIUS شركة

« SKILLS
رقم 55 ، شقة بالدور ارو0 01 

مراكش خريبكة

شركة ذات مسؤول ة محدودة 

برتسما0 10000 درهم

مكأب مسجل: رقم 55 الطابق 

ارو0 شقة بالدور ارو0 01 مراكش 

 بأقرير قرار املساهمين 
ً
خريبكة عمال

بأاريخ

2020/12/31 ، ملا يسمى

»PARTNER GENIUS SKILLS « ب

قررت شركة, ما يلي: 

القرار ارو0:

 قرر الشركاء ، مع ارخذ في االعأبار 

تن حساب

رص ًدا  يظهر  النهائ ة  الأصف ة 

قدره )0.00 درهم( صفر درهم ، عدم 

سداد ارسهم وعدم

تخص صها.

 ZRADGUI HAMZA / الس د   

MORADI ABDELKAWI يقبل

مبلغ  إلى  االقأطاع   
ً
صراحة

الرص د السالب املذكور في الحساب 

الجاري املفأوح باسمهم

في دفاتر الشركة. 

القرار الثاني:

النهائي  اإلقفا0  الشركاء  يعلن 
ً
للأصف ة اعأبارا

من هذا ال وم ويبرئون املصفي من 

إدارته وتصريف صالح اته.

إيداع قانوني باملحكمة االبأدائ ة 
خريبكة برقم 326

رقم السجل الأجاري: 4829

455I

الرك بي

STE SAHARA RESIDENCE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

الرك بي
كلم م ، 81000، كلم م املغرب
 STE SAHARA RESIDENCE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي اقامة 
املوساوي شارع 3 مارس حي 

امحيريش - 81000 كلم م املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
3407

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 مارس   02
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SAHARA RESIDENCE
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 LOUEUR DES APPARTEMENTS

.MEUBLES
اقامة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
املوساوي شارع 3 مارس حي امحيريش 

- 81000 كلم م املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : املوساوي حف ظ  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الس د املوساوي حف ظ عنوانه)ا( 
شارع الحسن الثاني رقم 101 كلم م 

81000 كلم م املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس د املوساوي حف ظ عنوانه)ا( 
شارع الحسن الثاني رقم 101 كلم م 

81000 كلم م املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تبريل   02 بأاريخ  بكلم م  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 135.

456I

FIDUCIA-MID

YOU CHAMS SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق االو0 طريق مكناس 
م مال0 م دلت ، 54350، م دلت 

م دلت
YOU CHAMS SARL AU شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي املو 
بمركز واومانة - 54102 خن فرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
4037

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 غشت   26
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 YOU  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.CHAMS SARL AU

الأغذية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع  ونقل  بالجملة  العامة 

لحساب الغير.

املو  حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 

خن فرة   54102  - واومانة  بمركز 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د يونس اعالي : 1.000 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اعالي  يونس  الس د 
311 زنقة محمد الحلوي تجزئة  رقم 

الرياض 54350 م دلت املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اعالي  يونس  الس د 
311 زنقة محمد الحلوي تجزئة  رقم 

الرياض 54350 م دلت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

07 تكأو7ر  االبأدائ ة بم دلت بأاريخ 

2021 تحت رقم 362.

457I

FIDUCIA-MID

 SNOUSSI ANOUAL SARL
AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق االو0 طريق مكناس 

م مال0 م دلت ، 54350، م دلت 

م دلت

 SNOUSSI ANOUAL SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د)في طور الأصف ة(

وعنوان مقرها اإلجأماعي 19 زنقة 
زمب ا املو انطارفو - 54350 م دلت 

املغرب.

حل شركة
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رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.1987

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر   2021 شتنبر   20 في  املؤرخ 

محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 

 SNOUSSI الوح د  الشريك  ذات 

ANOUAL SARL AU مبلغ رتسمالها 

مقرها  وعنوان  درهم   100.000
اإلجأماعي 19 زنقة زمب ا املو انطارفو 

 :  0 نت جة  املغرب  م دلت   54350  -

توقف النشاط.
و حدد مقر الأصف ة ب 19 زنقة 
م دلت   54350  - انطارفو  املو  زمب ا 

املغرب. 

و عين:

السنو�سي  احمد  الس د)ة( 

بروكس ل   1020 بلج كا  وعنوانه)ا( 

بلج كا كمصفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   29 بأاريخ  بم دلت  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 263.

458I

FADIFISC

 TRANS CHAOUKI
KHALOUK

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تفويت حصص

FADIFISC
شارع املقاومة رقم 2 الطابق االو0 

عمارة امزيل والزركدي اكادير 

 AVENUE AL MOUQ N°02 1ER

 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000، اكادير املغرب

 TRANS CHAOUKI KHALOUK

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار ايت 
زيأان جماعة وق ادة احمر الكالشة 

، 83000 تارودانت املغرب.

تفويت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري -.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   2021 ماي   20 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت الس د )ة( سع د البادوري 

500 حصة اجأماع ة من تصل 500 

الحسن  )ة(  الس د  لفائدة  حصة 

الفض لي بأاريخ 20 ماي 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بأارودانت بأاريخ 10 يون و 

2021 تحت رقم 632.

459I

FADIFISC

 TRANS CHAOUKI

KHALOUK

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

FADIFISC

شارع املقاومة رقم 2 الطابق االو0 

عمارة امزيل والزركدي اكادير 

 AVENUE AL MOUQ N°02 1ER

 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000، اكادير املغرب

 TRANS CHAOUKI KHALOUK

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

و عنوان مقرها االجأماعي دوار ايت 

زيأان جماعة وق ادة احمر الكالشة 

- 83000 تارودانت.

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري -.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تحويل  تم   2021 ماي   20 في  املؤرخ 

القانوني للشركة من »شركة  الشكل 

ذات املسؤول ة املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بأارودانت بأاريخ 10 يون و 

2021 تحت رقم 632.

460I

FIL CONSEIL

AL BOTRA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FIL CONSEIL

رقم 5 شارع الجيش امللكي املدينة 

الجديدة ، 50000، مكناس املغرب

AL BOTRA شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 

219 س محل 8 إقامة الوفاء 1 و2 

مكناس - 50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

54453

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   20

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 AL  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BOTRA

ارشغا0   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املخألفة والتشي د

الأجارة.

عنوان املقر االجأماعي : رقم 219 

س محل 8 إقامة الوفاء 1 و2 مكناس 

- 50000 مكناس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

علوي  مصطفى  موالي  الس د 

 100 بق مة  حصة   500  : الزيداني 

درهم للحصة.

500 حصة   : العرج  الس د مولود 

بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

علوي  مصطفى  موالي  الس د 
املنكارة  قصر  عنوانه)ا(  الزيداني 
الس فة ع ص ز ترفود 52200 ترفود 

املغرب.
الس د مولود العرج عنوانه)ا( رقم 
و2   1 الوفاء  تجزئة   1 الطابق   170

مكناس 50000 مكناس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
علوي  مصطفى  موالي  الس د 
املنكارة  قصر  عنوانه)ا(  الزيداني 
الس فة ع ص ز ترفود 52200 ترفود 

املغرب
الس د مولود العرج عنوانه)ا( رقم 
و2   1 الوفاء  تجزئة   1 الطابق   170

مكناس 50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   12 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4475.

461I

FLASH ECONOMIE

GESS GROUP
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

GESS GROUP
شركة ذات مسؤول ة محدودة 
رتسمالها 00، 100.000 درهم

شارع كلم مة زنقة بني عمير إقامة 
ح در جاسم 1 الطابق 4 رقم 

20بالدار الب ضاء
تحويل املقر اإلجأماعي

بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
املقر  تحويل  تم   06/05/2021

GESS GROUP اإلجأماعي لشركة
من العنوان القديم:شارع كلم مة 
 1 زنقة بني عمير إقامة ح در جاسم 

الطابق 4 رقم 20بالدار الب ضاء
 51 الجديد:عمارة  العنوان  إلى 
تولفا   20 رقم   4 الطابق  ملوية  شارع 

الدار الب ضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

20/05/2021 تحت رقم 779005

462I
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FLASH ECONOMIE

STE RASSILLOU.IMMO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

STE RASSILLOU.IMMO شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي 23 زنقة 
بوريد الطابق 3 رقم 5 الصخور 
السوداء - 20000 الدار الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
518663

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   05
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.RASSILLOU.IMMO
الأطوير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 ، الب ع   ، االسأحواذ   ، العقاري 
الباطن  من  الأأجير  ،إدارة  اإليجار 
تو  الزراع ة  اررا�سي  جم ع  لتشغ ل 

املبن ة.
23 زنقة   : عنوان املقر االجأماعي 
الصخور   5 رقم   3 الطابق  بوريد 
الب ضاء  الدار   20000  - السوداء 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : الفزازي  عثمان  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الفزازي  عثمان  الس د 
 50000 ج  م  الفرابي  زنقة   38 رقم 

مكناس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الفزازي  عثمان  الس د 
 50000 ج  م  الفرابي  زنقة   38 رقم 

مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 34778.
463I

FLASH ECONOMIE

REVIALIS MAROC
إعالن مأعدد القرارات

REVIALIS MAROC
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

بشريك وح د، رتسمالها 300.000 
درهم

املقر الرئيس: تجزئة 23، املنطقة 
الصناع ة لحد السوالم، إقل م 

سطات
السجل الأجاري: 8203 – الأعريف 

الضريبي: 40169147 –
الأعريف املوحد للمقاولة: 

001518439000070
تح ين النظام ارسا�سي

 توال: بموجب محضر القرار العام 
االسأثنائي املؤرخ في 07 شتنبر 2021، 
بين  الأناسب ة  الأقديمة  على  و7ناء 
شركة تمور AMOR SAS و7ين شركة 
 ARMOR سولوشنز  بانت  ترمور 
الشريك  قرر   ،PINT SOLUTIONS
املغرب  ريف اليس  لشركة  الوح د 
للشركة  ارسا�سي  النظام  تح ين 

وذلك بأعديل الفصلين 6 و7.
بكأابة  القانوني  اإليداع  ثان ا:تم 
االبأدائ ة  املحكمة  لدى  الضبط 
 2021 شتنبر   29 بأاريخ  ببرش د، 

تحت عدد 1192.
للخالصة والأذكير

 املس ـر

464I

Fiducie olympia sarl

LOGEMENT SUD
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسير جديد للشركة

Fiducie olympia sarl
 1er etage n°10groupe 10 rue

 de marrakech Agadir، 80000،
agadir maroc

LOGEMENT SUD شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي فندق 
القارات الخمس شارع الحسن الثاني 

اكادير - 80000 اكادير املغرب.
تع ين مسير جديد للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.32671

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تع ين  تم   2021 02 غشت  في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة الس د)ة( غناج 

العربي كمسير آخر
تبعا لقبو0 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   01 بأاريخ  باكادير  الأجارية 

2021 تحت رقم 106310.
465I

MOORE CASABLANCA

OMICA PHARMA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN OFFICE OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC

OMICA PHARMA شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 
سم ة ، إقامة شهرزاد 3، 

الطابق الخامس، رقم 22 بامليي، 
الدارالب ضاء - 20370 الدارالب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

518917

 13 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر 

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.OMICA PHARMA

الترويج   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

التي  لألدوية  والص دالني  الطبي 

وارجهزة   ، طب ة  وصفة  تسألزم 

 ، الغذائ ة  واملكمالت   ، الطب ة 

ومنأجات  الأجم ل  ومسأحضرات 

التشخ ص.

- اسأيراد وتصن ع وتوزيع وص انة 

الغذائ ة.  واملكمالت  الطب ة  ارجهزة 

منأجات  وص انة  وتوزيع  اسأيراد   -  -

االستشارات  ؛  العلمي  البحث 

ارسواق  إلى  )الوصو0  الص دالن ة 

والشؤون  والأصدير  والتسويق 

الأنظ م ة(.

وتصدير  واسأيراد  و7 ع  شراء   -

املنأجات  جم ع  وتصن ع  وتغل ف 

والب ولوج ة  والصح ة  الك م ائ ة 

املنأجات  وجم ع  والب طرية 

الص دالن ة  وشبه  الص دالن ة 

وارغراض  الأجم ل  ومسأحضرات 

الطب ة  وارجهزة  وامللحقات 

ومستشف ات وجمال ات ؛

والعالمات  املناز0  جم ع  تمث ل   -

الأجارية ؛

- اسأيراد املواد الخام املخصصة 

لأصن ع ارجهزة الطب ة ؛

بجم ع  والشراء   ، الدراسة   -

 ، ونقل   ، واملساهمة   ، تشكاله 

االختراع  براءات  جم ع  واسأغال0 

والعمل ات  الأجارية  والعالمات 

بغرض  املأعلقة  والتراخ ص 

 ، الخاص  الشركة  الشركة ولحساب 

واملشاركة بأي شكل بأي شكل مماثل 

تو عمل مرتبط..
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 : االجأماعي  املقر  عنوان 
 ،3 شهرزاد  إقامة   ، سم ة  زنقة 
بامليي،   22 رقم  الخامس،  الطابق 
20370 الدارالب ضاء  الدارالب ضاء - 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 500  : البوحمادي  مهدي  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
الس د محمد اموايز : 500 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
البوحمادي  مهدي  الس د 
عبداللط ف  شارع   ،56 عنوانه)ا( 
حي   ،2 الشقة   ،2 الطابق  قادور٬  بن 
راسين 20370 الدارالب ضاء املغرب.

عنوانه)ا(  اموايز  محمد  الس د 
برصلونة   08026  1  5  48 روس لو 

اسبان ا.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
البوحمادي  مهدي  الس د 
عبداللط ف  شارع   ،56 عنوانه)ا( 
حي   ،2 الشقة   ،2 الطابق  قادور٬  بن 
راسين 20370 الدارالب ضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795972.

466I

FLASH ECONOMIE

IMAGE IN AIR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

IMAGE IN AIR شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي 55 شارع 
الزرقطوني فضاء الزرقطوني 

الطابق 1 حي املستشف ات - 20000 
الدار الب ضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
514619

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يون و   21
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 IMAGE : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.IN AIR
غرض الشركة بإيجاز : - االتصا0 

والتسويق الرقمي
- انأاج افالم دعائ ة

- الأصوير
- نصائح االتصا0

- تدريب.
عنوان املقر االجأماعي : 55 شارع 
الزرقطوني فضاء الزرقطوني الطابق 
الدار   20000  - املستشف ات  حي   1

الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 100  : بنيس  سعد  يان  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د يان سعد بنيس عنوانه)ا( 
النخ ل  حي  طف ل  ابن  زنقة   15

20000 الدار الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس د يان سعد بنيس عنوانه)ا( 
النخ ل  حي  طف ل  ابن  زنقة   15

20000 الدار الب ضاء املغرب .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 791301.
467I

RIAD CONSULTANT

 ELECTO MARINI شركة
SARL-AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تحويل املقر االجأماعي للشركة

RIAD CONSULTANT
 IMM 59 APPT 01 RUE

 TAMESNA WIFAQ - ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

 ELECTO MARINI SARL-AU شركة
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 1 

البناية 74 تجزئة الحمراء خريبكة - 
25000 خريبكة املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.18661
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2021 تم تحويل  28 شتنبر  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
الحمراء  تجزئة   74 البناية   1 »رقم 
املغرب«  خريبكة   25000  - خريبكة 
رقم  ا  عمارة   01 العزيزية  »اقامة  إلى 
الجديدة   24000  - الجديدة   02

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بأاريخ  بالجديدة  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 27006.
468I

karama conseil

STE JANATI SHOP SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل الأصف ة

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 JANATI SHOP SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي : 6 زنقة 

ضاية عوا الطابق 4 الشقة 16 
اكدا0 الر7اط - 10100 الر7اط 

املغرب.
قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
.144795

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر   2021 فبراير   04 في  املؤرخ 
 STE JANATI SHOP SARL حل 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة   AU
رتسمالها  مبلغ  الوح د  الشريك  ذات 
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
الطابق  زنقة ضاية عوا   6 اإلجأماعي 
4 الشقة 16 اكدا0 الر7اط - 10100 
اللركود  نت جة  املغرب  الر7اط 

االقأصادي /ازمة كوف د19.
و عين:

ادري�سي  جناتي  لط فة  الس د)ة( 
ابن  عثمان  شارع   67 وعنوانه)ا( 
عفان الشقة 34 بلوك س م.ج فاس 
)ة(  كمصفي  املغرب  فاس   30000

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 
زنقة   6 وفي   2021 فبراير   04 بأاريخ 
ضاية عوا الطابق 4 الشقة 16 اكدا0 

الر7اط - 10100 الر7اط املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   21 بأاريخ  بالر7اط  الأجارية 

2021 تحت رقم 117630/2021.
469I

مكأب الأدبير العقاري واملحاسبة

شركة بريلوك جس ون

 SOCIETE BRULOC GESTION
SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تحويل املقر االجأماعي للشركة

مكأب الأدبير العقاري واملحاسبة
55 شارع موالي ادريس االو0 الشقة 

4، 44000، الصويرة املغرب
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 SOCIETEشركة بريلوك جس ون
BRULOC GESTION SARL شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي عند شركة 

اسفاوين شارع محمد الخامس 
الصويرة - 44.000 الصويرة املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.4791
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 02 دجنبر 2020 تم تحويل 
للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
شارع  اسفاوين  شركة  »عند  من 
 44.000  - الصويرة  الخامس  محمد 
الصويرة املغرب« إلى »مكأب 2-- دوار 
 --8 كم  دولل  حدائق  مشروع  الغزوة 
الصويرة   44.000  - الصويرة  مدينة 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ  بالصويرة  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 354//21.

470I

MLM FINANCE

DEBYANI INVEST
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

MLM FINANCE
 ESPACE AL MOSTAFA RUE AL
 AZHARI LMHAITA SEMLALIA
 BUREAU N°19 4 EME ETAGE

 MARRAKECH، 40000،
marrakech maroc

DEBYANI INVEST شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي مكأب رقم 
19 الطابق 4 بفضاء املصطفى شارع 
االزهري ملح طة السمالل ة مراكش - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
119307

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   01
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DEBYANI INVEST
تس ير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واسأغال0 املطاعم واملقاهي.
مكأب   : االجأماعي  املقر  عنوان 
املصطفى  بفضاء   4 الطابق   19 رقم 
السمالل ة  ملح طة  االزهري  شارع 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : الدب اني  صه ب  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د صه ب الدب اني عنوانه)ا( 
مراكش   41 رقم   1 بلوك  الحرش  حي 

40000 مراكش املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس د صه ب الدب اني عنوانه)ا( 
مراكش   41 رقم   1 بلوك  الحرش  حي 

40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   11 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 128381.
471I

هشام عثماني

IMMOBILIERE TIBIYANA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل الأصف ة

هشام عثماني
شارع عمر بن الخطاب اقامة ماص 

بالوماص 2 الطابق 3 رقم 77 ، 

90030، طنجة املغرب

IMMOBILIERE TIBIYANA شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي : شارع 

الحسن 2 عمارة اورالندو مارت ل 

تطوان - 93150 مارت ل املغرب.

قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

.6381

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تقرر حل   2021 شتنبر   21 في  املؤرخ 

شركة   IMMOBILIERE TIBIYANA

ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

 100.000 رتسمالها  مبلغ  الوح د 

درهم وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

مارت ل  اورالندو  عمارة   2 الحسن 

املغرب  مارت ل   93150  - تطوان 

نت جة الزمة في النشاط االقأصادي.

و عين:

الس د)ة( رمضان البجدين محمد 

وعنوانه)ا( طريق مارت ل ف ال رمضان 

املغرب  مارت ل   93150 تطوان 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 

شارع  وفي   2021 شتنبر   21 بأاريخ 

مارت ل  اورالندو  عمارة   2 الحسن 

تطوان - 93150 مارت ل املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   05 بأاريخ  بأطوان  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 3923.

472I

YOUSSEF DAK SHOP

SINAN SOUDUR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

YOUSSEF DAK SHOP

الداخلة ، 73000، الداخلة املغرب

SINAN SOUDUR شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي العودة 

1 مركز بئركندوز-اوسرد - 73000 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

19469

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   21

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 SINAN : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.SOUDUR

جم ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اشغا0 اللحامة واشغا0 مخألفة.

عنوان املقر االجأماعي : حي العودة 

 73000  - بئركندوز-اوسرد  مركز   1

الداخلة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : سنان  ابراه م  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سنان  ابراه م  الس د 

-اوسرد  كندوز  بئر   01 العودة  حي 

73000 الداخلة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  سنان  ابراه م  الس د 

-اوسرد  كندوز  بئر   01 العودة  حي 

73000 الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بأاريخ  الدهب  بوادي  االبأدائ ة 

يول وز 2021 تحت رقم 1612.

473I
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COMPTE A JOUR

ABDELUX IMPORT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 BP N° 5173 OLD MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR
MAROC

ABDELUX IMPORT شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي 100 زنقة 
4 حي العرا�سي شقة 4 الطابق الثاني 

ب - 62000 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
22873

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   10
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ABDELUX IMPORT
تصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واملواد  املطبخ  اثاث  واسأيراد 

الغذائ ة واملعدات الفالح ة.
عنوان املقر االجأماعي : 100 زنقة 
4 حي العرا�سي شقة 4 الطابق الثاني 

ب - 62000 الناظور املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 : مصطفى  العبدالوي  الس د 
درهم   100 بق مة  حصة   1.000

للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

مصطفى  العبدالوي  الس د 
العروي  املحمدية  بولفار  عنوانه)ا( 

62000 الناظور املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
مصطفى  العبدالوي  الس د 
العروي  املحمدية  بولفار  عنوانه)ا( 

62000 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بالناضور بأاريخ 27 شتنبر 

2021 تحت رقم 4002.
474I

 AGENCEMENT AMENAGEMENT AL

MAGHREB

 AGENCEMENT
 AMENAGEMENT AL

MAGHREB
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

 AGENCEMENT
AMENAGEMENT AL MAGHREB
اقامة بسمة 1 العمارة 27 ن 1 عين 
السبع الدار الب ضاء ، 0، الدار 

الب ضاء املغرب
 AGENCEMENT

 AMENAGEMENT AL MAGHREB
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي 

اقامة بسمة 1 العمارة 27 ن 
1عين السبع الدار الب ضاء - 

oudaabdouallah061@gmail.
com الدار الب ضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.291991
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2021 شتنبر   08 في  املؤرخ 

املصادقة على :
وح د  ادريس  )ة(  الس د  تفويت 
تصل  من  اجأماع ة  حصة   1.000
1.000 حصة لفائدة الس د )ة( عبد 
شتنبر   08 بأاريخ  اوداود  ايت  هللا 

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793919.

475I

LAGDAA HICHAM

SALA AL JADIDA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل الأصف ة

LAGDAA HICHAM

 IMM 4 APT N°13 RUE

 VARSOVIE OCEAN, RABAT ،

10040، Rabat Maroc

SALA AL JADIDA شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : زنقة 

س دي املصمودي رقم 31 حي البركة 

القرية - 11130 سال املغرب.

قفل الأصف ة
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

.16053

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

حل  تقرر   2021 تبريل   28 في  املؤرخ 

ذات  شركة   SALA AL JADIDA

رتسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤول ة 

مقرها  وعنوان  درهم   10.000

املصمودي  س دي  زنقة  اإلجأماعي 
 11130  - القرية  البركة  حي   31 رقم 

الشركة  لحل  نت جة  املغرب  سال 

السابق روانه.

و عين:

الر7 عي  احمد  الس د)ة( 
املصمودي  س دي  زنقة  وعنوانه)ا( 
رقم 31 حي البركة القرية 11130 سال 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 

زنقة  وفي   2021 تبريل   28 بأاريخ 

س دي املصمودي رقم 31 حي البركة 

القرية - 11130 سال املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   07 بأاريخ  بسال  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 37569.

476I

BE2I S.A.R.L.A.U

 ب و2 ي

BE2I SARL.AU 
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د
رفع رتسما0 الشركة

BE2I S.A.R.L.A.U

شارع واد سبو الزنقة 129 الرقم 

22 االلفة الدار الب ضاء ، 20260، 

الدار الب ضاء املغرب

 ب و2 ي BE2I SARL.AU شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع واد 

سبو زنقة 129 الرقم 22 االلفة الدار 

الب ضاء - 20260 الدار الب ضاء 

املغرب.
رفع رتسما0 الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.223019

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم   2020 دجنبر   10 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما0  رفع 

من  تي  درهم«   2.000.000«

»2.000.000 درهم« إلى »2.100.000 

درهم« عن طريق : إدماج احأ اطي تو 

تر7اح تو عالوات إصدار في رتس املا0.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

دجنبر 2020 تحت رقم 758991.

477I

STE FICOPRO

SERVICES LAMSALLA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

STE FICOPRO

 N°01 RES.AL BOUSTANE E44

 RIAD ZITOUNE ، 0، MEKNES

MAROC

SERVICES LAMSALLA شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
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وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 280 
س مأجر 2 تجزئة جنان مكناس 2 - 

50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
52309

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يناير   29
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SERVICES LAMSALLA
: -االشغا0  بإيجاز  غرض الشركة 

املخألفة
 -الأصدير واالسأيراد 

 -ب ع املواد االلكترون ة بالأقس ط
.

عنوان املقر االجأماعي : رقم 280 
س مأجر 2 تجزئة جنان مكناس 2 - 

50000 مكناس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
1.000 حصة   : اسو  الس د عزيز 

بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د عزيز اسو عنوانه)ا( اقامة 
ياسين  تجزئة   6 زنقة   4 شقة   101

50000 مكناس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس د عزيز اسو عنوانه)ا( اقامة 
ياسين  تجزئة   6 زنقة   4 شقة   101

50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

2021 تحت رقم 847.
478I

BOURNAZIL IMMOBILIER

BOURNAZIL IMMOBILIER.

SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

BOURNAZIL IMMOBILIER

حي االص ل الرقم 145 املحمدية، 

CASA ،20200 املغرب

BOURNAZIL IMMOBILIER.

SARL شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 202 شارع 
عبداملومن رقم 5 الطابق االو0 

الدار الب ضاء 20200 الدارالب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

437519

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2019 يون و   12

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

BOURNAZIL IMMOBILIER.

.SARL

الترويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري..

 202  : االجأماعي  املقر  عنوان 
شارع عبداملومن رقم 5 الطابق االو0 

الدارالب ضاء   20200 الب ضاء  الدار 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 50.000  : موف ق  رضوان  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

الس دة خطان خديجة : 50.000 

حصة بق مة 100 درهم للحصة. 

 500  : موف ق  رضوان  الس د 
بق مة 100 درهم.

 500  : خديجة  خطان  الس دة 
بق مة 100 درهم.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  موف ق  رضوان  الس د 
 28810  145 الرقم  االص ل  حي 

املحمدية املغرب.
الس دة خطان خديجة عنوانه)ا( 
 28810  145 الرقم  االص ل  حي 

املحمدية املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  موف ق  رضوان  الس د 
 28810  145 الرقم  االص ل  حي 

املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

يول وز 2019 تحت رقم 437519.
479I

aice compta

BATIMENT ANDALOUS II
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
 BATIMENT ANDALOUS II

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 
كلم مة رقم 653 اقامة لوفر الطابق 
4 رقم 11 - 20050 الدارالب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
516575

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   09
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BATIMENT ANDALOUS II
الترويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
زنقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
كلم مة رقم 653 اقامة لوفر الطابق 
الدارالب ضاء   20050  -  11 رقم   4

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 BATIMENT الشركة 
بق مة  ANDALOUS : 1.000 حصة 

100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 BATIMENT الشركة 
زنقة   13 عنوانه)ا(   ANDALOUS
تحمد املجاطي اقامة ارلب الطابق 1 
رقم 8 املعاريف 20370 الدارالب ضاء 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مسأور  احمد  الس د 
 39 عمارة  54ب  س  م  االزهر  تجزئة 
شقة 11 االلفة 20220 الدارالب ضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793418.
480I

FIDUS FETHI

HTIT TRAV
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUS FETHI
 RUE BIR ANZARANE HAY 79

 HASSANI N4 2EME ETAGE
 BERKANE ، 63300، BERKANE

maroc
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HTIT TRAV شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي 79 زنقة 

بئر انزران حي حسني الطابق الأاني 
رقم 4 بركان - 63300 بركان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

8097

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   03

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 HTIT  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.TRAV

- اسأيراد   : بإيجاز  غرض الشركة 

الصناع ة  املعدات  جم ع  وتصدير 

والزراع ة 
- تعما0 بناء مأخصصة تخرى

- مفاوض.
79 زنقة   : عنوان املقر االجأماعي 

الأاني  الطابق  حسني  حي  انزران  بئر 
رقم 4 بركان - 63300 بركان املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : حط ط  سع د  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حط ط  سع د  الس د 

 63300 جرس ف  حمرية  حي 

جرس ف املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حط ط  سع د  الس د 

 63300 جرس ف  حمرية  حي 

جرس ف املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   11 بأاريخ  ببركان  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 594/2021.

481I

FATIGEST

BACOM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FATIGEST

 RUE DEJLA CASABLANCA ، 67

20140، CASABLANCA MAROC

BACOM شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 117 زنقة 

ابن منير اقامة الزرقاء الطابق 

االو0 رقم 2 معاريف - 20370 الدار 

الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

433103

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2019 تبريل   21

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BACOM

غرض الشركة بإيجاز : : - زخرفة.

- تعما0 البناء والتشي د....

 117  : االجأماعي  املقر  عنوان 

الطابق  الزرقاء  اقامة  منير  ابن  زنقة 

االو0 رقم 2 معاريف - 20370 الدار 

الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

500 حصة   : بنزيني  الس د هشام 

بق مة 100 درهم للحصة.

 500  : الحسان  اقديم  الس د 
حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بنزيني  هشام  الس د 
 29490 مديونة   28 رقم  س  بلوك 

الدار الب ضاء املغرب.
عنوانه)ا(  الحسان  اقديم  الس د 
 4 الشقة   2 الطابق  روما  زنقة   49

20502 الدار الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بنزيني  هشام  الس د 
 29490 مديونة   28 رقم  س  بلوك 

الدار الب ضاء املغرب
عنوانه)ا(  الحسان  اقديم  الس د 
 4 الشقة   2 الطابق  روما  زنقة   49

20502 الدار الب ضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تبريل 2019 تحت رقم -.
482I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

BOUTAZ
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
BOUTAZ شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

الجيش امللكي مكاتب الفأح الطابق 
5 شقة 25 - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

69791
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   11
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BOUTAZ

غرض الشركة بإيجاز : - االنعاش 

العقاري.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الجيش امللكي مكاتب الفأح الطابق 5 

شقة 25 - 30000 فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 90.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

حصة   150  : مريح  هشام  الس د 

بق مة 100 درهم للحصة.

 150  : بوتزارزايت  بلقاسم  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

 150  : بوتزارزايت  ادريس  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

 150  : بوتزارزايت  بناصر  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

 150  : بوتزارزايت  محمد  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

بوتزارزايت  الحف ظ  عبد  الس د 

درهم   100 بق مة  حصة   150  :

للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مريح  هشام  الس د 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

بوتزارزايت  بلقاسم  الس د 

عنوانه)ا( الدار الب ضاء 20000 الدار 

الب ضاء املغرب.

بوتزارزايت  ادريس  الس د 

عنوانه)ا( الدار الب ضاء 20000 الدار 

الب ضاء املغرب.

بوتزارزايت  بناصر  الس د 

عنوانه)ا( الدار الب ضاء 20000 الدار 

الب ضاء املغرب.

بوتزارزايت  محمد  الس د 

عنوانه)ا( الدار الب ضاء 20000 الدار 

الب ضاء املغرب.
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بوتزارزايت  الحف ظ  عبد  الس د 
عنوانه)ا( الدار الب ضاء 20000 الدار 

الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
بوتزارزايت  ادريس  الس د 
عنوانه)ا( الدار الب ضاء 20000 الدار 

الب ضاء املغرب
عنوانه)ا(  قاب  رش د  الس د 

املحمدية 28810 املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   11 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4478/2021.
483I

FIDUS FETHI

MU-LAK TRAVAUX
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUS FETHI
 RUE BIR ANZARANE HAY 79

 HASSANI N4 2EME ETAGE
 BERKANE ، 63300، BERKANE

maroc
MU-LAK TRAVAUX شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي 79 زنقة 
بئر انزران حي حسني الطابق الأاني 
رقم 4 بركان - 63300 بركان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
8095

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   03
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
MU-  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.LAK TRAVAUX

- اسأيراد   : بإيجاز  غرض الشركة 
الصناع ة  املعدات  جم ع  وتصدير 

والزراع ة 
- تعما0 بناء مأخصصة تخرى

- مفاوض.
79 زنقة   : عنوان املقر االجأماعي 
الأاني  الطابق  حسني  حي  انزران  بئر 
رقم 4 بركان - 63300 بركان املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 
درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : لكحل  مصطفى  الس د 
حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الس د مصطفى لكحل عنوانه)ا( 
 63300 جرس ف  حمرية  حي 

جرس ف املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس د مصطفى لكحل عنوانه)ا( 
 63300 جرس ف  حمرية  حي 

جرس ف املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   11 بأاريخ  ببركان  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 593/2021.
484I

AMJAD ANOUAR

SF RMILI TRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تغ ير نشاط الشركة

AMJAD ANOUAR
 HAY ESSALAM BLOC 10 N°

 APPT 05 ، 14200، SIDI 84-83
SLIMANE MAROC

SF RMILI TRANS شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها االجأماعي اقامة وداد 
جهان زاوية شارع بئرانزران واملغرب 
العربي شقة 02 - 14200 س دي 

سل مان املغرب.
تغ ير نشاط الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.3201

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تغ ير  تم   2021 تكأو7ر   11 في  املؤرخ 
نشاط الشركة من »نقل الركاب« إلى 

»نقل املسأخدمين«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بس دي سل مان بأاريخ 11 
تكأو7ر 2021 تحت رقم 305/2021.
485I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

FONCIERE SOUMAYA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
FONCIERE SOUMAYA شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي جولف 
س تي عمارة 49 شقة 6 املدينة 

الخضراء - 20000 الدار الب ضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
518749

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يون و   04
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.FONCIERE SOUMAYA
غرض الشركة بإيجاز : - االنعاش 

العقاري.

جولف   : االجأماعي  املقر  عنوان 

املدينة   6 شقة   49 عمارة  س تي 

الب ضاء  الدار   20000  - الخضراء 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 100.000  : الس د معاد املوسولي 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  املوسولي  معاد  الس د 

الدار الب ضاء 20000 الدار الب ضاء 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  املوسولي  معاد  الس د 

 6 شقة   49 عمارة  س تي  جولف 

الدار   20000 الخضراء  املدينة 

الب ضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   08 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 795803/2021.

486I

COMPTABLE AGREE

TRANSPORT COURRIER
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

COMPTABLE AGREE
زاوية شارع اللة ياقوت وزنقة 

تلعرعار الطابق 4 تلرقم 11 ، مرس 

السلطان الدار تلب ضاء ، 20006، 

تلب ضاء تملغرب

TRANSPORT COURRIER شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 26 شارع 

مرس السلطان الطابق 1 الرقم 3 - 

20006 الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

517559
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   07

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.TRANSPORT COURRIER

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عبر  والنقل  البري  النقل  البضائع- 

خطوط ارنابيب -النقل والأخزين.

عنوان املقر االجأماعي : 26 شارع 

 -  3 الرقم   1 الطابق  السلطان  مرس 

20006 الدار الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

يوسف  محمد  الشماع  الس د 

درهم   100 بق مة  حصة   510  :

للحصة.

 490  : فاطمة  الشايب  الس دة 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

يوسف  محمد  الشماع  الس د 

عين  ممر  حسنين  إقامة  عنوانه)ا( 
12بوركون  شقة   2 ظابق  توملاس 

20053 الدار الب ضاء املغرب.

الس دة الشايب فاطمة عنوانه)ا( 
 6 رقم   28 عمارة   30 زنقة  ترزهر 

الدار   20600 تلبرنو�سي  س دي 

الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

يوسف  محمد  الشماع  الس د 

عين  ممر  حسنين  إقامة  عنوانه)ا( 
12بوركون  شقة   2 ظابق  توملاس 

20053 الدار الب ضاء املغرب

الس دة الشايب فاطمة عنوانه)ا( 
 6 رقم   28 عمارة   30 زنقة  ترزهر 

الدار   20600 تلبرنو�سي  س دي 

الب ضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 794491.
487I

Fiducie olympia sarl

BM SYSTEMS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجأماعي للشركة

Fiducie olympia sarl
 1er etage n°10groupe 10 rue

 de marrakech Agadir، 80000،
agadir maroc

BM SYSTEMS شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

السعديين رقم 90 الدشيرة الجهادية 
انزكان - 86150 انزكان املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.47733
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2021 تم تحويل  03 مارس  في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
الدشيرة   90 رقم  السعديين  »شارع 
انزكان   86150  - انزكان  الجهادية 
رقم  الشقة   13 »عمارة  إلى  املغرب« 
 I ت كمي  برنامج  الرابع  الطابق   13

اكادير. - 80000 اكادير املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يون و   04 بأاريخ  باكادير  الأجارية 

2021 تحت رقم 100029.
488I

ائأمان ة الراحة

اناس ابيطاسيون
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وفاة شريك

ائأمان ة الراحة
48 شارع محمد الخامس تجزئة 
الصافي برش د برش د، 26100، 

MAROC برش د
اناس اب طاس ون شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجئة نصر 
هللا رقم 213 الطابق الثالث برش د 

برش د 26100 برش د املغرب.
وفاة شريك

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.10009

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 20 شتنبر 2021 تم اإلعالم 
وتوزيع  سداد  بوزكري  الشريك  بوفاة 
لرسم   

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2021 غشت   31 في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل ارتي :

 12  ، فارس  ابو  حورية  الس د)ة( 
حصة.

الس د)ة( ح اة سداد ، 15 حصة.
 15  ، سداد  ازهور  الس د)ة( 

حصة.
 29  ، سداد  رش د  الس د)ة( 

حصة.
 29  ، سداد  الشرقاوي  الس د)ة( 

حصة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   01 بأاريخ  ببرش د  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 1201.
489I

لوكسر للحسابات

ISKAME IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

لوكسر للحسابات
41 شارع بركان الطابق الثاني رقم 4 

، 60000، وجدة املغرب
 ISKAME IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 15 زنقة 
جما0 الدين االفغاني الطابق االو0 

رقم 3 - 60000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

32497
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2018 يون و   04
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ISKAME IMPORT EXPORT
تصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واستراد.
15 زنقة   : عنوان املقر االجأماعي 
االو0  الطابق  االفغاني  الدين  جما0 

رقم 3 - 60000 وجدة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 100  : �سي  ايت  حسين  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
 

 100  : �سي  ايت  حسين  الس د 
بق مة 100 درهم.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

ايت �سي عنوانه)ا(  الس د حسين 
 14 رقم   10 ب  زنقة  لخضر  �سي  حي 

60000 وجدة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
ايت �سي عنوانه)ا(  الس د حسين 
 14 رقم   10 ب  زنقة  لخضر  �سي  حي 

60000 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يول وز   04 بأاريخ  بوجدة  الأجارية 

2018 تحت رقم 837.
490I

occasion electromenager taouima

 DOURMAS TRADING
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

 occasion electromenager
taouima

 RUE 3 N°13 TAOUIMA ،
62000، NADOR MORROCO

 DOURMAS TRADING SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة
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 ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 

تاوريرت بوسأة 02 سلوان 62702 
الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
4034

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يناير   15
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
.DOURMAS TRADING SARL AU
بإيجاز  الشركة  غرض 
 IMPORTATION ET  :
 EXPORTATION DES PRODUITS

.ALIMENTAIRES
حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 62702 سلوان   02 بوسأة  تاوريرت 

الناظور املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 30.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 300  : بويلغمان  محمد  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د محمد بويلغمان عنوانه)ا( 
سلوان   02 بوسأة  تاوريرت  حي 

62702 الناظور املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس د محمد بويلغمان عنوانه)ا( 
سلوان   02 بوسأة  تاوريرت  حي 

62702 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بأاريخ  بالناضور  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 4034.
491I

STE FIDMEK

XPERCIA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

STE FIDMEK

Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae et Hajar n°23 Appt14 ،

50050، Meknes Maroc

XPERCIA شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 4 

الطابق الثاني زاوية شارع اطلس 

وجبل تازكة عمارة رقم 39 اكدا0 

الر7اط 10000 الر7اط اململكة 

املغر7 ة

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

155111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يول وز   15

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.XPERCIA

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

-مركزالنداء

-اسأيراد تصدير.

 4 رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 

اطلس  شارع  زاوية  الثاني  الطابق 

اكدا0   39 رقم  عمارة  تازكة  وجبل 

اململكة  الر7اط   10000 الر7اط 

املغر7 ة.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : يعالتن  عماد  الس د 
حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  يعالتن  عماد  الس د 
 06 شقة  الف  عمارة  رمانة  اقامة 
سال الجديدة 10000 الر7اط اململكة 

املغر7 ة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  يعالتن  عماد  الس د 
 06 شقة  الف  عمارة  رمانة  اقامة 
سال الجديدة 10000 الر7اط اململكة 

املغر7 ة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   05 بأاريخ  بالر7اط  الأجارية 

2021 تحت رقم 118052.
492I

بوديح كونأا

 MAMSI
CONSULTING&EVENT

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

بوديح كونأا
شارع الحسن الثاني ، 62000، 

العروي املغرب
 MAMSI CONSULTING&EVENT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 

 Nador اياسينان فرخانة الناضور
62000 الناضور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
22421

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   26
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MAMSICONSULTING&EVENT
غرض الشركة بإيجاز : استشارة

تنض م املعارض واملؤتمرات.
دوار   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 Nador الناضور  فرخانة  اياسينان 

62000 الناضور املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : مامة  العمري  الس دة 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مامة  العمري  الس دة 
 62000 فرخانة  اياسينان  دوار 

الناضور املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مامة  العمري  الس دة 
 62000 فرخانة  اياسينان  دوار 

الناضور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
25 يون و  االبأدائ ة بالناضور بأاريخ 

2021 تحت رقم -.

493I

Fiduciaire ibn khaldoune

KANFA TRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

Fiduciaire ibn khaldoune
88 شارع موالي اسماع ل زاوية 

زنقة تونس برش د املغرب، 26100، 
برش د املغرب

KANFA TRANS شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي 13 شارع 
محمد الخامس الطابق الثالث 

يسار تجزئة اليسر - 26100 برش د 
املغرب



21215 الجريدة الرسميةعدد 5687 - 20 ر7 ع ارو0 1443 )27 تكأو7ر 2021) 

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

15723

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   23

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.KANFA TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.

عنوان املقر االجأماعي : 13 شارع 

الثالث  الطابق  الخامس  محمد 

26100 برش د   - اليسر  يسار تجزئة 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د تخنافر عبدالعالي : 1.000 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عبدالعالي  تخنافر  الس د 

عنوانه)ا( دوار العسارة رياح 26100 

برش د املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عبدالعالي  تخنافر  الس د 

عنوانه)ا( دوار العسارة رياح 26100 

برش د املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   01 بأاريخ  ببرش د  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 1209.

494I

لوكسر للحسابات

STRAS TRANSPORT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

لوكسر للحسابات

41 شارع بركان الطابق الثاني رقم 4 

، 60000، وجدة املغرب

STRAS TRANSPORT شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 12 زنقة 

الشروق حي السالم عوينت السراق 

- 60000 وجدة املغرب.

تفويت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.35859

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تمت   2021 شتنبر   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :

عشاق  نزهة  )ة(  الس د  تفويت 

تصل  من  اجأماع ة  حصة   500

500 حصة لفائدة الس د )ة( محمد 

كاسمي بأاريخ 21 شتنبر 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   01 بأاريخ  بوجدة  الأجارية 

2021 تحت رقم 3417.

495I

fiduciaire didi

MQ TRAVAUX
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire didi

 RUE IMAM GHAZALI IMM 18

 ،HAMOUTI 1ER ETAGE ، 60000

وجدة املغرب

MQ TRAVAUX شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 15 جما0 

الدين افغاني الطابق االو0 رقم 3 

وجدة - 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

38243

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   27

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 MQ  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.TRAVAUX

اعما0   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مأنوعة او اعما0 البناء

اسأيراد وتصدير )تاجر تو وس ط(

مفاوض.

عنوان املقر االجأماعي : 15 جما0 

 3 رقم  االو0  الطابق  افغاني  الدين 

وجدة - 60000 وجدة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د مقران سف ان : 500 حصة 

بق مة 50.000 درهم للحصة.

 500  : محمد  امهراين  الس د 

حصة بق مة 50.000 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سف ان  مقران  الس د 

 62000 الناضور  فرخانة  تسمغين 

الناظور املغرب.

عنوانه)ا(  محمد  امهراين  الس د 

تجزئة  السراق  اعو7نت  السالم  حي 

 60000 وجدة   793 رقم  بلوك  لعلج 

وجدة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  سف ان  مقران  الس د 

 62000 الناضور  فرخانة  تسمغين 

الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   08 بأاريخ  بوجدة  الأجارية 

2021 تحت رقم 3514.

496I

Fiduciaire ibn khaldoune

ECONOMIE BETON
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

Fiduciaire ibn khaldoune
88 شارع موالي اسماع ل زاوية 

زنقة تونس برش د املغرب، 26100، 
برش د املغرب

ECONOMIE BETON شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 43 زنقة 1 
كال فورن ا - 26100 برش د املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

15749
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   16
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ECONOMIE BETON
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
43 زنقة   : عنوان املقر االجأماعي 
1 كال فورن ا - 26100 برش د املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 300.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : تسغرين  يوسف  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
 1.000  : تسغرين  م لود  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
 1.000  : منير  الع دي  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د يوسف تسغرين عنوانه)ا( 
مجموعة  الجديد  مومن  س دي 
الدار   20402  72 رقم   27 زنقة   7

الب ضاء املغرب.
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عنوانه)ا(  تسغرين  م لود  الس د 
املحمدية   28810  737 الحرية  حي 

املغرب.
عنوانه)ا(  منير  الع دي  الس د 
تجزئة الفضل زنقة 27 رقم 09 موالي 
رش د 20703 الدار الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس د يوسف تسغرين عنوانه)ا( 
مجموعة  الجديد  مومن  س دي 
الدار   20402  72 رقم   27 زنقة   7

الب ضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   07 بأاريخ  ببرش د  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 1232.
497I

مكأب الس د الحسني يوسف

 EXCELLENTIA BUSINESS
CENTER

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

مكأب الس د الحسني يوسف
مكأب رقم EB 407 الطابق 4 بلوك 
E تكنو7و0 2 تكادير باي فونتي - 
اكادير ، 80010، اكادير املغرب
 EXCELLENTIA BUSINESS

CENTER شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

 PLATEAU وعنوان مقرها اإلجأماعي
 BUREAU N°53, 4ÈME ÉTAGE,

 GALERIES MAMOUNIA,
 AVENUE HASSAN

 BOUNAAMANI FH 500-CITE
 DAKHLA - 80060 AGADIR

MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
49101

 29 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر 
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 EXCELLENTIA BUSINESS

.CENTER

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 DOMICILIATION DE SIÈGES

 SOCIAUX - LOCATION DE

 BUREAUX ÉQUIPÉS ET DES

 ESPACES DE COWORKING –

.CONSEIL EN GESTION

 : االجأماعي  املقر  عنوان 

 PLATEAU BUREAU N°53,

 4ÈME ÉTAGE, GALERIES

 MAMOUNIA, AVENUE HASSAN

 BOUNAAMANI FH 500-CITE

 DAKHLA - 80060 AGADIR

.MAROC

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 EL-HOUSNY YOUSSEF الس د 

درهم   100 بق مة  حصة   : 1.000

للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 EL-HOUSNY YOUSSEF الس د 

 HAY AL HOUDA 80070 )عنوانه)ا

.AGADIR MAROC

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

 EL-HOUSNY YOUSSEF الس د 

 HAY AL HOUDA 80070 )عنوانه)ا

AGADIR MAROC

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   11 بأاريخ  باكادير  الأجارية 

2021 تحت رقم 106769.

498I

TOP LEADERS SARL

ALIMENTATION OU-AMI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

TOP LEADERS SARL
 AV MOULAY ISMAIL

 RESIDENCE MOULAY ISMAIL
 3ème ETAGE N°9 ، 90000،

TANGER maroc
 ALIMENTATION OU-AMI

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي نج بة 
زنقة 88 رقم 11 الطابق ارر�سي - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
117011

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   11
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ALIMENTATION OU-AMI
 ، : اسأيراد  غرض الشركة بإيجاز 
جم ع  توزيع   ، شراء   ، ب ع   ، تصدير 

تنواع املنأجات واملواد الغذائ ة.
عنوان املقر االجأماعي : حي نج بة 
 - ارر�سي  الطابق   11 رقم   88 زنقة 

90000 طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : العوامي  حسن  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  العوامي  حسن  الس د 
طنجة البال ة زنقة 91 رقم 4 90000 

طنجة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  العوامي  حسن  الس د 
طنجة البال ة زنقة 91 رقم 4 90000 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يون و   02 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 243006.
499I

RIVE DROITE CONSULTING

 ZELE LOGISTIQUE
&TRANSPORT SARL AU
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

RIVE DROITE CONSULTING
 RES VERTE AV MED V 114

 ET.7 AP.21 ، 90000، TANGER
MAROC

 ZELE LOGISTIQUE
TRANSPORT SARL AU& شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

يوسف بن تاشفين، رقم 5، الطابق 
2 رقم 3 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

120717
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 غشت   04
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 ZELE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 LOGISTIQUE &TRANSPORT

.SARL AU
يأمثل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
في  ق امها،  في  الشركة  موضوع 
تساسا  الخارج،  وفي  عموما،  املغرب 

بارنشطة الأال ة :
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للبضائع،  والدولي  الوطني  النقل 

تسير  التي  العر7ات  بواسطة  خاصة 

على الطرق ؛

الوطني  النقل  في  بالعمولة  وك ل 

الوسائل،  بجم ع  للبضائع،  والدولي 

تسير  التي  العر7ات  بواسطة  خاصة 

على الطرق ؛

االسأيراد والأصدير ؛

العر7ات  جم ع  كراء  تو  شراء 

تو  املسأخدمين  لنقل  املخصصة 

البضائع ؛

والعمولة  والوساطة،  الأمث ل، 

واسأغال0 جم ع الرخص تو العالمات 

تو الشركات ؛

والتس ير  واملساهمة،  إنشاء، 

عالقة  لها  لشركات  تشكاله،  بجم ع 

موضوع  مع  مباشرة  غير  تو  مباشرة 

الشركة.

العمل ات،  جم ع  عام،  وبشكل 

القانون ة،  طب عتها،  كانت  تيا 

واملدن ة  واملال ة،  واالقأصادية 

باملوضوع  املرتبطة  والأجارية، 

تن  شأنها  من  والتي  تعاله،  املذكور 

تشجع، بشكل مباشر تو غير مباشر، 

على تحق ق الهدف الذي تسعى إل ه 

الشركة، تو توس عه تو تطويره..

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
يوسف بن تاشفين، رقم 5، الطابق 2 

رقم 3 - 90000 طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د عاد0 اشباري : 100 حصة 

بق مة 1.000 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اشباري  عاد0  الس د 

شقة  ف  2عمارة  دار  تحسن  إقامة 

اكدا0  الأاني  الحسن  10شارع 

10090 الر7اط املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اشباري  عاد0  الس د 
شقة  ف  2عمارة  دار  تحسن  إقامة 
اكدا0  الأاني  الحسن  10شارع 

10090 الر7اط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   11 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 8887.
500I

Fiducie olympia sarl

DEVELOPYO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

Fiducie olympia sarl
 1er etage n°10groupe 10 rue

 de marrakech Agadir، 80000،
agadir maroc

DEVELOPYO شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 
االو0، محل رقم 96 بلوك ف 20 

حي الداخلة اكادير. - 80000 اكادير 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
48913

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   13
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DEVELOPYO
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
الكمب وتر  تنظمة  في  االستشارات 
 - والخارج:  املغرب  داخل  والبرامج 
)الأطويرات  والأصم م  الأخط ط 
لنظم  واالستشارات(  والدراسات 
الكمب وتر التي تدمج ارجهزة والبرامج 

تشمل  قد  االتصاالت.  وتقن ات 

املسأخدمين  تدريب  الخدمات 

املعن ين. - استشارات تطوير البرامج 

احأ اجات  تحل ل  املخصصة: 

وص اغة   ، ومشكالتهم  املسأخدمين 

على  الأدريب   - املقترحة.  الحلو0 

و7رمجة  الكمب وتر  وتقن ات  تدوات 

الكمب وتر وإنشاء وتسويق البرامج.

العمل ات  جم ع   ، عام  وبشكل 

الأجارية واملال ة والصناع ة والأابأة 

بشكل  تساهم  والتي   ، واملأحركة 

مباشر تو غير مباشر في تحق ق الهدف 

االجأماعي..

الطابق   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 20 ف  بلوك   96 رقم  محل  االو0، 

80000 اكادير   - حي الداخلة اكادير. 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : يونس  الشفيري  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  يونس  الشفيري  الس د 

بلوك   96 رقم  محل  االو0،  الطابق 

 80000 اكادير.  الداخلة  حي   20 ف 

اكادير املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  يونس  الشفيري  الس د 

بلوك   96 رقم  محل  االو0،  الطابق 

 80000 اكادير.  الداخلة  حي   20 ف 

اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   22 بأاريخ  باكادير  الأجارية 

2021 تحت رقم 106546.

501I

CAGEC

 CHASETIN MINING SARL
A.U

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

CAGEC
 RUE RAHAL BEN  108
 AMED CASABLANCA ، 20300،

CASABLANCA MAROC
 CHASETIN MINING SARL
A.U »شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د«
 61 االجأماعي:  مقرها  وعنوان 
مصطفي  زاوية  ياقوت  لال  شارع 
الطابق   85 رقم  رياض  مركز  املعانى 
.MAROC 2 - 20100 الدار الب ضاء
مهام  مزاولة  مدة  »تجديد 

املسيرين«
الأجاري:  السجل  في  الأق  د  رقم 

.273565
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 30 شتنبر 2021
مهام  مزاولة  مدة  تجديد  تقرر 
املسيرين ملدة: غير محدودة سنوات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795659.

502I

حسن بلفقير محا سب معأمد من طرف الد ولة

GALITE ADAM
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

حسن بلفقير محا سب معأمد من 
طرف الد ولة

زنقة 44 رقم 72 ، 14000، 
القن طرة املغرب

GALITE ADAM شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي الوفاء 01 
رقم 329 - 14000 القن طرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
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محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

61661

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 يناير   18

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.GALITE ADAM

غرض الشركة بإيجاز : اال شغا0 

العامة.

عنوان املقر االجأماعي : الوفاء 01 

رقم 329 - 14000 القن طرة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رتسما0  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : �سي  البعبو  عزيز  الس د 

حصة بق مة 100,00 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د عزيز البعبو �سي عنوانه)ا( 

الوفاء 01 رقم 329 14000 القن طرة 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الس د عزيز البعبو �سي عنوانه)ا( 

الوفاء 01 رقم 329 14000 القن طرة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

يول وز 2021 تحت رقم 86617.

503I

FADIFISC

CHARAFI TRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل الشكل القانوني للشركة

FADIFISC
الطابق   2 رقم  املقاومة  شارع 
اكادير  والزركدي  امزيل  عمارة  االو0 
 AVENUE AL MOUQ N°02 1ER
 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000، اكادير املغرب
ذات  شركة   CHARAFI TRANS
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د
و عنوان مقرها االجأماعي رقم 43 

درب الزمالة - 83000 تارودانت.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري -.
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2021 تم تحويل  28 شتنبر  املؤرخ في 
القانوني للشركة من »شركة  الشكل 
ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
املسؤول ة  ذات  »شركة  إلى  الوح د« 

املحدودة«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بأاريخ  بأارودانت  االبأدائ ة 

شتنبر 2021 تحت رقم 1923.
504I

FADIFISC

CHARAFI TRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

FADIFISC
شارع املقاومة رقم 2 الطابق االو0 

عمارة امزيل والزركدي اكادير 
 AVENUE AL MOUQ N°02 1ER
 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI
AGADIR، 80000، اكادير املغرب
CHARAFI TRANS شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 43 
درب الزمالة رقم 43 درب الزمالة 

83000 تارودانت املغرب.

تفويت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري -.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2021 شتنبر   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الشرفي  هشام  )ة(  الس د  تفويت 
500 حصة اجأماع ة من تصل 500 
حصة لفائدة الس د )ة( عبد الرح م 

انظ ف بأاريخ 27 شتنبر 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بأاريخ  بأارودانت  االبأدائ ة 

شتنبر 2021 تحت رقم 1923.
505I

KAP CONSEIL

ايدن برو
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

KAP CONSEIL
 ANGLE YACOUB AL
 MANSOUR AL AMIRA
 III BUREAU 21 GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
مسؤول ة  ذات  شركة  برو  ايدن 

محدودة ذات الشريك الوح د
شارع  اإلجأماعي  مقرها  وعنوان 
 3 االميرة  عمارة  املنصور  يعقوب 
 - جليزمراكش   21 رقم   2 الطابق 

40000 مراكش املغرب
مسؤول ة  ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

108759
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 نونبر   19
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
ايدن   : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

برو.

اسأغال0   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتس ير مطاعم وروض ط افة.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 3 االميرة  عمارة  املنصور  يعقوب 
 - جليزمراكش   21 رقم   2 الطابق 

40000 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 20.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 200  : الحمدوي  عاد0  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
 

 200  : الحمدوي  عاد0  الس د 
بق مة 100 درهم.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الس د عاد0 الحمدوي عنوانه)ا( 
200 40000 مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

الس د عاد0 الحمدوي عنوانه)ا( 
مراكش   4000  4 الشقة  اسكجور 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   27 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2020 تحت رقم 117853.
506I

هشام عثماني

BLEUSEA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل الأصف ة

هشام عثماني
شارع عمر بن الخطاب اقامة ماص 

بالوماص 2 الطابق 3 رقم 77 ، 
90030، طنجة املغرب

BLEUSEA شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي : شارع 
الحسن 2 عمارة اورالندو مارت ل 
تطوان - 93150 مارت ل املغرب.

قفل الأصف ة
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

.20787
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الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تقرر حل   2021 شتنبر   21 في  املؤرخ 

مسؤول ة  ذات  شركة   BLEUSEA

مبلغ  الوح د  الشريك  ذات  محدودة 
وعنوان  درهم   100.000 رتسمالها 

الحسن  شارع  اإلجأماعي  مقرها 

 - تطوان  مارت ل  اورالندو  عمارة   2

93150 مارت ل املغرب نت جة الزمة في 

النشاط االقأصادي.

و عين:

البجدين محمد شف ق  الس د)ة( 

وعنوانه)ا( طريق مارت ل ف ال رمضان 

املغرب  مارت ل   93150 تطوان 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 

شارع  وفي   2021 شتنبر   21 بأاريخ 

مارت ل  اورالندو  عمارة   2 الحسن 

تطوان - 93150 مارت ل املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   05 بأاريخ  بأطوان  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 3924.

507I

MOGADOR BUREAU

NORNAV
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

MOGADOR BUREAU

 EL OUATIA ، 82010، TAN TAN

PLAGE MAROD

NORNAV شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي املخ م 

- الوط ة - 82010 طانطان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

5911

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   12

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.NORNAV
النجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البحرية - اصالح و7ناء سفن الص د.

عنوان املقر االجأماعي : حي املخ م 
- الوط ة - 82010 طانطان املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رتسما0  مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالأالي:

الس د مغران حم د : 334 حصة 
بق مة 100 درهم للحصة.

333 حصة   : بلع د  مومن  الس د 
بق مة 100 درهم للحصة.

 333  : محمد  الفركوس  الس د 
حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حم د  مغران  الس د 
 82010 الوط ة   - االداري  الحي 

طانطان املغرب.
الس د مومن بلع د عنوانه)ا( حي 
طانطان   82010 الوط ة   - املخ م 

املغرب.
الس د الفركوس محمد عنوانه)ا( 
التسم ة  بلقاسم  س دي  عين  دوار 

82010 ابت ملو0 املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مغران  حم د  الس د 
 82010 الوط ة   - االداري  الحي 

طانطان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بطانطان بأاريخ 12 تكأو7ر 

2021 تحت رقم -.
508I

EXOHUIL SARL

EXOHUIL SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

EXOHUIL SARL
قطاع النهضة زنقة االعأدا0 رقم 88 

الع ايدة ، 11060، سال املغرب
EXOHUIL SARL شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي قطاع 

النهضة زنقة االعأدا0 رقم 88 

الع ايدة سال - 11000 سال املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

34611

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   03

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.EXOHUIL SARL

-خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخألفة

-تصدير واستراد السلع

قطاع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 88 رقم  االعأدا0  زنقة  النهضة 

الع ايدة سال - 11000 سال املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوسكين  نزهة  الس دة 
طريق   110 رقم   13 زنقة  النصر  حي 

القن طرة 11000 سال املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  آزضاك  حمزة  الس د 
تركان  زنقة   50 رقم  النهضة  قطاع 

الع ايدة سال 11000 سال املغرب

عنوانه)ا(  مبخوت  كريم  الس د 
النهضة  قطاع  النضا0  زنقة   88

الع ايدة سال 11000 سال املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   07 بأاريخ  بسال  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 37538.

509I

STE FIDMEK

ALTENCIA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

STE FIDMEK

Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae et Hajar n°23 Appt14 ،

50050، Meknes Maroc

ALTENCIA شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة)في طور الأصف ة(

وعنوان مقرها اإلجأماعي قامة اقبا0 

ج م2 مأجر رقم 2 شارع الجيش 

امللكي - 50000 مكناس اململكة 

املغر7 ة.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.42687

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تقرر حل   2021 شتنبر   06 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 

ALTENCIA مبلغ رتسمالها 100.000 

اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

 2 رقم  مأجر  ج م2  اقبا0  قامة 

 50000  - امللكي  الجيش  شارع 

 :  0 نت جة  املغر7 ة  اململكة  مكناس 

املأعلقة  والصعو7ات  -االكراهات 

بالنشا ط الأجاري للشركة.

اقامة  ب  الأصف ة  مقر  حدد  و 

اقبا0 ج2 مأجر رقم 2 شارع الجيش 

اململكة  مكناس   50000  - امللكي 

املغر7 ة. 

و عين:

بنونة  مصطفى  الس د)ة( 

رقم  ج م2  اقبا0  اقامة  وعنوانه)ا( 

فاس  طريق  امللكي  الجيش  شارع   18

املغر7 ة  اململكة  مكناس   50000

كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقأضاء  وعند   

املخولة  الصالح ات  على  املفروضة 

تبل غ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 

العقود والوثائق املأعلقة بالأصف ة : 

اقامة اقبا0 ج م2 مأجر رقم 2 شارع 

الجيش امللكي.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   04 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

2021 تحت رقم 316.

510I

COMPTAMAR EXPERTISE

AFY USINAGE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

COMPTAMAR EXPERTISE
 Casa ، 20530، Casablanca

MAROC
AFY usinage شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 26 محج 
مرس السلطان، الطابق ارو0، 

الشقة 3، - 20000 الدار الب ضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
519253

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   27
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 AFY  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.usinage
صنع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
وإنأاج تي تجزاء تو قطع الغ ار القابلة 
تو  واملعدات  اآلالت  لجم ع  للأك  ف 

املنشآت الصناع ة،
واإلطارات  اإلنشاتت  مخألف   -
املعدن ة وتعما0 الص انة وارنابيب.

عنوان املقر االجأماعي : 26 محج 
ارو0،  الطابق  السلطان،  مرس 
الب ضاء  الدار   20000  -  ،3 الشقة 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 333  : الس د عبد الرح م مبروك 
حصة بق مة 100 درهم للحصة.

 333  : تامة  بن  عثمان  الس د 
حصة بق مة 100 درهم للحصة.

 334  : لقصيري  ياسين  الس د 
حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

مبروك  الرح م  عبد  الس د 
9 رقم  عنوانه)ا( حي اإلنارة بلوك س 

215 40000 مراكش املغرب.
عنوانه)ا(  لقصيري  ياسين  الس د 
البرنو�سي  ص  ح   1 رقم  مارية  دوار 

20000 الدار الب ضاء املغرب.
عنوانه)ا(  تامة  بن  عثمان  الس د 
الزوين  س دي  الصغير  بن  درب 

االوداية 40000 مراكش املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  لقصيري  ياسين  الس د 
البرنو�سي  ص  ح   1 رقم  مارية  دوار 

20000 الدار الب ضاء املغرب
مبروك  الرح م  عبد  الس د 
9 رقم  عنوانه)ا( حي اإلنارة بلوك س 

215 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 796324.
511I

COMPTAMAR EXPERTISE

ABDO METAL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

COMPTAMAR EXPERTISE
 Casa ، 20530، Casablanca

MAROC
ABDO METAL شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي 26 محج 
مرس السلطان، الطابق ارو0، 

الشقة 3، - 20000 الدار الب ضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

519251
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   07
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 ABDO : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.METAL
شراء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
واسأعادة  تدوير  وإعادة  و7 ع 
واملعادن  املعدن ة  الخردة  ومعالجة 

واملأالش ات بجم ع تنواعها 
- نقل البضائع.

عنوان املقر االجأماعي : 26 محج 
ارو0،  الطابق  السلطان،  مرس 
الب ضاء  الدار   20000  -  ،3 الشقة 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 : احديد  ابن  هللا  عبد  الس د 
درهم   100 بق مة  حصة   1.000

للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
احديد  ابن  هللا  عبد  الس د 
لساسفة  لبقاقشة  دوار  عنوانه)ا( 
مديونة  الطالب  اوالد  املجاط ة 

20000 الدار الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
احديد  ابن  هللا  عبد  الس د 
لساسفة  لبقاقشة  دوار  عنوانه)ا( 
مديونة  الطالب  اوالد  املجاط ة 

20000 الدار الب ضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 796323.
512I

 EURO SERVICES PROTECTION

GARDIENNAGE

 EURO SERVICES
 PROTECTION

GARDIENNAGE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 EURO SERVICES PROTECTION
GARDIENNAGE

96 شارع آنفا إقامة ر7 ع آنفا الطابق 
9 رقم 91 ، 20000، الدار الب ضاء 

املغرب
 EURO SERVICES PROTECTION

GARDIENNAGE شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 96 شارع 
آنفا إقامة ر7 ع آنفا الطابق 9 رقم 
91 - 20000 الدار الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

518481
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   30
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 EURO SERVICES PROTECTION

.GARDIENNAGE
الحراسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخاصة.
عنوان املقر االجأماعي : 96 شارع 
آنفا إقامة ر7 ع آنفا الطابق 9 رقم 91 

- 20000 الدار الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رتسما0  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالأالي:
 EURO SERVICES الشركة 
 PROTECTION GROUPE S.A.R.L
درهم   100 بق مة  حصة   AU : 600

للحصة.
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 400  : بوالريش  تسامة  الس د 
حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

 EURO SERVICES الشركة 
 PROTECTION GROUPE S.A.R.L
إقامة  آنفا  شارع   96 عنوانه)ا(   AU
 20000  91 رقم   9 الطابق  آنفا  ر7 ع 

الدار الب ضاء املغرب.
بوالريش عنوانه)ا(  الس د تسامة 
حي البهجة رقم 294 40130 مراكش 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
كم ل  بسكا0  كريسأوف  الس د 
باب  161 جاكرندا  عنوانه)ا(  ف  ينو 
 40000 السادس  محمد  شارع  إغلي 

مراكش املغرب
بوالريش عنوانه)ا(  الس د تسامة 
حي البهجة رقم 294 40130 مراكش 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم -.

513I

COMPTAMAR EXPERTISE

 ETABLISSEMENTS
BENCHAIB

تع ين تعضاء مجلس اإلدارة

COMPTAMAR EXPERTISE
 Casa ، 20530، Casablanca

MAROC
 ETABLISSEMENTS BENCHAIB

»شركة املساهمة«
وعنوان مقرها االجأماعي: زنقة 

الجندي رافايل مارسكا0 - - الب ضاء 
املغرب.

»تع ين تعضاء مجلس اإلدارة«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.35717
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تقرر   2021 تبريل   02 في  املؤرخ 
خال0  اإلدارة  مجلس  تعضاء  تع ين 

السنوات املال ة الأال ة: 

2021 -
2022 -
2023 -
2024 -
2025 -
2026 -

ارشخاص الطب ع ون: 
الس د)ة( عبد الواحد بن الشيب 
اإلدارة  مجلس  في  عضو  بصفأه)ا( 
والكائن عنوانه)ا( ب: شارع بئر تنزاران 
الطابق الخامس شقة 5 إقامة فرح 5 

املعاريف - الب ضاء املغرب
الشيب  بن  غالب  الس د)ة( 
اإلدارة  مجلس  في  عضو  بصفأه)ا( 
ومدير عام والكائن عنوانه)ا( ب: 74 
زنقة تحمد الفك كي - الب ضاء املغرب
الشيب  بن  محمد  الس د)ة( 
اإلدارة  مجلس  في  عضو  بصفأه)ا( 
عنوانه)ا(  والكائن  عام  مدير  ورئيس 
برش د   -  78 رقم  دمشق  زنقة  ب: 

املغرب
ارشخاص املعنويون: 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 796362.
514I

ائأمان ة املرجان

PAYVERT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ائأمان ة املرجان
ف6 ياسم نة 1 شارع محمد 
 lotissement 10 السادس
 ennakhla rue al jaouz

 khouribga، 25000، Khouribga
املغرب

PAYVERT شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي ف 6 
ياسم نة 1 شارع محمد السادس - 

25000 خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

7269

 02 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 غشت 
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PAYVERT
تيهيء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املساحات الخضراء.
 6 ف   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 - السادس  محمد  شارع   1 ياسم نة 

25000 خريبكة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د ياجب محمد : 500 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.
 500  : اسماع ل  عرجون  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محمد  ياجب  الس د 
خريبكة   25000 االمل  حي   273

املغرب.
اسماع ل  عرجون  الس د 
 8 بلوك  شاووف   423 عنوانه)ا( 

محام د 40160 مراكش املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  ياجب  الس د 
خريبكة   25000 االمل  حي   273

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بخريبكة بأاريخ 01 تكأو7ر 

2021 تحت رقم 457.
515I

FIDORO MULTI-SERVICES

SANAMAR MULTI-
SERVICES

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تفويت حصص

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC
 SANAMAR MULTI-SERVICES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي القسم 

1، ب 48، الداخلة. - 73000 
الداخلة املغرب.
تفويت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.13467

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تمت   2021 شتنبر   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :
امو�سى  سناء  )ة(  الس د  تفويت 
تصل  من  اجأماع ة  حصة   1.000
)ة(  الس د  لفائدة  حصة   1.000
حسن طالبي بأاريخ 27 شتنبر 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بأاريخ  الدهب  بوادي  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 1621.
516I

AC FIDUS

RSULTEC COMPANY
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

AC FIDUS
 BD ABDELKRIM KHATTABI 513

 DERB CHABAB C ALIA
 MOHAMMEDIA، 28830،
MOHAMMEDIA MAROC

RSULTEC COMPANY شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي الحي 
الصناعي رقم 15 جماعة املنصورية 

MAROC 13072 بن سل مان -
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

7151
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   23
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.RSULTEC COMPANY

انشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املراقبة والأحل ل الأقني.

الحي   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الصناعي رقم 15 جماعة املنصورية - 

.MAROC 13072 بن سل مان

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رتسما0 الشركة: 2.500.000 

درهم، مقسم كالأالي:

 : الزيدية  ابن  فاطمة  الس دة 

درهم   100 بق مة  حصة   2.000

للحصة.

 23000  :  الس د بوشع ب ارم ل 

بق مة 100 درهم.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ارم ل  بوشع ب  الس د 

حي السمارة رقم 24 28800 املحمدية 

.MAROC

الزيدية  ابن  فاطمة  الس دة 

عنوانه)ا( حي اسمارة رقم 24 28800 

.MAROC املحمدية

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الزيدية  ابن  فاطمة  الس دة 

عنوانه)ا( حي اسمارة رقم 24 28800 

MAROC املحمدية

حي  عنوانه)ا(  ارم ل  هند  الس دة 

السمارة رقم 24 شارع الحسن الأاني 

MAROC 28800 املحمدية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بأاريخ  سل مان  ببن  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 537.

517I

GLOFID

EYEDOL SARLAU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

GLOFID

196 شارع السفير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 20300، الدار 

الب ضاء املغرب

EYEDOL SARLAU شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي مأجر 
رقم13 قيسارية السكام - 16000 

س دي قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

28969

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   02

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.EYEDOL SARLAU

اخصائي   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بائع  تاجر  النظارات  بصريات 

بالأقس ط.

مأجر   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 16000  - السكام  قيسارية  رقم13 

س دي قاسم املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : فاطمة  لحرش  الس دة 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  فاطمة  لحرش  الس دة 
 E1 الشطر 538 رياض اسماع ل ة  ر 

50000 مكناس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  فاطمة  لحرش  الس دة 
 E1 الشطر 538 رياض اسماع ل ة  ر 

50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بأاريخ  قاسم  بس دي  االبأدائ ة 

شتنبر 2021 تحت رقم 491.
518I

BENZINA FIRDAOUS

SUCCES WAY PRIVE SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

BENZINA FIRDAOUS
FES ، 30000، FES MAROC

 SUCCES WAY PRIVE SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 24 زنقة 
 30000  - م.ج  عامر  السالم  عبد   3

فاس املغرب
املسؤول ة  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

69789
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   28
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SUCCES WAY PRIVE SARL
دروس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدعم واللغات
مركز الأكوين املنهي

الحساب الذهني.
عنوان املقر االجأماعي : 24 زنقة 3 
عبد السالم عامر م.ج - 30000 فاس 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 500  : الع ا�سي  بن  سناء  الس دة 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

الس دة سم ة حدون : 500 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الع ا�سي  بن  سناء  الس دة 

عنوانه)ا( 10 تجزئة البه ج طريق عين 

 30000 مدخل3  الشقة4  الشقف 

فاس املغرب.

عنوانه)ا(  حدون  سم ة  الس دة 
س دي  النجاح  حي  كلم م  زنقة   150

ابراه م 30000 فاس املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الع ا�سي  بن  سناء  الس دة 

عنوانه)ا( 10 تجزئة البه ج طريق عين 

 30000 مدخل3  الشقة4  الشقف 

فاس املغرب

عنوانه)ا(  حدون  سم ة  الس دة 
س دي  النجاح  حي  كلم م  زنقة   150

ابراه م 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   11 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4472.

519I

مجموعة تطلنت ك للمحاسبة

ESPACE JMARA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

مجموعة تطلنت ك للمحاسبة

شقة رقم 3 الطابق الثاني عمارة 

22 زنقة العاد0 حي اجنان ع الن، 

46000، آسفي املغرب

ESPACE JMARA شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 

الجمارة الجماعة القروية حط ازكان 

- 46000 آسفي املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

12169

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   06

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ESPACE JMARA

اسأغال0   : بإيجاز  الشركة  غرض 

فضاء  اسأغال0  الوقود،  محطة 

و7صفة  ومطعم،  مقهى  لأللعاب، 

عامة جم ع العمل ات املأعلقة بشكل 

مباشر تو غير مباشر بأغراض الشركة.

دوار   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الجمارة الجماعة القروية حط ازكان 

- 46000 آسفي املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د رش د هناني : 1.000 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د رش د هناني عنوانه)ا( دوار 

�سي  دار  القروية  الجماعة  لعزيري 

عي�سى 46000 آسفي املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الس د رش د هناني عنوانه)ا( دوار 

�سي  دار  القروية  الجماعة  لعزيري 

عي�سى 46000 آسفي املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   12 بأاريخ  بآسفي  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 1663.

520I

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI

THUNDER TRANSPORT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI

 LOT LAAYOUNE 84

 2BOULEVARD ROYAUME

 D’ARABIE SAOUADITE 1ER

 ETG N°12، 90000، TANGER

MAROC

THUNDER TRANSPORT شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي 84 ،تجزئة 

الع ون 2 ، شارع اململكة العر7 ة 

السعودية ، إقامة العزيزية ، الطابق 

ارو0 رقم 11. طنجة 90000 طنجة 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

113397

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 فبراير   17

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.THUNDER TRANSPORT

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني والدولي للبضائع.

 84  : االجأماعي  املقر  عنوان 

اململكة  شارع   ،  2 الع ون  ،تجزئة 

العر7 ة السعودية ، إقامة العزيزية ، 

الطابق ارو0 رقم 11. طنجة 90000 

طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رتسما0  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالأالي:

 100  : السندي  اسماء  الس دة 

درهم   1.000,00 بق مة  حصة 

للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس دة اسماء السندي عنوانه)ا( 

 88 رقم  تاشفين  بن  يوسف  شارع 

طابق 3 شقة 4 طنجة 90000 طنجة 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الس دة اسماء السندي عنوانه)ا( 

 88 رقم  تاشفين  بن  يوسف  شارع 

طابق 3 شقة 4 طنجة 90000 طنجة 

املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 02212239029.

521I

c prof

SOBRONZE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

c prof

 secteur 5 hay salam rue el hajab

n 240 sale ، 11000، sale maroc

SOBRONZE شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

سع د حجي N721 طريق القن طرة 

سال - 11000 سال املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

34613

 13 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر 

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOBRONZE

حالقة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وحمام للنساء.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

القن طرة  طريق   N721 حجي  سع د 

سال - 11000 سال املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 -

500 بق مة   : الس دة نها0 املالكي 

100 درهم.

بق مة   500  : زيرر  عزيزة  الس دة 

100 درهم.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا(  زيرر  عزيزة  الس دة 

الش خ ملفظل زنقة تسني رقم 18 سال 

11000 سال املغرب.

عنوانه)ا(  املالكي  نها0  الس دة 

1 سال  69 رقم  الكأب ة عمارة  تجزئة 

11000 سال املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

حي  عنوانه)ا(  زيرر  عزيزة  الس دة 

الش خ ملفظل زنقة تسني رقم 18 سال 

11000 سال املغرب

عنوانه)ا(  املالكي  نها0  الس دة 

1 سال  69 رقم  الكأب ة عمارة  تجزئة 

11000 سال املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   07 بأاريخ  بسال  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 1005.

522I



عدد 5687 - 20 ر7 ع ارو0 1443 )27 تكأو7ر 2021)الجريدة الرسمية   21224

ml congestfin

YAY PHARM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ml congestfin

 RUE ABDELKADER 16

 MOUFTAKAR 1ER ETG ،

20101، casablanca maroc

YAY PHARM شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 47.شارع 

اللة ال قوت الطابق الخامس الدار 

الب ضاء - 20000 الدار الب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

492533

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 فبراير   08

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 YAY  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PHARM

غرض الشركة بإيجاز : - شراء ب ع 

اردوية الص دالن ة

- اسأيراد وتصدير

- تقديم الخدمة.

عنوان املقر االجأماعي : 47.شارع 

الدار  الخامس  الطابق  ال قوت  اللة 

الب ضاء  الدار   20000  - الب ضاء 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

حصة   333  : مزوز  انس  الس د 

بق مة 100 درهم للحصة.

333 حصة   : الس د ياسين حبرى 

بق مة 100 درهم للحصة.

 334  : املخلوفي  ياسين  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  املخلوفي  ياسين  الس د 
بورحا0  اقامة  سبو  واد  98.زنقة 

26100 برش د املغرب.

عنوانه)ا(  حبرى  ياسين  الس د 

العمارة 06 الشقة 26 جوهرة برش د 

26100 برش د املغرب.

الس د انس مزوز عنوانه)ا( الحج 

الدار   20000 االلفة   680 رقم  فاتح 

الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  املخلوفي  ياسين  الس د 
بورحا0  اقامة  سبو  واد  98.زنقة 

26100 برش د املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

مارس 2021 تحت رقم 768125.

523I

SARL

DENJAM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

SARL

 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC

DENJAM شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 61 شارع 

الال ياقوت ، زاوية مصطفى املعاني 

، رقم 56 - 22200 الدار الب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

519275

 01 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر 

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DENJAM
الترويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
عنوان املقر االجأماعي : 61 شارع 
املعاني  مصطفى  زاوية   ، ياقوت  الال 
الب ضاء  الدار   22200  -  56 رقم   ،

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
500 حصة   : هشام  دنون  الس د 

بق مة 100 درهم للحصة.
 500  : جما0  ابوحسين  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د دنون هشام عنوانه)ا( ف ا 

املنسأير 03 11111 تورينو إيطال ا.
الس د ابوحسين جما0 عنوانه)ا( 
59 زنقة رحا0 بن احمد طابق 4 شقة 
الب ضاء  الدار   22200 12بلف دير 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس د ابوحسين جما0 عنوانه)ا( 
59 زنقة رحا0 بن احمد طابق 4 شقة 
الب ضاء  الدار   22200 12بلف دير 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 35445.
524I

AMJAD ANOUAR

FLEXIBUS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

AMJAD ANOUAR
 HAY ESSALAM BLOC 10 N°

 APPT 05 ، 14200، SIDI 84-83

SLIMANE MAROC

FLEXIBUS شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي السالم 

بلوك 09 رقم 08 - 14200 س دي 

سل مان املغرب.

تفويت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.1899

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تمت   2021 تكأو7ر   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :

قصبي  مراد  )ة(  الس د  تفويت 

تصل  من  اجأماع ة  حصة   1.000

)ة(  الس د  لفائدة  حصة   1.000

تكأو7ر   01 بأاريخ  عمر  الشكراني 

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بس دي سل مان بأاريخ 13 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 306/2021.

526I

FO CONSULTUNG SARL AU

DIGITAL LEADERS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU

 IMM 34 APPT 2 RUE AL

 ADDARISSA HASSAN ،

100000، RABAT MAROC

DIGITAL LEADERS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 15 شارع 

اربطا0 شقة 4 اكدا0 - 10000 

الر7اط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

155271

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   12

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة :
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DIGITAL LEADERS
برمجة،   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تحل ل وتصم م املعلوم ات.
عنوان املقر االجأماعي : 15 شارع 
 10000  - اكدا0   4 شقة  اربطا0 

الر7اط املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د موالي رش د هاشمي : 500 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
الس د يوسف الهاني : 500 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
هاشمي  رش د  موالي  الس د 
رقم   14 عنوانه)ا( شارع فاس عمارة 

4 90000 طنجة املغرب.
عنوانه)ا(  الهاني  يوسف  الس د 
ٌٍٍُِاقامة ر7 عة عمارة الل مون شقة 16 
حي النهضة 1 10210 الر7اط املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
هاشمي  رش د  موالي  الس د 
رقم   14 عنوانه)ا( شارع فاس عمارة 

4 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   12 بأاريخ  بالر7اط  الأجارية 

2021 تحت رقم 9619.
527I

ائأمان ة مومن

SELENART
شركة الأضامن
تأسيس شركة

ائأمان ة مومن
32 زنقة سبأة بوعرفة، 61200، 

بوعرفة املغرب
SELENART شركة الأضامن

وعنوان مقرها اإلجأماعي مركز 
تالس نت - 61252 تالس نت املغرب

تأسيس شركة الأضامن 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

963

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   14

باملميزات  الأضامن  لشركة  ارسا�سي 

الأال ة:

شكل الشركة : شركة الأضامن.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SELENART

ترك ب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتزيين ارحجار.

مركز   : االجأماعي  املقر  عنوان 

تالس نت - 61252 تالس نت املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 340  : لهادي  حسناء  الس دة 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

الس د محمد اعبو7و : 330 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.

الس د موالي ادريس مكاوي : 330 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  لهادي  حسناء  الس دة 

تالس نت   61252 تالس نت  مركز 

املغرب.

عنوانه)ا(  اعبو7و  محمد  الس د 

حي افزار 45000 الحس مة املغرب.
مكاوي  ادريس  موالي  الس د 
 61252 الجديد  الحي  عنوانه)ا( 

تالس نت املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  لهادي  حسناء  الس دة 

تالس نت   61252 تالس نت  مركز 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   08 بأاريخ  بفج ج  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 304.

528I

ائأمان ة مومن

SALLE DE MUSCULATION
شركة الأضامن
تأسيس شركة

ائأمان ة مومن

32 زنقة سبأة بوعرفة، 61200، 

بوعرفة املغرب

 SALLE DE MUSCULATION

شركة الأضامن

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي بلخير - 

61302 تندرارة املغرب

تأسيس شركة الأضامن 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

951

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   14

باملميزات  الأضامن  لشركة  ارسا�سي 

الأال ة:

شكل الشركة : شركة الأضامن.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 SALLE : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.DE MUSCULATION

قاعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الرياضة.

عنوان املقر االجأماعي : حي بلخير 

- 61302 تندرارة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 30.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د عبد الرح م قدوري : 270 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

 15  : عبدالوي  عصام  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

 15  : عبدالوي  ار7 حة  الس دة 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

قدوري  الرح م  عبد  الس د 

 61302 هللا  في  الرجاء  حي  عنوانه)ا( 

تندرارة املغرب.

الس د عصام عبدالوي عنوانه)ا( 
 II الطو7ة  تجزئة  مكرر   386 رقم 

61200 بوعرفة املغرب.

عبدالوي  ار7 حة  الس دة 
عنوانه)ا( زنقة املصلى الحي املحمدي 

بوذنيب 52000 الرش دية املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

قدوري  الرح م  عبد  الس د 

 61302 هللا  في  الرجاء  حي  عنوانه)ا( 

تندرارة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   06 بأاريخ  بفج ج  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 298.

529I

ائأمان ة مومن

BENI TAJJITE FORAGE
شركة الأضامن
تأسيس شركة

ائأمان ة مومن

32 زنقة سبأة بوعرفة، 61200، 

بوعرفة املغرب

BENI TAJJITE FORAGE شركة 

الأضامن

وعنوان مقرها اإلجأماعي 64 شارع 

الدار الب ضاء زنقة 08 - 61102 بني 

تج ت املغرب

تأسيس شركة الأضامن 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

959

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   27

باملميزات  الأضامن  لشركة  ارسا�سي 

الأال ة:

شكل الشركة : شركة الأضامن.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 BENI  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.TAJJITE FORAGE

حفر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تصف ة  الفالح ة،  االشغا0  االبار، 

نقط املاء.

عنوان املقر االجأماعي : 64 شارع 
الدار الب ضاء زنقة 08 - 61102 بني 

تج ت املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.



عدد 5687 - 20 ر7 ع ارو0 1443 )27 تكأو7ر 2021)الجريدة الرسمية   21226

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

حصة   600  : توراغ  حم د  الس د 

بق مة 100 درهم للحصة.

الس د حف ظ املداني : 200 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.

الس د عصام لكاوي : 200 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  توراغ  حم د  الس د 
شارع الدار الب ضاء زنقة 10 رقم 24 

61102 مركز بني تدج ت املغرب.

عنوانه)ا(  املداني  حف ظ  الس د 

شارع الداخلة رقم 44 61102 مركز 

بني تدج ت املغرب.

عنوانه)ا(  لكاوي  عصام  الس د 
رقم   10 الزنقة  الب ضاء  الدار  شارع 

22 61102 بني تدج ت املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  توراغ  حم د  الس د 
شارع الدار الب ضاء زنقة 10 رقم 24 

61102 مركز بني تدج ت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   07 بأاريخ  بفج ج  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 301.

530I

ائأمان ة مومن

AFRAH OUMDALASS
شركة الأضامن
تأسيس شركة

ائأمان ة مومن

32 زنقة سبأة بوعرفة، 61200، 

بوعرفة املغرب

AFRAH OUMDALASS شركة 

الأضامن

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي جوالن 
زنقة الشاطو - 61152 بوعنان 

املغرب

تأسيس شركة الأضامن 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

953

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   23

باملميزات  الأضامن  لشركة  ارسا�سي 

الأال ة:

شكل الشركة : شركة الأضامن.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AFRAH OUMDALASS

تنظ م   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحفالت.

عنوان املقر االجأماعي : حي جوالن 

بوعنان   61152  - الشاطو  زنقة 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 34  : السداوني  رش د  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

33 حصة   : الس د خالد حم دي 

بق مة 100 درهم للحصة.

الس د ف صل عزوزي : 33 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د رش د السداوني عنوانه)ا( 

مركز بوعنان 61152 بوعنان املغرب.

عنوانه)ا(  حم دي  خالد  الس د 

مركز بوعنان 61152 بوعنان املغرب.

عنوانه)ا(  عزوزي  ف صل  الس د 

مركز بوعنان 61152 بوعنان املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الس د رش د السداوني عنوانه)ا( 

مركز بوعنان 61152 بوعنان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   06 بأاريخ  بفج ج  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 299.

531I

ائأمان ة مومن

FORGERONS DE BAZ
شركة الأضامن
تأسيس شركة

ائأمان ة مومن
32 زنقة سبأة بوعرفة، 61200، 

بوعرفة املغرب
FORGERONS DE BAZ شركة 

الأضامن
وعنوان مقرها اإلجأماعي الحي 
الجديد طريق تنوا0 - 61252 

تالس نت املغرب
تأسيس شركة الأضامن 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
955

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   14
باملميزات  الأضامن  لشركة  ارسا�سي 

الأال ة:
شكل الشركة : شركة الأضامن.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.FORGERONS DE BAZ
في  تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الجملة،  ونصف  بالجملة  الحديد 

ترك ب وتجهيز الحديد
وارشغا0  البناء  في  مقاو0 

املخألفة.
الحي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 61252  - تنوا0  طريق  الجديد 

تالس نت املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 50.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
حصة   170  : الباز  حمو  الس د 

بق مة 100 درهم للحصة.
الس د امساعد اقبلي : 165 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.
 165  : رحراح  فاطمة  الس دة 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحي  الباز عنوانه)ا(  الس د حمو 

الجديد 61252 تالس نت املغرب.

عنوانه)ا(  اقبلي  امساعد  الس د 
تالس نت   61252 تالس نت  مركز 

املغرب.
عنوانه)ا(  رحراح  فاطمة  الس دة 
تالس نت   61252 بوشاون  ايت  دوار 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الحي  الباز عنوانه)ا(  الس د حمو 

الجديد 61252 تالس نت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   06 بأاريخ  بفج ج  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 300.

532I

ائأمان ة مومن

DAW SOUF
شركة الأضامن
تأسيس شركة

ائأمان ة مومن
32 زنقة سبأة بوعرفة، 61200، 

بوعرفة املغرب
DAW SOUF شركة الأضامن

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع الدار 
الب ضاء رقم 7 - 61102 بني تج ت 

املغرب
تأسيس شركة الأضامن 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
957

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   29
باملميزات  الأضامن  لشركة  ارسا�سي 

الأال ة:
شكل الشركة : شركة الأضامن.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 DAW  : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها 

.SOUF
في  : مقاو0  بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء وارشغا0 املخألفة.
مقاو0 في ارشغا0 الفالح ة.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
بني   61102  -  7 رقم  الب ضاء  الدار 

تج ت املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
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 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 340  : داودي  يوسف  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

330 حصة   : الس د رش د داودي 

بق مة 100 درهم للحصة.

330 حصة   : يونس اسطا  الس د 

بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  داودي  يوسف  الس د 

شارع الزرقطوني رقم 48 61102 بني 

تدج ت املغرب.

عنوانه)ا(  داودي  رش د  الس د 

تدج ت  بني   61102 السبايك  قصر 

املغرب.

عنوانه)ا(  اسطا  يونس  الس د 

تدج ت  بني   61102 الفالحي  الحي 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الس د يوسف الداودي عنوانه)ا( 

شارع الزرقطوني رقم 48 61102 بني 

تدج ت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   07 بأاريخ  بفج ج  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 302.

533I

ائأمان ة مومن

FENNI
شركة الأضامن
تأسيس شركة

ائأمان ة مومن

32 زنقة سبأة بوعرفة، 61200، 

بوعرفة املغرب

FENNI شركة الأضامن

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

الجيش امللكي رقم 16 - 61152 

بوعنان املغرب

تأسيس شركة الأضامن 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

961

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   23

باملميزات  الأضامن  لشركة  ارسا�سي 

الأال ة:

شكل الشركة : شركة الأضامن.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

.FENNI : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

في  : مقاو0  بإيجاز  الشركة  غرض 

ارشغا0 الفالح ة.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 61152  -  16 رقم  امللكي  الجيش 

بوعنان املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

حصة   34  : فني  عصام  الس د 

بق مة 100 درهم للحصة.

حصة   33  : النوالي  حمزة  الس د 

بق مة 100 درهم للحصة.

 33  : حم دي  بوجمعة  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  فني  عصام  الس د 

بوعنان   61152 املركز  بوعنان 

املغرب.

عنوانه)ا(  النوالي  حمزة  الس د 

شارع الدار الب ضاء زنقة 09 رقم 40 

61102 بي تدج ت املغرب.

الس د بوجمعة حم دي عنوانه)ا( 

بوعنان   61152 امباج  قصر  دوار 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  فني  عصام  الس د 

بوعنان املركز 61152 بوعنان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   07 بأاريخ  بفج ج  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 303.

534I

االسأاد محمد لطفي

BOUTAZ &MARIH GROUP
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

االسأاد محمد لطفي

اقامة  امللكي  الجيش  شارع   36

 ، فاس  الرابع  الطابق   2000 ء  فضا 

30000، فاس املغرب

 BOUTAZ &MARIH GROUP

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

شارع  اإلجأماعي  مقرها  وعنوان 

السع دي  عمارة  امللكي  الجيش 

مكاتب الفأح الطابق الخامس مكأب 

رقم 25 فاس - 30000 فاس املغرب

املسؤول ة  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

69791

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   11

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BOUTAZ &MARIH GROUP

االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

السع دي  عمارة  امللكي  الجيش 

مكاتب الفأح الطابق الخامس مكأب 

رقم 25 فاس - 30000 فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 90.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الحف ظ  عبد  بوتزرزايت  الس د 

درهم   15.000 بق مة  حصة   150  :

للحصة.

 150  : بناصر  بوتزرزايت  الس د 

حصة بق مة 15.000 درهم للحصة.

 150  : محمد  بوتزرزايت  الس د 

حصة بق مة 15.000 درهم للحصة.

 150  : بالقاسم  الس د بوتزرزايت 

حصة بق مة 15.000 درهم للحصة.

 150  : ادريس  بوتزرزايت  الس د 

حصة بق مة 15.000 درهم للحصة.

حصة   150  : هشام  مريح  الس د 

بق مة 15.000 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحف ظ  عبد  بوتزرزايت  الس د 

عنوانه)ا( الدار الب ضاء 20000 الدار 

الب ضاء املغرب.

الس د بوتزرزايت بناصر عنوانه)ا( 

الدار الب ضاء 20000 الدار الب ضاء 

املغرب.

محمد  بوتزرزايت  الس د 

عنوانه)ا( الدار الب ضاء 20000 الدار 

الب ضاء املغرب.

بالقاسم  بوتزرزايت  الس د 

عنوانه)ا( الدار الب ضاء 20000 الدار 

الب ضاء املغرب.

ادريس  بوتزرزايت  الس د 

عنوانه)ا( الدار الب ضاء 20000 الدار 

الب ضاء املغرب.

عنوانه)ا(  هشام  مريح  الس د 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  قاب  رش د  الس د 

املحمدية 28810 املحمدية املغرب

ادريس  بوتزرزايت  الس د 

عنوانه)ا( الدار الب ضاء 20000 الدار 

الب ضاء املغرب

عنوانه)ا(  هشام  مريح  الس د 

طنجة 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   11 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4478/2021.

535I
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STE ATLANTIC CONNECT

STE QAMABE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

STE QAMABE

 MAKATIB MADINA 3 ATLAS

FES ، 30000، FES MAROC

STE QAMABE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع عبد 

الكريم الخطابي عمارة بن مو�سى 

الكواش الطابق2 فاس - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

69819

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   05

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.QAMABE

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 Import Export De Matériel De

 Quincaillerie, Outillage De

 Plomberie, Eclairage Et Mesure

.De Longeure.TRAVAUX DIVERS

عنوان املقر االجأماعي : شارع عبد 

مو�سى  بن  عمارة  الخطابي  الكريم 

 30000  - فاس  الطابق2  الكواش 

فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رتسما0 الشركة: 4.000.000 

درهم، مقسم كالأالي:

 12.000  : محمد  سالوي  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

 12.000  : الس د سالوي عبد هللا 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

 12.000  : فهد  سالوي  الس د 
حصة بق مة 100 درهم للحصة.

 : الكامل  عبد  سالوي  الس د 
درهم   100 بق مة  حصة   4.000

للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محمد  سالوي  الس د 
إقامة ندى زنقة تبي بكر زن بر الشقة 

14 30000 فاس املغرب.
الس د سالوي عبد هللا عنوانه)ا( 
إيموزار  طريق  صول نا  تجزئة   5 رقم 

30000 فاس املغرب.
عنوانه)ا(  فهد  سالوي  الس د 
2 طريق  الشقة  ال اسمين  تجزئة   28

إيموزار 30000 فاس املغرب.
الكامل  عبد  سالوي  الس د 
14 تجزئة غ ثة شارع  عنوانه)ا( رقم 
بيروت الزهور 30000 فاس املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  سالوي  الس د 
إقامة ندى زنقة تبي بكر زن بر الشقة 

14 30000 فاس املغرب
عنوانه)ا(  فهد  سالوي  الس د 
2 طريق  الشقة  ال اسمين  تجزئة   28

إيموزار 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   13 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4511.
536I

شركة ارزامي للخدمات ش.م.م

MARINA BOIS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

شركة ارزامي للخدمات ش.م.م
شارع الجيش امللكي إقامة السالم 
مكأب رقم 03 ، 93040، تطوان 

املغرب
MARINA BOIS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي طريق ازال 
كلم 02 صندوق البريد رقم 5190 - 

93040 تطوان املغرب.
تفويت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.3495

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   2021 شتنبر   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت الس د )ة( الخطابي احمد 

تصل  من  اجأماع ة  حصة   114

114 حصة لفائدة الس د )ة( محمد 

الخطابي بأاريخ 16 شتنبر 2021.

تفويت الس د )ة( الخطابي احمد 

114 حصة اجأماع ة من تصل 114 

حصة لفائدة الس د )ة( عبد الخالق 

الخطابي بأاريخ 16 شتنبر 2021.

تفويت الس د )ة( الخطابي احمد 

114 حصة اجأماع ة من تصل 114 

حصة لفائدة الس د )ة( عبد اللط ف 

الخطابي بأاريخ 16 شتنبر 2021.

تفويت الس د )ة( الخطابي احمد 

114 حصة اجأماع ة من تصل 114 

رضوان  )ة(  الس د  لفائدة  حصة 

الخطابي بأاريخ 16 شتنبر 2021.

تفويت الس د )ة( الخطابي احمد 

 58 تصل  من  اجأماع ة  حصة   58

تس ة  )ة(  الس د  لفائدة  حصة 

الخطابي بأاريخ 16 شتنبر 2021.

تفويت الس د )ة( الخطابي احمد 

 58 تصل  من  اجأماع ة  حصة   58

فاطمة  )ة(  الس د  لفائدة  حصة 

الخطابي بأاريخ 16 شتنبر 2021.

تفويت الس د )ة( الخطابي احمد 

 58 تصل  من  اجأماع ة  حصة   58

لط فة  )ة(  الس د  لفائدة  حصة 

الخطابي بأاريخ 16 شتنبر 2021.

تفويت الس د )ة( الخطابي احمد 

 58 تصل  من  اجأماع ة  حصة   58

سع دة  )ة(  الس د  لفائدة  حصة 

الخطابي بأاريخ 16 شتنبر 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   08 بأاريخ  بأطوان  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 3958.

537I

كبادكاف

WARCH TEX
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجأماعي للشركة

كبادكاف
امللكي  الجيش  شارع   49
الناضور   ،62000  ، الطابق4رقم13 

املغرب
ذات  شركة   WARCH TEX
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د
اقامة  اإلجأماعي  مقرها  وعنوان 
املطار  حي  بقويا  ايت  زنقة   2 رحاب 

الناضور - 62000 الناضور املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة

الأجاري  السجل  في  الأق  د  رقم 
.16649

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
2021 تم تحويل  01 شتنبر  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
حي  بقويا  ايت  زنقة   2 رحاب  »اقامة 
الناضور   62000  - الناضور  املطار 
الرئيس ة  »الطريق  إلى  املغرب« 
 62702  - الناضور  سأوان   39 رقم 

الناضور املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بأاريخ  بالناضور  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 4119.
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STE ATLANTIC CONNECT

STE ATLANTIC CONNECT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

STE ATLANTIC CONNECT
 MAKATIB MADINA 3 ATLAS
FES ، 30000، FES MAROC
 STE ATLANTIC CONNECT

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي عمارة بن مو�سى 
الكواش الطابق2 فاس - 30000 

فاس املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

69823

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   30

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ATLANTIC CONNECT

 IMPORT : غرض الشركة بإيجاز

.EXPORT TRAVAUX DIVERS

عنوان املقر االجأماعي : شارع عبد 

مو�سى  بن  عمارة  الخطابي  الكريم 

 30000  - فاس  الطابق2  الكواش 

فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 : حمدان  علمي  محمد  الس د 

درهم   100 بق مة  حصة   1.000

للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

حمدان  علمي  محمد  الس د 

مونتريا0   66023 كندا  عنوانه)ا( 

كندا.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

حمدان  علمي  محمد  الس د 

عنوانه)ا( كندا 6623 مونتريا0 كندا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   13 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4513.

539I

MANAGEX

YASSINE BOISSONS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

MANAGEX
رقم 35 زنقة الشهداء حي الحسني 

بركان ، 60300، بركان املغرب
شركة   YASSINE BOISSONS

ذات املسؤول ة املحدودة
اقامة  اإلجأماعي  مقرها  وعنوان 
 63300  - الفأح  حي  النخ ل  عزيزي 

بركان املغرب.
تفويت حصص

الأجاري  السجل  في  الأق  د  رقم 
.5989

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2021 مارس   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
حفتي  ياسين  )ة(  الس د  تفويت 
تصل  من  اجأماع ة  حصة   3.500
)ة(  الس د  لفائدة  حصة   5.000

سع د حفتي بأاريخ 09 يون و 2020.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   10 بأاريخ  ببركان  االبأدائ ة 

2020 تحت رقم 295/2020.
540I

MANAGEX

YASSINE BOISSONS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسير جديد للشركة

MANAGEX
رقم 35 زنقة الشهداء حي الحسني 

بركان ، 60300، بركان املغرب
YASSINE BOISSONS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

عزيزي النخ ل حي الفأح - 63300 
بركان املغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.5989
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تع ين  تم   2021 مارس   22 في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة الس د)ة( حفتي 

سع د كمسير آخر.

تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   30 بأاريخ  ببركان  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 298/2021.

541I

تادلة لإلستشارة

 IGHIL ABRA DES TRAVAUX

ET SERVICES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

تادلة لإلستشارة
حي م مونة بلوك 1رقم 77الطابق 

2بني مال0 ، 23000، بني مال0 املغرب

 IGHIL ABRA DES TRAVAUX

ET SERVICES شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

تغيرت  اإلجأماعي  مقرها  وعنوان 

ن فنان آيت ماجطن تولأانا - 22575 

تزيال0 املغرب

املسؤول ة  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

4715

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يون و   23

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 IGHIL ABRA DES TRAVAUX ET

.SERVICES

في  : مقاو0  بإيجاز  الشركة  غرض 

ارشغا0 املخألفة والبناء.

تغيرت   : االجأماعي  املقر  عنوان 

ن فنان آيت ماجطن تولأانا - 22575 

تزيال0 املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 500  : إبراه م  حقاوي  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

 500  : الرزاق  الس د حقاوي عبد 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  إبراه م  حقاوي  الس د 

تولأانا  ماجطن  آيت  ن فنان  تغيرت 

22575 تزيال0 املغرب.

الرزاق  عبد  حقاوي  الس د 

عنوانه)ا( تغيرت ن فنان آيت ماجطن 

تولأانا 22575 تزيال0 املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  إبراه م  حقاوي  الس د 

تولأانا  ماجطن  آيت  ن فنان  تغيرت 

22575 تزيال0 املغرب

الرزاق  عبد  حقاوي  الس د 

عنوانه)ا( تغيرت ن فنان آيت ماجطن 

تولأانا 22575 تزيال0 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   05 بأاريخ  بازيال0  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 283.

542I

إئأمان ات منار العرائش

 STE AUTO HAMID(

LARACHE – SARL (A.U
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

إئأمان ات منار العرائش

شارع ابن خلدون، رقم 05 ، 9200، 

العرائش املغرب

 STE AUTO HAMID LARACHE(

SARL (A.U – شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

اإلدريس ة رقم 677 العرائش - 

Ville 92000 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

6323
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يول وز   07
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 STE(  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 AUTO HAMID LARACHE –

.SARL (A.U
ب ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الس ارات املسأعملة.
تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 - العرائش   677 رقم  اإلدريس ة 

Ville 92000 املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د روان حم د : 1.000 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
حي  عنوانه)ا(  حم د  روان  الس د 
 92000 العرائش   536 رقم  النصر 

العرائش املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
حي  عنوانه)ا(  حم د  روان  الس د 
 92000 العرائش   536 رقم  النصر 

العرائش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بالعرائش بأاريخ 03 غشت 

2021 تحت رقم 1225/2021.
543I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

OFILDO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
رفع رتسما0 الشركة

SOCIETE MALAK GEST SARLAU
 N° 5 IMM 154 AVENUE
 MOHAMED V GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc

OFILDO شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي ابواب 
مراكش شقة 3 الطابق السفلي 
عمارة رقم 13 تاركة - 40000 

مراكش املغرب.
رفع رتسما0 الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.64985

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم   2021 غشت   23 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما0  رفع 
من  تي  درهم«   1.600.000«
 2.100.000« إلى  درهم«   500.000«
حصص  تقديم   : طريق  عن  درهم« 

نقدية تو ع ن ة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   16 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 127587.
544I

EXPERAMA

QUICK AGENCY
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

EXPERAMA
3 زنقة اركشون شارع املقاومة زاوية 
141 إقامة كنزة الطابق االو0 -الدار 
الب ضاء- ، 20500، الدار الب ضاء 

املغرب
QUICK AGENCY شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي 7 زنقة 

الأوكي الطابق الثاني شقة رقم 10 
-الب ضاء- - 20250 الدار الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
516223

 01 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر 
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 QUICK : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.AGENCY
تاسيس   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 , العنكبوت ة  الشبكات  وإقامة 
املواقع  تس ير   , الرقمي  التسويق 
نشطة  ار  وجم ع  اإلجأماع ة 

املرتبطة بها.
زنقة   7  : االجأماعي  املقر  عنوان 
 10 رقم  شقة  الثاني  الطابق  الأوكي 
الب ضاء  الدار   20250  - -الب ضاء- 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د يوسف سوالي : 100 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  سوالي  يوسف  الس د 
املجموعة  بوزن قة  حدائق  إقامة   03
07 شقة رقم 4 الطابق الرابع 13100 

بوزن قة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  سوالي  يوسف  الس د 
املجموعة  بوزن قة  حدائق  إقامة   03
07 شقة رقم 4 الطابق الرابع 13100 

بوزن قة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم -.
545I

MOORE CASABLANCA

جر فلورينغ
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN OFFICE OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،

CASABLANCA MAROC
جر فلورينغ شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي فضاء باب 
تنفا 3 زنقة باب املنصورعمارة س 

الطابق االو0 مكأب رقم 3 - 20050 
الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
516451

 13 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر 
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
جر   : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

فلورينغ.
غرض الشركة بإيجاز : 

تي  وإدارة  وتشغ ل  و7ناء  اقأناء 
عقار سواء تم بناؤه بغرض الأأجير تو 

الب ع تم ال ؛
- جم ع عمل ات الأطوير العقاري.
- جم ع شركات املقاوالت ، جم ع 

املهن ؛
- اسأيراد وتصدير املواد للتسويق.
- العمل ات الصناع ة والأجارية.

- االستشارات في البناء.
- الق ام تو املشاركة في تي عمل ة 

لأقس م اررض وتقس مها ؛
شركة  تي  تأسيس  في  املساهمة   -
إنشاءات تخضع رحكام القانون رقم 

00-18 املأعلق بامللك ة املشتركة ؛
املشتركة  امللك ة  تنظمة  وضع   -

 للقوانين النافذة.
ً
ري مبنى وفقا

فضاء   : االجأماعي  املقر  عنوان 
املنصورعمارة  باب  زنقة   3 تنفا  باب 
 -  3 رقم  مكأب  االو0  الطابق  س 

20050 الدار الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
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 10.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 
درهم، مقسم كالأالي:

الشركة جر كاب طا0 : 100 حصة 
بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  كاب طا0  جر  الشركة 
باب  زنقة   3 تنفا  باب  فضاء 
االو0  الطابق  س  املنصورعمارة 
 20050 الب ضاء  الدار   3 مكأب رقم 

الدار الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الحري�سي  جال0  الس د 
إقامة باي ڤ و شقة 2 عمارة 6 شارع 
عين  سانأير  غروند  شارع  كيرغومارد 
الدار   20000 الب ضاء  الدار  ذياب 

الب ضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793273.

546I

CABINET RAMI EXPERTISE

إعالن مأعدد القرارات

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

 BC COM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها االجأماعي: رقم 5 
اقامة الفأح زنقة امللك حسين طريق 
ايموزار فاس - 30000 فاس املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.37997
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
اتخاذ  تم   2021 تبريل   28 في  املؤرخ 

القرارات الأال ة: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تحويل املقر االجأماعي
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

زيادة في الرتسما0

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تغ ير غرض الشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 
النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
 5 »رقم  من  االجأماعي  املقر  تحويل 
اقامة الفأح زنقة امللك حسين طريق 
 10 رقم  مأجر  الى«  فاس«  ايموزار 
زنقة  ملأقى  زاوية  ت  العنا�سي  اقامة 
رحا0  وزنقة  ادريس  بن  العزيز  عبد 

املسك ني م ج فاس »
على  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 
مايلي: زيادة رتس املا0 الذي يبلغ حالً ا 
بالكامل  مدفوعة  درهم   200.000
ل صبح  درهم   2.800.000 بمبلغ 
 28.000 بإنشاء   ، درهم   3.000.000
االكأأاب  طريق  عن   ، جديد  سهم 
ديون  عن  بالأعويض  وتحريره  نقًدا 
بمعد0  للشركة  الجاري  الحساب  في 

2800.000 درهم.
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
ممارسة  هو  الشركة  من  الغرض 
الحجرية  الطباعة   .1 تنشطة: 
في   ، الكروم  من  الليزرية  والطابعة 
تو من خال0 عمل ات  الناعم  الحجم 
اإلعالن   .2 النموذج ة.  الصور 
على  توالحصو0  واالشهار)املقاو0 
الفن ة  ارعما0  ريادة   .3 وكالة( 

لعروض املهرجانات. 4. الأجارة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   22 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4224.

547I

MOORE CASABLANCA

جك ألي
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN OFFICE OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC

جك تلي شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي فضاء باب 

تنفا 3 زنقة باب املنصورعمارة س 

الطابق االو0 مكأب رقم 3 - 20050 

الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

516455

 06 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر 

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

اإلقأضاء بمخأصر تسم تها : جك تلي.

توريد   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

والفوالذ  ارملن وم  ه اكل  وترك ب 

املقاوم للصدت واملعدن.

منأجات  وتصدير  اسأيراد   -

للصدت  املقاوم  والفوالذ  ارملن وم 

وارشغا0 املعدن ة.

- االستشارات في البناء.

املعامالت  جم ع   ، عامة  و7صفة 

تو  املال ة  تو  الأجارية  تو  الصناع ة 

التي  العقارية  تو  املنقولة  تو  املدن ة 

قد تأعلق بشكل مباشر تو غير مباشر 

بأحد ارش اء املشار إليها تعاله تو بأي 

تش اء مماثلة تو مرتبطة تو مكملة..

فضاء   : االجأماعي  املقر  عنوان 
املنصورعمارة  باب  زنقة   3 تنفا  باب 

 -  3 رقم  مكأب  االو0  الطابق  س 

20050 الدار الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الشركة جر كاب طا0 : 500 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.

500 حصة   : كرم  يوسف  الس د 

بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  كاب طا0  جر  الشركة 
باب  زنقة   3 تنفا  باب  فضاء 
االو0  الطابق  س  املنصورعمارة 
 20000 الب ضاء  الدار   3 مكأب رقم 

الدار الب ضاء املغرب.
عنوانه)ا(  كرام  يوسف  الس د 
ليساسفة تب ديار املنزه ج ه 12 عمارة 
الب ضاء  الدار   4 طابق   25 شقة   3

20000 الدار الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  كرام  يوسف  الس د 
ليساسفة تب ديار املنزه ج ه 12 عمارة 
الب ضاء  الدار   4 طابق   25 شقة   3

20000 الدار الب ضاء املغرب
عنوانه)ا(  الحري�سي  جال0  الس د 
إقامة باي ڤ و شقة 2 عمارة 6 شارع 
عين  سانأير  غروند  شارع  كيرغومارد 
ذياب 20180 الدار الب ضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 793317.
548I

sacompta sarl au

STE SGOTD SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة
sacompta sarl au

244 شارع الجيش امللكي ميسور ، 
33250، ميسور املغرب

STE SGOTD SARL شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة)في طور 

الأصف ة(
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 

بئرانزران ميسور - 33250 ميسور 
املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.1317
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر   2021 يول وز   07 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  حل شركة 
رتسمالها  مبلغ   STE SGOTD SARL
مقرها  وعنوان  درهم   10.000
 - ميسور  بئرانزران  حي  اإلجأماعي 
 :  0 نت جة  املغرب  ميسور   33250

توقف النهائي لنشاط الشركة.



عدد 5687 - 20 ر7 ع ارو0 1443 )27 تكأو7ر 2021)الجريدة الرسمية   21232

حي  ب  الأصف ة  مقر  وحدد 
ميسور   33250  - ميسور  بئرانزران 

املغرب. 
و عين:

صدوق  سع د  الس د)ة( 
جرس ف   2 الشو7ير  حي  وعنوانه)ا( 
كمصفي  املغرب  جرس ف   35100

)ة( للشركة.
السهلي  الكريم  عبد  الس د)ة( 
 1 الغربي  االمل  حي  وعنوانه)ا( 
املغرب  الدريوش   62253 الدريوش 

كمصفي )ة( للشركة.
السموم  معاد  الس د)ة( 
محمد  شارع   131 رقم  وعنوانه)ا( 

السادس حي املح ط الرش دية  
كمصفي  املغرب  الرش دية   52000

)ة( للشركة.
 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   16 بأاريخ  ببوملان  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 315/2021.
549I

YATEK AUDIT & CONSEIL SARL AU

DAR SAHALIA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجأماعي للشركة

 YATEK AUDIT & CONSEIL SARL
AU

 IMMEUBLE 104 N° 3
 LOTISSEMENT IGUIDER

 2 ROUIDATE ، 40000،
MARRAKECH MAROC

DAR SAHALIA شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي مساكنة 

في تجزئة اكدير 2 عمارة 104 رقم 3 
الرويضات 40000 مراكش املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.96749

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تحويل  تم   2021 يون و   30 في  املؤرخ 

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

عمارة   2 اكدير  تجزئة  في  »مساكنة 

 40000 الرويضات   3 رقم   104

قاعة   21 »رقم  إلى  املغرب«  مراكش 

بناه ض درب بوسأة املدينة 40000 

مراكش املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   28 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 10829.

550I

FIDERSER

STE BOUDAKABIR

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

FIDERSER

 BLOC 14 N° 155 HAY ESSALAM

 ، 14200، SIDI SLIMANE

MAROC

STE BOUDAKABIR شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار بني 

ورزكن جماعة دار العشلوجي س دي 

قاسم - 16000 س دي قاسم 

املغرب.

تفويت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.27839

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   2021 شتنبر   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :

كبير  يوسف  )ة(  الس د  تفويت 

200 حصة اجأماع ة من تصل 100 

نورالدين  )ة(  الس د  لفائدة  حصة 

بوداه بأاريخ 23 شتنبر 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بأاريخ  قاسم  بس دي  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 265.

551I

YATEK AUDIT & CONSEIL SARL AU

 CALIFORNIA MORROCO
GROUP

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
اسأدراك خطٍإ

اسأدراك خطٍإ وقع بالجريدة 
الرسم ة

 YATEK AUDIT & CONSEIL SARL
AU

 IMMEUBLE 104 N° 3
 LOTISSEMENT IGUIDER

 2 ROUIDATE ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 CALIFORNIA MORROCO
GROUP شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
 وعنوان مقرها اإلجأماعي مساكنة 

في تجزئة إغ در 2 ع 104 رقم 3 
الرويضات 40000 مراكش املغرب.

بالجريدة  وقع  خطٍإ  إسأدراك   
 18 بأاريخ   5677 عدد  الرسم ة 

غشت 2021.
الأصف ة  قفل   : من  بدال 

والأفاص ل
في  الشركة  حل   : يقرت 

03/03/2021
سأيأو  هاجر  الس دة  تع ين 

كمصف ة
تجزئة  في  الأصف ة  محل  تع ين 
الرويضات   3 رقم   104 ع   2 إغ در 

مراكش.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
ابريل   01 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت العدد 4067.
الباقي بدون تغ ير.

552I

segex

ALF EL INTAJ
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

segex
 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16 , App 12 FES BP 2324 ،
30000، fes MAROC

ALF EL INTAJ شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم رت 
49-1 قطعة انبعاث 2 رتس املا فاس 

- 30000 فاس املغرب.
تفويت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.58193

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تمت   2021 شتنبر   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت الس د )ة( ف صل بوطل ب 
تصل  من  اجأماع ة  حصة   15.059
)ة(  الس د  لفائدة  حصة   15.059
شتنبر   14 بأاريخ  بوطل ب  فكري 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   04 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4360.

553I

CECOGEL / SARL

CHARK EURO OUJDA
إعالن مأعدد القرارات

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
CHARK EURO OUJDA »شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجأماعي: وجدة، 
اقامة لعلج زنقة بني مرين الطابق 
الثالت الشقة رقم 23 - 60000 

وجدة املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
.33657

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 07 شتنبر 2021

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من  اجأماع ة  حصة   1000 تفويت 
الس د بغدادي طالب والس د محمد 

كريم الى الس د محمد بنفضل
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قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
وح د  كمسير  بنفضل  محمد  تع ين 

للشركة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
الى  للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

الشريك الوح د
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تحديث القانون العام للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

6-7
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

36
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   20 بأاريخ  بوجدة  الأجارية 

2021 تحت رقم 3368.
554I

FIDUCIAIRE OTHMANE

 RAYSTON INGENIERIE ET
SOLUTIONS

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE OTHMANE
 kenitra ، 14000، KENITRA

MAROC
 RAYSTON INGENIERIE ET

SOLUTIONS شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي 26 زنقة 
ابي زرعة 39 شارع موالي عبد العزيز 
و86 مكرر شارع موالي عبد رحمان 
اقامة )ا( الرضوان مكأب رقم 07 
القن طرة - 14000 القن طرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
62193

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 غشت   25
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 RAYSTON INGENIERIE ET

.SOLUTIONS
مقاو0   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تعما0 تو إنشاءات مأنوعة.
26 زنقة   : عنوان املقر االجأماعي 
ابي زرعة 39 شارع موالي عبد العزيز 
رحمان  عبد  موالي  شارع  مكرر  و86 
 07 رقم  مكأب  الرضوان  )ا(  اقامة 
القن طرة - 14000 القن طرة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الدين  محي  برهان  ناصر  الس د 
 100 بق مة  حصة   1.000  : ملكاوي 

درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الدين  محي  برهان  ناصر  الس د 
 14000 القن طرة  عنوانه)ا(  ملكاوي 

القن طرة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الدين  محي  برهان  ناصر  الس د 
 14000 القن طرة  عنوانه)ا(  ملكاوي 

القن طرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

شتنبر 2021 تحت رقم 88178.

555I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

PRO FARM
إعالن مأعدد القرارات

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 AVENUE HASSAN 1ER CITY
 DAKHLA AGADIR AGADIR،
80000، AGADIR MAROC

PRO FARM »شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: نكنو7و0 
2 اكادير باي بلوك والطبقة الثالثة 

مكأب وب303 مكررة فونتي اكادير 

- - اكادير املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.42597

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 16 يون و 2021

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

اسأقالة املسير السابق الس د ايدلس 

الوطن ة  للبطاقة  الحامل  توف ق 
جديد  مسير  وتع ين   JM10293 رقم 

الحامل  عبدالرحمان  توف ق  الس د 

 J280562 للبطاقة الوطن ة رقم

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  الرئي�سي  املقر  تحويل 

الداخلة  عمارة   3 رقم  الثاني  الطابق 

حي  االو0  الحسن  شارع   221 س  م 

الجديد  العنوان  الى  اكادير  الداخلة 

نكنو7و0 2 اكادير باي بلوك والطبقة 

فونتي  مكررة  وب303  مكأب  الثالثة 

اكادير

وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم 15: الذي ينص على مايلي: 

اسأقالة املسير السابق الس د ايدلس 

الوطن ة  للبطاقة  الحامل  توف ق 
جديد  مسير  وتع ين   JM10293 رقم 

الحامل  عبدالرحمان  توف ق  الس د 

 J280562 للبطاقة الوطن ة رقم

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  الرئي�سي  املقر  تحويل 

الداخلة  عمارة   3 رقم  الثاني  الطابق 

حي  االو0  الحسن  شارع   221 س  م 

الجديد  العنوان  الى  اكادير  الداخلة 

نكنو7و0 2 اكادير باي بلوك والطبقة 

فونتي  مكررة  وب303  مكأب  الثالثة 

اكادير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   01 بأاريخ  باكادير  الأجارية 

2021 تحت رقم 106672.

556I

Audifisc Maroc

نوفارتيس فارما ماروك
شركة املساهمة

إنشاء فرع تابع للشركة

نوفارتيس فارما ماروك ش م

السجل الأجاري 38519:

انشاء فرع 

مداوالت  محضر  Iبمقأ�سى   -

املنعقد  العادي  العام  الجمع 

 2021 ماي   20 بأاريخ  بالدارالب ضاء 

، قرر

فارما  نوفارتيس  شركة  مدراء 

ماروك ش م مقرها االجأماعي بالدار 

 82 رقم  الشفشاوني  شارع  الب ضاء 

مايلي :

بالدار  للشركة:  فرع  انشاء   *

رقم   II الكولين  تجزئة  الب ضاء 

اسم  تحت  معرروف  س دي   ،12

نوفارتيس فارما ماروك.

الدين  سعد  الس د  تع ين   *

قنبريس كممثل قانوني لهذا الفرع. 

القانوني باملحكمة  II -تم اإليداع   

 04 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

اكأو7ر 2021 تحت رقم 795105. 

ملخص قصد النشر

557I

fidomek

SOCIETE HB-STRUCTURE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

fidomek

 N13 4EME ETAGE IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA

 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 50000،

meknes maroc

SOCIETE HB-STRUCTURE شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي محل 

رقم 1 زنقة 1 رقم 18 حي اطلس 1 

مكناس 50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
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رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

54405

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 غشت   23

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOCIETE HB-STRUCTURE

 Bureau  : بإيجاز  الشركة  غرض 

.d’étude technique en génie civil

عنوان املقر االجأماعي : محل رقم 

1 زنقة 1 رقم 18 حي اطلس 1 مكناس 

50000 مكناس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

750 حصة   : عبادي  بال0  الس د 

بق مة 100 درهم للحصة.

الس دة هدى ص في : 250 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عبادي  بال0  الس د 

1 مكناس  18 حي اطلس  1 رقم  زنقة 

50000 مكناس املغرب.

عنوانه)ا(  ص في  هدى  الس دة 

عمارة س رقم 15 املنصور 6 مكناس 

50000 مكناس املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عبادي  بال0  الس د 

1 مكناس  18 حي اطلس  1 رقم  زنقة 

50000 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   05 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4381.

558I

ALTIS CONSEILS

IMPEX RAJA T
إعالن مأعدد القرارات

ALTIS CONSEILS
 rue Haj Omar Riffi 3é étage ,310

 appartementN°31 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

IMPEX RAJA T »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«
وعنوان مقرها االجأماعي: شارع 

9 رقم 30 حي القدس قطعة 188 
س دي بيرنو�سي ---- 20000 الدار 

الب ضاء املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
.30730

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 23 نونبر 2018

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 
ينص  الذي   :684194 رقم  قرار 
 DISSOLUTION مايلي:  على 

ANTICIPÉE
وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
بند رقم 684194: الذي ينص على 
DISSOLUTION ANTICIPÉE :مايلي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

دجنبر 2018 تحت رقم 684194.
559I

FIDUGRA

SELECTIONS OF NATURE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

FIDUGRA
شارع محمد الخامس عمارة امنار 
رقم 24 الطابق الثالث انزكان ، 

86150، اكادير املغرب
SELECTIONS OF NATURE شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة)في طور 

الأصف ة(
وعنوان مقرها اإلجأماعي 15 بلوك ا 
زنقة 12 حي االحد الجديد - 86150 

ايت ملو0 املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.12959
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر حل   2021 شتنبر   01 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
مبلغ   SELECTIONS OF NATURE
وعنوان  درهم   100.000 رتسمالها 
مقرها اإلجأماعي 15 بلوك ا زنقة 12 
حي االحد الجديد - 86150 ايت ملو0 
النشاط  ضعف   :  0 نت جة  املغرب 

االقأصادي.
و حدد مقر الأصف ة ب 15 بلوك 
ا زنقة 12 حي االحد الجديد - 86150 

ايت ملو0 املغرب. 
و عين:

ادالزاويت  زو7 دة  الس د)ة( 
05 امل  118 عمارة  وعنوانه)ا( شقة 
 80014 بنسركاو  النرجس  اقامة   2

اكادير املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالح ات  على  املفروضة 
تبل غ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 
العقود والوثائق املأعلقة بالأصف ة : 

مكأب الحسابات ف ديكرا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   30 بأاريخ  بانزكان  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 2037.
560I

FIDUGRA

NOMINSA TRANS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل الأصف ة

FIDUGRA
شارع محمد الخامس عمارة امنار 
رقم 24 الطابق الثالث انزكان ، 

86150، اكادير املغرب
NOMINSA TRANS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي : زنقة 
حسان بن ثابث الحي املحمدي - 

83004 اوالد الأايمة املغرب.
قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
.6103

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر حل   2021 31 غشت  في  املؤرخ 
ذات  شركة   NOMINSA TRANS
رتسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤول ة 
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
اإلجأماعي زنقة حسان بن ثابث الحي 
الأايمة  اوالد   83004  - املحمدي 
النشاط  لضعف  نت جة  املغرب 

االقأصادي.
و عين:

اومبارك  بها  احمد  الس د)ة( 
الروداني  سل مان  زنقة  وعنوانه)ا( 
80000 اكادير  18 حي املوظفين  رقم 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 
زنقة  وفي   2021 غشت   31 بأاريخ 
 - املحمدي  الحي  ثابث  بن  حسان 

83004 اوالد الأايمة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بأاريخ  بأارودانت  االبأدائ ة 

شتنبر 2021 تحت رقم 1921.
561I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

JACKO TRADING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل الأصف ة

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMEUBLE 16 RUE YOUSSEF

 IBN TACHAFINE ETAGE 4,
 Appartement 21 ، 60000،

OUJDA MAROC
JACKO TRADING شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي : 8 تجزئة 
الجبالوي حي املحمدي ف الج الطو7ة 

- 60000 وجدة املغرب.
قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
.25979

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر حل   2021 27 غشت  في  املؤرخ 
ذات  شركة   JACKO TRADING
رتسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤول ة 
مقرها  وعنوان  درهم   20.000
حي  الجبالوي  تجزئة   8 اإلجأماعي 
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 60000  - الطو7ة  ف الج  املحمدي 
تي  لعدم وجود  نت جة  املغرب  وجدة 

نشاط.
و عين:

اقوضاض  جما0  الس د)ة( 
بروكس ل   1000 بلج كا  وعنوانه)ا( 

بلج كا كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 
2021 وفي 8 تجزئة  بأاريخ 27 غشت 
الجبالوي حي املحمدي ف الج الطو7ة 

- 60000 وجدة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   04 بأاريخ  بوجدة  الأجارية 

2021 تحت رقم 3436.
562I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

RAK PARK
إعالن مأعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريأان ا صندوق البريد 
2609 ، 40000، مراكش املغرب

RAK PARK »شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: شارع 
عال0 الفا�سي عمارة 12 شقة 

5 تجزئة سين - 40000 مراكش 
املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.98393
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 28 يون و 2021
تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
ب ع جم ع الحصص االجأماع ة )50 
الحسين  الس د  يمألكها  التي  حصة( 
 RAK  « شركة  في  السو�سي  اوريك 
 « الشركة  لفائدة   PARK (SARL

» (YFNIN BEARS (SARL AU
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  االجأماعي  املقر  تحويل 
شارع عال0 الفا�سي عمارة 12 شقة 5 
مكأب 5 تجزئة سين مراكش الى كاري 
الخامس  الطابق   52 ب  شقة  ادن 
الخامس  محمد  شارع   5 رقم  مكأب 

كليز مراكش

وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

و7   4  6 املواد  تعديل  على  املوافقة 

وتحديث النظام ارسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   06 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 128262.

563I

STE TIB COMPT SARL AU

ettitaouni services

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

رفع رتسما0 الشركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملأقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكأب رقم 

05 ، 60000، وجدة املغرب

ettitaouni services شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي 158 إقامة 

البلدية سوق الخميس وجدة - 

60000 وجدة املغرب.

رفع رتسما0 الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.16965

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تم   2021 شتنبر   28 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما0  رفع 

من  تي  درهم«   3.900.000«

 4.000.000« إلى  درهم«   100.000«

درهم« عن طريق : إدماج احأ اطي تو 

تر7اح تو عالوات إصدار في رتس املا0.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   04 بأاريخ  بوجدة  الأجارية 

2021 تحت رقم 3433.

564I

fiduciaire capital orient

STE OLIVOS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

رفع رتسما0 الشركة

fiduciaire capital orient

 RUE IBN ROCHD, RESIDENCE

 EL BARAKA, 3 EME ETAGE N° 7

OUJDA ، 60000، oujda maroc

STE OLIVOS شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي وجدة 

الطابق 6 شارع محمد الدرفوفي 

طريق بركان الشقة رقم 79 - 60000 

وجدة املغرب.

رفع رتسما0 الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.32823

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم   2021 شتنبر   30 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما0  رفع 

من  تي  درهم«   1.190.000«

 120.000« إلى  درهم«   10.000«

حصص  تقديم   : طريق  عن  درهم« 

نقدية تو ع ن ة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   08 بأاريخ  بوجدة  الأجارية 

2021 تحت رقم 3511.

565I

fiduciaire capital orient

STE OLIVOS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

توس ع نشاط الشركة 

fiduciaire capital orient

 RUE IBN ROCHD, RESIDENCE

 EL BARAKA, 3 EME ETAGE N° 7

OUJDA ، 60000، oujda maroc

STE OLIVOS شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها االجأماعي وجدة 

الطابق 6 شارع محمد الدرفوفي 

طريق بركان الشقة رقم 79 - 60000 

وجدة املغرب.

توس ع نشاط الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.32823
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2021 شتنبر   30 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  الأال ة  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
ب ع وشراء وتشغ ل واسأيراد مواد 

البناء وجم ع املواد ،
الطب عة  ذات  والسلع  املنأجات   

واملنشأ املأعلقة بالبناء.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   08 بأاريخ  بوجدة  الأجارية 

2021 تحت رقم 3511.

566I

FIDUCIAIRE KHALID

STE DARTI BATIMENTS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

FIDUCIAIRE KHALID
 RUE DE BERKANE ، 60000، 41

OUJDA MAROC
STE DARTI BATIMENTS شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د)في طور الأصف ة(

وعنوان مقرها اإلجأماعي 60 زنقة 6 
حي موريطان ا تجزئة بن هرو - وجدة 

- 60000 وجدة املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.25431

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر   2021 شتنبر   14 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 
 STE DARTI الوح د  الشريك  ذات 
BATIMENTS مبلغ رتسمالها 30.000 
 60 اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
بن هرو  تجزئة  6 حي موريطان ا  زنقة 
- وجدة - 60000 وجدة املغرب نت جة 

0 : عدم تحق ق الهدف الأجاري.
و حدد مقر الأصف ة ب 60 زنقة 6 
حي موريطان ا تجزئة بن هرو - وجدة 

- 60000 وجدة املغرب. 
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و عين:

الس د)ة( يحي رمضاني وعنوانه)ا( 

بن  تجزئة  موريطان ا  حي   6 زنقة   60

املغرب  وجدة   60000 وجدة   - هرو 

كمصفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   06 بأاريخ  بوجدة  الأجارية 

2021 تحت رقم 3475.

567I

fiduciaire capital orient

STE OLIVOS

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسير جديد للشركة

fiduciaire capital orient

 RUE IBN ROCHD, RESIDENCE

 EL BARAKA, 3 EME ETAGE N° 7

OUJDA ، 60000، oujda maroc

STE OLIVOS شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي وجدة 

الطابق 6 شارع محمد الدرفوفي 

طريق بركان الشقة رقم 79 - 60000 

وجدة املغرب.

تع ين مسير جديد للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.32823

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

2021 تم تع ين  05 تكأو7ر  في  املؤرخ 

مسير جديد للشركة الس د)ة( غ وغي 

سف ان كمسير وح د

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   08 بأاريخ  بوجدة  الأجارية 

2021 تحت رقم 3511.

568I

 CENTRAL BUREAU ET FOURNITURE DU

MAROC

 CENTRAL BUREAU ET

 FOURNITURE DU MAROC

« S.A.R.L AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 CENTRAL BUREAU ET

FOURNITURE DU MAROC

 BD LALLA YACOUT 5EME 47

 ETG C/O CENTRE D’AFFAIRES

 LIBERTE 2 CASABLANCA،

20000، CASABLANCA MAROC

 CENTRAL BUREAU ET

 FOURNITURE DU MAROC «

S.A.R.L AU شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي الدار 

الب ضاء –47 شارع اللة ياقوت 

الطابق الخامس، مركز االعما0 

الحرية 2 - 20000 الدار الب ضاء - 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

511527

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يول وز   01

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 CENTRAL BUREAU ET  :

 FOURNITURE DU MAROC «

.S.A.R.L AU

غرض الشركة بإيجاز : - 

ومعدات  تثاث  وتوزيع  تسويق 

وإمدادات املكاتب؛ 

وح ازة  وتأجير  إدارة   -

الأجارية  ارصو0  جم ع  وتشغ ل 

لأحق ق  الالزمة  املباني  وجم ع 

الغرض من الشركة؛

في  عام  بشكل  املأاجرة   -

والأخزين  والسمسرة  الشحنات 

والأوزيع لجم ع املنأجات والبضائع؛

جم ع املعامالت الصناع ة   -

والأجارية واملال ة واملنقولة والعقارية 

تو  مباشر  بشكل  تأعلق  قد  التي 

وجم ع  الشركة  بهدف  مباشر  غير 

ارغراض املماثلة تو ذات الصلة؛

بأي  الشركة،  مشاركة   -

تو  الشركات  جم ع  في  وس لة، 

التي  تو  إنشاؤها  تم  التي  الشركات 

تكون  قد  والتي  إنشاؤها،  سيأم 

س ما  وال  الشركة،  لغرض  مرتبطة 

تو  جديدة  شركات  إنشاء  طريق  عن 

تو  االكأأاب  تو  الرعاية  تو  املساهمة 

إعادة شراء اروراق املال ة تو الحقوق 

الأحالف  تو  تو االندماج  االجأماع ة 

اإلدارة  تو  املشاركة  في  الشراكة  تو 

اإليجارية..

الدار   : االجأماعي  املقر  عنوان 

ياقوت  اللة  شارع   47– الب ضاء 

االعما0  مركز  الخامس،  الطابق 

الحرية 2 - 20000 الدار الب ضاء - 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د جما0 تبلع د : 100 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  تبلع د  جما0  الس د 

 35 رقم  عمارة ك،  توالد حدو  إقامة 

 20000 الب ضاء  الدار  الشق  عين 

الدار الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  تبلع د  جما0  الس د 

 35 رقم  عمارة ك،  توالد حدو  إقامة 

 20000 الب ضاء  الدار  الشق  عين 

الدار الب ضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

يول وز 2021 تحت رقم 787662.

569I

fiduciaire capital orient

STE OLIVOS

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

fiduciaire capital orient

 RUE IBN ROCHD, RESIDENCE

 EL BARAKA, 3 EME ETAGE N° 7

OUJDA ، 60000، oujda maroc

STE OLIVOS شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي وجدة 

الطابق 6 شارع محمد الدرفوفي 

طريق بركان الشقة رقم 79 - 60000 

وجدة املغرب.

تفويت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.32823

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   2021 شتنبر   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :

غ وغي  رش د  )ة(  الس د  تفويت 

 34 تصل  من  اجأماع ة  حصة   24

سف ان  )ة(  الس د  لفائدة  حصة 

غ وغي بأاريخ 29 شتنبر 2021.

غ وغي  هشام  )ة(  الس د  تفويت 

 33 تصل  من  اجأماع ة  حصة   13

سف ان  )ة(  الس د  لفائدة  حصة 

غ وغي بأاريخ 29 شتنبر 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   08 بأاريخ  بوجدة  الأجارية 

2021 تحت رقم 3511.

570I
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Centre d‘Affaire et d‘Inspiration LUKUSِ

 Centre d›Affaire et
d›Inspiration LUKUS

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 Centre d‘Affaire et d‘Inspirationِ

LUKUS

 Lot, Ismail Avenue Omar Ibn

 Abdelaziz N° 01 3ème étage

 Larache ، 92000، LARACHE

MAROC

 Centre d‘Affaire et d‘Inspiration

LUKUS شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

اسماع ل شارع عمر ابن عبدالعزيز 
رقم 01 الطابق 03. - 92000 

العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

6403

 23 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر 

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 Centre : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.d‘Affaire et d‘Inspiration LUKUS

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركات,  وتوطين  تأسيس  ارعما0, 

والجبائ ة,  القانون ة  اإلستشارات 

دورات  تنظ م  التس ير,  انظمة 

الشركات  وثمأ ل  وتكوين ة  تدريب ة 

ارجنب ة..

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

ابن عبدالعزيز  اسماع ل شارع عمر 
 92000  -  .03 الطابق   01 رقم 

العرائش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 50.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 
درهم، مقسم كالأالي:

 500  : عصعاص  حمزة  الس د 
حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الس د حمزة عصعاص عنوانه)ا( 
 92000  337 رقم   2 نهضة  حي 

العرائش املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس د حمزة عصعاص عنوانه)ا( 
 92000  337 رقم   2 نهضة  حي 

العرائش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بالعرائش بأاريخ 30 شتنبر 

2021 تحت رقم 1051.
571I

COMPTASTEL

SUSHI WOK ASIA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

COMPTASTEL
 Av Prince Heritier ET.1 AP.1 194

، 90020، TANGER MAROC
SUSHI WOK ASIA شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
بركاش بلوك س قطعة س 1 - 

14000 القن طرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

62055
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يون و   16
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 SUSHI : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.WOK ASIA

مطعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وممو0 بجم ع االشكا0.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
بركاش بلوك س قطعة س 1 - 14000 

القن طرة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رتسما0  مبلغ 
100.000.000 درهم، مقسم كالأالي:
الس د عشير الحاتمي : 800 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.
 200  : الحاتمي  يوسف  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
الس د عشير الحاتمي : 800 بق مة 

100 درهم.
 200  : الحاتمي  يوسف  الس د 

بق مة 100 درهم.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الحاتمي  عشير  الس د 
االب ض  البحر  تجزئة  بال ة  طنجة 

املأوسط 90000 طنجة املغرب.
الحاتمي عنوانه)ا(  الس د يوسف 
االب ض  البحر  تجزئة  بال ة  طنجة 

املأوسط 90000 طنجة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الحاتمي  عشير  الس د 
االب ض  البحر  تجزئة  بال ة  طنجة 

املأوسط 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

غشت 2021 تحت رقم 88045.
572I

مكأب الرياني للمحاسبة

BIO SEEDS SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

مكأب الرياني للمحاسبة
شارع محمد داود رقم230 تطوان ، 

93040، تطوان املغرب
BIO SEEDS SARL AU شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي شاطئ 

مرت ل قرب مقهى ماسبل الطابق 

االر�سي رقم 12 مرت ل. - 93150 

مرت ل تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

30339

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   06

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 BIO  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SEEDS SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : 

الزراعة الدائمة

ب ع املنأجات الزراع ة واملعدات

اسأيراد وتصدير.

شاطئ   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الطابق  ماسبل  مقهى  قرب  مرت ل 

 93150  - مرت ل.   12 رقم  االر�سي 

مرت ل تطوان املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : عقار  تم مة  الس دة 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عقار  تم مة  الس دة 

شارع حمو الزياني تجزئة املطار رقم 

42 93000 تطوان املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عقار  تم مة  الس دة 

شارع حمو الزياني تجزئة املطار رقم 

42 93000 تطوان املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   30 بأاريخ  بأطوان  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 3907.
573I

Cap Conseils

NEGREST
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

Cap Conseils
 Bd Ibrahim Roudani ، ,303
20390، Casablanca Maroc

NEGREST شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي 10 شارع 
الحرية الطابق الثالت شقة 5 الدار 

الب ضاء 20120 الدار الب ضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
518303

 27 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر 
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.NEGREST
تموين   : بإيجاز  الشركة  غرض 
إنشاء   - كامل  وخاص  عام  جماعي 
ومطاعم  مقاصف  وتشغ ل 
 ، الخاصة  تو  العامة  للمجأمعات 
املأعلقة  الفندق ة  الخدمات  وتقديم 
الجملة  تجارة   -  - ارنشطة  بهذه 
لجم ع  الأجزئة  تو  الجملة  شبه  تو 
جم ع  وكذلك  الغذائ ة  املنأجات 
تو  املف دة  الغذائ ة  غير  املنأجات 
تسويق   -- املنزل ة  للح اة  املمأعة 
اللحوم ومخلفاتها والدواجن والب ض 
 -  - والفواكه  والخضروات  وارسماك 

ومنأجات  واملعلبات  البقالة  تسويق 
ارلبان والخبز واملعجنات.

عنوان املقر االجأماعي : 10 شارع 
الدار   5 الثالت شقة  الطابق  الحرية 
الب ضاء  الدار   20120 الب ضاء 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 : الرحمان  عبد  غ ادي  الس د 
درهم   100 بق مة  حصة   1.000

للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الرحمان  عبد  غ ادي  الس د 
عنوانه)ا( إقامة هدى 1 طابق 5 شقة 
الجيروند  العدوية  ر7 عة  زنقة   25

20500 الدار الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الرحمان  عبد  غ ادي  الس د 
عنوانه)ا( قامة هدى 1 طابق 5 شقة 
الجيروند  العدوية  ر7 عة  زنقة   25

20500 الدار الب ضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795474.
574I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

CASA EDEN
إعالن مأعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريأان ا صندوق البريد 
2609 ، 40000، مراكش املغرب

CASA EDEN »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«
وعنوان مقرها االجأماعي: شارع 
عال0 الفا�سي عمارة 12 شقة 

5 تجزئة سين - 40000 مراكش 
املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.101823

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 28 يون و 2021

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
ب ع بعض الحصص االجأماع ة )99 
حصة اجأماع ة( التي يمألكها الس د 
 « في شركة  السو�سي  اوريك  الحسين 
CASA EDEN (SARL لفائدة الشركة 

» (YFNIN BEARS (SARL AU «
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من:  للشركة  القانوني  الشكل  تغ ير 
محدودة  مسؤول ة  ذات  »شركة 
ذات  »شركة   : إلى  -وح د«  بشريك 

مسؤول ة محدودة 
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة:  االجأماعي  املقر  تحويل 
شقة   12 عمارة  الفا�سي  عال0  شارع 
العنوان   : إلى  مراكش  سين  تجزئة   5
 52 ب  شقة  ادن  كاري  الجديد: 
4 شارع  الخامس مكأب رقم  الطابق 

محمد الخامس كليز مراكش
وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
املوافقة على تعديل املواد 1، 3، 4، 6 
و7 وتحديث النظام ارسا�سي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   06 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 128260.
575I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

AGA PARK
إعالن مأعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريأان ا صندوق البريد 
2609 ، 40000، مراكش املغرب

AGA PARK »شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة ذات الشريك الوح د«
وعنوان مقرها االجأماعي: شارع 
عال0 الفا�سي عمارة 12 شقة 

5 تجزئة سين - 40000 مراكش 
املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.100125

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 28 يون و 2021

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
ب ع بعض الحصص االجأماع ة )99 
حصة اجأماع ة( التي يمألكها الس د 
 « في شركة  السو�سي  اوريك  الحسين 
AGA PARK (SARL لفائدة الشركة » 

» (YFNIN BEARS (SARL AU
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغ ير 
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
ذات  شركة  إلى  الوح د  الشريك 

مسؤول ة محدودة 
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة:  االجأماعي  املقر  تحويل 
شقة   12 عمارة  الفا�سي  عال0  شارع 
العنوان   : إلى  مراكش  سين  تجزئة   5
 52 ب  شقة  ادن  كاري  الجديد: 
1 شارع  الخامس مكأب رقم  الطابق 

محمد الخامس كليز مراكش
وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
املوافقة على تعديل املواد 1 3 4 6 و7 

وتحديث النظام ارسا�سي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   06 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 128261.

576I

الرك بي

 STE ABALLAGH
DISTRUBITION

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تحويل املقر االجأماعي للشركة

الرك بي
كلم م ، 81000، كلم م املغرب

 STE ABALLAGH DISTRUBITION
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي املخ م 
الوط ة - 82010 طانطان املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.3987
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بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2021 تم تحويل  01 فبراير  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
»حي املخ م الوط ة - 82010 طانطان 
املغرب« إلى »تجزئة الراحة رقم 255 

الع ون - 70000 الع ون املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يون و   17 بأاريخ  االبأدائ ة بطانطان 

2021 تحت رقم 162/2021.

577I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

APPLINUM
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريأان ا صندوق البريد 
2609 ، 40000، مراكش املغرب

APPLINUM شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د)في 

طور الأصف ة(
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 18 
عمارة دبيب زنقة خالد ابن الول د 

كليز - 40000 مراكش املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.75717

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر حل   2021 يول وز   31 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
مبلغ   APPLINUM الوح د  الشريك 
وعنوان  درهم   300.000 رتسمالها 
مقرها اإلجأماعي رقم 18 عمارة دبيب 
 40000  - زنقة خالد ابن الول د كليز 
عدم   :  0 نت جة  املغرب  مراكش 

اسأمرار نشاط الشركة.
 18 الأصف ة ب رقم  و حدد مقر 
الول د  ابن  خالد  زنقة  دبيب  عمارة 

كليز - 40000 مراكش املغرب. 
و عين:

بن  احمد  كريم  الس د)ة( 
اقامة مرجانة  عبدالقادر وعنوانه)ا( 
مراكش   40000 تاركة   4 رقم  ف ال 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   08 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 128373.

578I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

TAMAR MANAGEMENT
إعالن مأعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريأان ا صندوق البريد 

2609 ، 40000، مراكش املغرب

TAMAR MANAGEMENT »شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجأماعي: تجزئة 

مسك الل ل شارع محمد الخامس 

ف ال 33 باب اغلي - 40000 مراكش 

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.50247

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 02 غشت 2021

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

االجأماع ة  الحصص  بعض  ب ع 

يمألكها  التي  اجأماع ة(  حصة   99(

الس د Ely michel RUIMY.في شركة 

 TAMAR MANAGEMENT (SARL«

 ENSOF GROUP لفائدة شركة )AU

.“(MOROCCO - EGM (SARL AU

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  القانوني  الشكل  تغ ير 

ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

ذات  شركة  إلى  الوح د  الشريك 

مسؤول ة محدودة 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

اسأقالة الس د هشام فيزازي وتع ين 

مسير  العزيزي  برادة  طارق  الس د 

وح د ملدة غير محددة

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
منح توق ع الشركات املصرف ة بشكل 
ق ود  تي  و7دون  ومنفصل  فردي 

للس د طارق برادة العزيزي
وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 ,6,  3,  1 املواد  تعديل  على  املوافقة 
االسا�سي  النظام  وتحديث  و13   7

للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   08 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 128335.

579I

FIDUROC SARL AU

 AZOULAY TODO TRAVAUX
SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
حل شركة

FIDUROC SARL AU
رقم 4 الطابق االو0 عمارة D املركب 
الأجاري كارفور ، 45000، ورزازات 

املغرب
 AZOULAY TODO TRAVAUX

SARL شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة)في طور الأصف ة(

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 
الوحدة رقم 1847 - 45000 

ورزازات املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.10305

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر   2021 تكأو7ر   04 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  حل شركة 
 AZOULAY TODO TRAVAUX
SARL مبلغ رتسمالها 100.000 درهم 
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي الوحدة 
1847 - 45000 ورزازات املغرب  رقم 
تحق ق  على  القدرة  عدم   :  0 نت جة 

الهدف االجأماعي.
حي  ب  الأصف ة  مقر  حدد  و 
الوحدة رقم 1847 - 45000 ورزازات 

املغرب. 

و عين:
وعنوانه)ا(  نهري  زهرة  الس د)ة( 
 45000  1847 رقم  الوحدة  حي 
ورزازات املغرب كمصفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بورزازات بأاريخ 07 تكأو7ر 

2021 تحت رقم 558.

580I

FIDUCIAIRE OTHMANE

 GROUPE AFRIQUE FORCE
SERVICE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE OTHMANE
 kenitra ، 14000، KENITRA

MAROC
 GROUPE AFRIQUE FORCE
SERVICE شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 185 
 A30 وزنقة 529 نس م البحر بلوك
مأجر رقم 19 بئر الرامي - 14000 

القن طرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

62719
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   19
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 GROUPE AFRIQUE FORCE

.SERVICE
مقاو0   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تنظ ف املحالت
 مقاو0 الشقق.
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عنوان املقر االجأماعي : زنقة 185 

 A30 بلوك  البحر  نس م   529 وزنقة 

 14000  - الرامي  بئر   19 رقم  مأجر 

القن طرة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د الحسن مج د : 600 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.

 400  : امبارك  ايت  الس د عزدين 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مج د  الحسن  الس د 

يعقوب  زنقة  بليزونس  اقامة   09

املنصور الشقة 03 القن طرة 14000 

القن طرة املغرب.

امبارك  ايت  عزدين  الس د 
عنوانه)ا( رقم 124 الطابق 2 الشقة 

حي املامون 20000 بوزن قة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

امبارك  ايت  عزدين  الس د 
عنوانه)ا( رقم 124 الطابق 2 الشقة 

حي املامون 20000 بوزن قة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم -.

581I

Kim & Sahara logistic

»kim & sahara logistic »KSL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

Kim & Sahara logistic

 2rue essanaoubare etg 4 appt

12 ، 20230، Casablanca Maroc

 »kim & sahara logistic »KSL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 2 
زنقة الصنو7رطابق 4 رقم 12 

الدارالب ضاء - 20230 الدارالب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

336967

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 يول وز   13

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 kim & : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.»sahara logistic »KSL

بإيجاز  الشركة  غرض 

والأصدير,نقل  االستراد   :

السلع,الأجارة,السمسرة,الأمث ل.

زنقة   2  : االجأماعي  املقر  عنوان 

الصنو7رطابق 4 رقم 12 الدارالب ضاء 

- 20230 الدارالب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 13.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 : محمد  اس ك م  تشاهاي  الس د 

65 حصة بق مة 100 درهم للحصة.

 65  : اتشاك طام  بويوض  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

اتشاك طام  بويوض  الس د 

 41 عمارة  مس7  االزهار2  عنوانه)ا( 

20000 الدارالب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

محمد  اس ك م  تشاهاي  الس د 

عنوانه)ا( رياض االلفة مس38 عمارة 

الدارالب ضاء   20000  41 شقة   3

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية بالدار الب ضاء بأاريخ - تحت 

رقم -.

582I

EXPERAMA

ENGIE GAS MAROC
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

EXPERAMA
3 زنقة اركشون شارع املقاومة زاوية 
141 إقامة كنزة الطابق االو0 -الدار 
الب ضاء- ، 20500، الدار الب ضاء 

املغرب
ENGIE GAS MAROC شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي »الحمد 
129 » شارع با حماد حي املحطة 

»بلوك 3 » - 20300 الدار الب ضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
518055

 08 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر 
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 ENGIE : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.GAS MAROC
غرض الشركة بإيجاز : شراء و7 ع 
ترك ب  اسأبراد،   ، املسالة  الغازات 
والصناع ة  املنزل ة  ارجهزة  حم ع 
جم ع  وكذا  املسأعملة  تو  الجديدة 
او  املماثلة  وارنشطة  العمل ات 

املرت طة بها..
»الحمد   : االجأماعي  املقر  عنوان 
املحطة  حي  حماد  با  شارع   «  129
الب ضاء  الدار   20300  -  «  3 »بلوك 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د ادريس يوقاع : 500 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.
500 حصة   : يوقاع  الغالي  الس د 

بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  يوقاع  ادريس  الس د 

طابق  ارو0  ادريس  موالي  شارع   90

4 الشقة 7 حي املسنشف ات 21490 

الدار الب ضاء املغرب.

عنوانه)ا(  يوقاع  الغالي  الس د 

 4 شقة   31 عمارة  س تي  كولف 

الحضرية  الجماعة  الخضراء  املدينة 

الدار   27182 النواصر  بوسكورة 

الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

 90 بنيس عنوانه)ا(  كنزة  الس دة 

 4 طابق  ارو0  ادريس  موالي  شارع 

 21490 املسنشف ات  حي   7 الشقة 

الدار الب ضاء املغرب

عنوانه)ا(  ملريني  كنزة  الس دة 

 31 عمارة  س تي  كولف  بوسكورة 

بوسكورة  الخضراء  املدينة   1 شقة 

27182 الدار الب ضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم -.

583I

شركة ف دابكو ش.م.م

الزاد
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

اسأدراك خطٍإ

اسأدراك خطٍإ وقع بالجريدة 

الرسم ة

شركة ف دابكو ش.م.م

حي املجد شارع القدس رقم 75 

الطابق الثالت شقة رقم 8 ، 

90080، طنجة املغرب

الزاد شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

 وعنوان مقرها اإلجأماعي إقامة 

الخيزوران 2 العمارة ز الطابق 

ارر�سي - 12000 تمارة املغرب.

بالجريدة  وقع  خطٍإ  إسأدراك   

 21 بأاريخ   5673 عدد  الرسم ة 

يول وز 2021.
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بدال من : عبدالرحمان

يقرت : عبدالرح م

الباقي بدون تغ ير.

584I

ARKOS

SIGMA NEGOCE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل الأصف ة

 SIGMA NEGOCE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : ملركب 

الأجاري إراك شارع محمد السادس 

عمارة د1 الطابق الثاني رقم 6 

الجيروند الدار الب ضاء 20500

قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

.415309

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تقرر   2021 شتنبر   03 في  املؤرخ 

ذات  شركة   SIGMA NEGOCE حل 

رتسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤول ة 

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

إراك  الأجاري  ملركب  اإلجأماعي 

د1  عمارة  السادس  محمد  شارع 

الدار  6 الجيروند  رقم  الثاني  الطابق 

وجود  لعدم  نت جة  الب ضاء20500 

تي نشاط.

و عين:

عالج  عبدالحم د  الس د)ة( 

12 رقم  وعنوانه)ا( درب امل طر زنقة 

5 كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 

املركب  وفي   2021 يول وز   31 بأاريخ 

الأجاري اراق عمارة د 1 20500 الدار 

الب ضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 791584

585I

EFFICACITE

JARDIN DE MOTS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

EFFICACITE
201 عمارة امعمر شارع الزرقطوني 
 TAOURIRT ،60800 ، الحي القديم

MAROC
JARDIN DE MOTS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 220 

تجزئة النصر الطابق االو0 والثاني 
تاوريرت - 65800 تاوريرت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

1387
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يول وز   01
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.JARDIN DE MOTS
 CENTRE  : غرض الشركة بإيجاز 

.DE FORMATION
 220  : االجأماعي  املقر  عنوان 
والثاني  االو0  الطابق  النصر  تجزئة 

تاوريرت - 65800 تاوريرت املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 500  : فاضمة  اكوزا0  الس دة 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
500 حصة   : ارادور  امار  الس دة 

بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس دة اكوزا0 فاضمة عنوانه)ا( 

تاوريرت 65800 تاوريرت املغرب.
عنوانه)ا(  ارادور  اما0  الس دة 

تاوريرت 65800 تاوريرت املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  فاضمة  اكوزا0  الس د 

تاوريرت 65800 تاوريرت املغرب

عنوانه)ا(  ارادور  اما0  الس دة 

تاوريرت 65800 تاوريرت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

21 شتنبر  االبأدائ ة بأاوريرت بأاريخ 

2021 تحت رقم -.

586I

LARAGESTION S.A.R.L

COLDCENTER
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

LARAGESTION S.A.R.L

شارع ابن الخط ب رقم 25 الطابق 

الثاني العرائش شارع ابن الخط ب 
رقم 25 الطابق الثاني العرائش، 

92000، العرائش املغرب

COLDCENTER شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

املنظر الجم ل رقم 189 الطابق 

الثاني سوق الثالثاء الغرب موالي 

بوسلهام - 14302 موالي بوسلهام 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

547

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يون و   21

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.COLDCENTER

مسأودع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الأبريد للخضر الفواكه / ب ع الخضر 

االسأيراد   / بالجملة  والفواكه 

والأصدير.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الطابق   189 رقم  الجم ل  املنظر 

موالي  الغرب  الثالثاء  سوق  الثاني 

بوسلهام  موالي   14302  - بوسلهام 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 800  : هللا  عبد  اجع دي  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

 100  : محمد  اجع دي  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

الس د اجع دي عبد الكبير : 100 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

هللا  عبد  اجع دي  الس د 

عنوانه)ا( تجزئة املغرب الجديد رقم 

العرائش   92000 العرائش   2042

املغرب.

اجع دي محمد عنوانه)ا(  الس د 

 2042 رقم  الجديد  املغرب  تجزئة 

العرائش 92000 العرائش املغرب.

الكبير  عبد  اجع دي  الس د 

عنوانه)ا( تجزئة املغرب الجديد رقم 

العرائش   92000 العرائش   2042

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

هللا  عبد  اجع دي  الس د 

عنوانه)ا( تجزئة املغرب الجديد رقم 

العرائش   92000 العرائش   2042

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الغرب  االربعاء  بسوق  االبأدائ ة 

رقم  تحت   2021 شتنبر   15 بأاريخ 

.27359

587I
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Adame Irrigation

Adame Irrigation
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

Adame Irrigation
332 شارع ابراه م الروداني الطابق 
الخامس الشقة 21 إقامة الريحان 
املعاريف الدارالب ضاء ، 20300، 

الدارالب ضاء املغرب
Adame Irrigation شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي 332 شارع 
ابراه م الروداني، الطابق 5، الشقة 

21، إقامة الريحان، املعاريف - 
20000 الدارالب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
518025

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   14
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 Adame : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.Irrigation
دراسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وانجاز مخألف اعما0 السقي والري
بناء وتطوير قنوات امل اه والسقي
الفالح ة  اآلآلت  وشراء  ب ع 

والزراع ة
اإلستثمار وتدبير املشاريع الفالح ة
الري  تنظمة  وتشغ ل  اسأغال0 

والسقي الفالحي 
امل دان  في  والأأطير  الأكوين 

الفالحي
مخألف  في  الأجارية  الوساطة 
والصناع ة  الفالح ة  امل ادين 

واإلصالح.

 332  : االجأماعي  املقر  عنوان 
 ،5 الطابق  الروداني،  ابراه م  شارع 
الشقة 21، إقامة الريحان، املعاريف 

- 20000 الدارالب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 50.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 500  : الحاج  اد  الحسن  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د الحسن اد الحاج عنوانه)ا( 
مج  امين  قصبة  اقامة  ليساسفة 
الطابق   5 الشقة   5 10عمارة  س 
الدارالب ضاء   20190 الب ضاء   1

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس د الحسن اد الحاج عنوانه)ا( 
مج  امين  قصبة  اقامة  ليساسفة 
الطابق   5 الشقة   5 10عمارة  س 
الدارالب ضاء   20190 الب ضاء   1

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية بالدار الب ضاء بأاريخ - تحت 

رقم -.
588I

نوغلب

MILARI PLAST
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

نوغلب
شقة 7 ، طابق4 تقس م ريزانا 
مبروكة طريق تكوراي مكناس ، 

50000، مكناس املغرب
MILARI PLAST شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي شقة 
58 الطابق 7 اقامة النخ ل 4 ف 
مكناس - 50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

54355

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   03

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MILARI PLAST

اسأيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير

تجارة.

عنوان املقر االجأماعي : شقة 58 

الطابق 7 اقامة النخ ل 4 ف مكناس 

- 50000 مكناس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 300  : محمد  م لودي  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

 300  : الحسين  م لودي  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

 400  : اسماع ل  م لودي  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  م لودي  الس د 

فرنسا 01580 فرنسا فرنسا.

الس د م لودي الحسين عنوانه)ا( 

 50000 عرمة  عين  اداروش  حي   83

مكناس املغرب.

اسماع ل  م لودي  الس د 

فرنسا   01580 فرنسا  عنوانه)ا( 

فرنسا.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الس د م لودي الحسين عنوانه)ا( 

 50000 عرمة  عين  اداروش  حي   83

مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   28 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4304.

589I

RIM FINANCIAL

 HUITGAMMES ويت كام فود
FOOD

إعالن مأعدد القرارات

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE MEHDI 248 BD
 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20000، الدار 
الب ضاء املغرب

 HUITGAMMES ويت كام فود
FOOD »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجأماعي: 332 شارع 
ابراه م الروداني الطابق الخامس 
رقم 21 اقامة الريحان املعاريف - 

20300 الدار الب ضاء املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
.449961

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 16 شتنبر 2021

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
)من  اجأماع ة  حصة   200 تفويت 
الس د  طرف  من   ) درهم   100 فئة 
محمد  الس د  الى  سرحان  حم د 

الب اتي
وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

الراسما0 االجأماعي
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

املساهمات االجأماع ة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 796031.
590I

AMDE

PLXM CONSULTING
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN ، 20000،
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CASABLANCA MAROC
PLXM CONSULTING شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طور الأصف ة(
وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 

سم ة،إقامة شهرزاد 3، الطابق 5، 
رقم 22، - 20340 الدار الب ضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.411905

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر   2021 شتنبر   02 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 
 PLXM الوح د  الشريك  ذات 
رتسمالها  مبلغ   CONSULTING
مقرها  وعنوان  درهم   10.000
اإلجأماعي زنقة سم ة،إقامة شهرزاد 
3، الطابق 5، رقم 22، - 20340 الدار 
الب ضاء املغرب نت جة 0 : تزمة مال ة.
زنقة  ب  الأصف ة  مقر  حدد  و 
الطابق   ،3 شهرزاد  سم ة،إقامة 
 - املغرب  الب ضاء  الدار   ،22 رقم   ،5

20340 الدار الب ضاء املغرب. 
و عين:

فض لي  حسناء  الس د)ة( 
وعنوانه)ا( تجزئة انا 3 رقم 3 بس دي 
الب ضاء  الدار   20000 معروف 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795448.
591I

M&T OFFICE

hands 4
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

M&T OFFICE
 RUE MOHAMED SEMIHA

 IMM 77 ETG 10 N 57 ، 20000،
casablanca maroc

hands 4 شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 77 شارع 

محمد سم حه الدور 10 رقم 57 - 

20000 الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

518243

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   15

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 4  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.hands

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تجم ل.

عنوان املقر االجأماعي : 77 شارع 
 -  57 رقم   10 الدور  سم حه  محمد 

20000 الدار الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

حصة   500  : ت كا  لبنى  الس دة 

بق مة 50.000 درهم للحصة.

500 حصة   : برادة  زينب  الس دة 

بق مة 50.000 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس دة لبنى ت كا عنوانه)ا( الدار 

الب ضاء  الدار   20500 الب ضاء 

املغرب.

عنوانه)ا(  برادة  زينب  الس دة 

الدار الب ضاء 20500 الدار الب ضاء 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الس دة لبنى ت كا عنوانه)ا( الدار 

الب ضاء  الدار   20500 الب ضاء 

املغرب

عنوانه)ا(  برادة  زينب  الس دة 

الدار الب ضاء 20500 الدار الب ضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 34307.

592I

EMFA TRADING SARL

EMFA TRADING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

EMFA TRADING

شركة ذات مسؤول ة محدودة

رتسمالها:100.000 درهم

مقرها االجأماعي:5 زنقة الجزائر 

الطابق السفلي الدار الب ضاء
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

363729:

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

شتنبر   13 بأاريخ  املؤرخ  للشركاء 

2021 تم اتخاد القرارات الأال ة :

تنأمي للس د  400 حصة  -تفويت 

الس د  لفائدة  القصيبات  محمد 

اوالد علي عثمان و400 حصة تنأمي 

لفائدة  افزارة  الرح م  عبد  للس د 

الس دة مل كة اوالد علي و200 حصة 

 100 القصيبات  ايوب  للس د  تنأمي 

حصة لفائدة الس د اوالد علي عثمان 

و100 حصة للس دة اوالد علي مل كة

الأقس م الجديد للحصص :

 500 مل كة  علي  اوالد  الس دة 

حصة اجأماع ة

 500 عثمان  علي  اوالد  الس د 

حصة اجأماع ة

القصيبات  الس د  -اسأقالة 

الرح م  عبد  افزارة  والس د  محمد 

والس د ايوب القصيبات من مهامهم 

مسيريين  وتع ين  للشركة  كمسيرين 

جدد الس دة اوالد علي مل كة والس د 

اوالد علي عثمان

من  و14   8  ,  7 الفصو0  تعديل 

النظام ارسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 35175.

593I

SERVICE COMPTABLE ET FISCAL

 ETABLISSEMENTS LEON A.

SERFATY
شركة املساهمة

تحويل الشكل القانوني للشركة

 SERVICE COMPTABLE ET

FISCAL

5 شارع عبد هللا بن ياسين ، 

20310، الدار الب ضاء املغرب

 ETABLISSEMENTS LEON A.

SERFATY شركة املساهمة

و عنوان مقرها االجأماعي زنقة 

توالد زيان رقم 11 - - 20310 الدار 

الب ضاء.

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.30849 - 30848

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تحويل  تم   2021 يون و   30 في  املؤرخ 

القانوني للشركة من »شركة  الشكل 

املساهمة« إلى »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

 791626 رقم  تحت   2021 شتنبر 

.-791628

594I

خبرة الشرق

 ENTREPRISE BELMAHI

MAROC
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

خبرة الشرق

49 شارع البكاي لهب ل اقامة رياض 

املدينة شقة رقم 3 بركان 49 شارع 

البكاي لهب ل اقامة رياض املدينة 

شقة رقم 3 بركان، 699، بركان 

املغرب
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 ENTREPRISE BELMAHI MAROC
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 7 زنقة 
ملوية سوق الخميس مداغ بركان - 

63300 بركان املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.901
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 16 غشت 2021 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
مداغ  الخميس  ملوية سوق  زنقة   7«
إلى  املغرب«  بركان   63300  - بركان 
»القطب الفالحي مداغ بركان القطب 
الفالحي I20 - 63300 بركان املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   11 بأاريخ  ببركان  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 592/2021.
595I

ائأمان ة ماجسترا0

 STAR TRANSPORT
LAHYAYNA

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

ائأمان ة ماجسترا0
تجزئة الس كون القطعة 7/17 زاوية 

زنقة طنجة وزنقة ابن الخط ب 
ارطلس فاس ، 30100، فاس 

املغرب
 STAR TRANSPORT LAHYAYNA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي طريق 

عين الشقف حي السالم 2 رقم 16 - 
30000 فاس املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
68881

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   05
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 STAR  : بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

.TRANSPORT LAHYAYNA

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع 

الأجارة بكل انواعها

سمسرة املنأوجات الفالح ة .

طريق   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 - 16 2 رقم  عين الشقف حي السالم 

30000 فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 80.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 800  : النجاري  محمد  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  النجاري  محمد  الس د 

تيسة  عل ان  توالد  الجمعة  واد  دوار 

تاونات 34000 تاونات املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  النجاري  محمد  الس د 

تيسة  عل ان  توالد  الجمعة  واد  دوار 

تاونات 34000 تاونات املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يول وز   14 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 3459.

596I

BOUKHRIS &ASSOCIES

KSH LOGISTICS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

KSH LOGISTICS

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

شريك وح د

رتسما0: 100.000 درهم

املقر االجأماعي: 301 طريق 
الجديدة، ديور الفأح، الدار الب ضاء
سجل الأجاري بالدار الب ضاء عدد 

518599
رقم الأعريف الضريبي 50585343

ICE N°002889736000048
 21 في  املؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
النظام  تأسيس  تم   ،2021 شتنبر 
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
وح د  شريك  ذات  محدودة 

بالخصائص الأال ة:
 KSH  : الشركة  اسم   )1

LOGISTICS
ذات  شركة   : الشركة  شكل   )2
مسؤول ة محدودة ذات شريك وح د

طريق   301  : االجأماعي  املقر   )3
الجديدة، ديور الفأح، الدار الب ضاء
الغرض  الشركة:  غرض   )4
الرئي�سي للشركة، سواء في املغرب تو 

في الخارج:
تي  من  البضائع  تخزين   •

نوع.
الخدمات  جم ع  انجاز   •

اللوجسأك ة ن ابة عن اآلخرين.

تأجير خاليا الأخزين.  •
وإعداد  البضائع  نقل   •
املعدة  البضائع  توزيع  تو  الطلبات 

لإلرسا0 على اررا�سي الوطن ة ؛
جم ع  عام  وبشكل   •
والصناع ة  الأجارية  العمل ات 
واملال ة التي تأك ف بشكل مباشر تو 

غير مباشر مع غرض الشركة.
5( املدة: 99 سنة. 

بمبلغ  ثابت  رتسما0  رتسما0:   )6
درهم(،   100.000( درهم  آلف  مائة 
حصة   )1000( آلف  على  موزعة 
بق مة اسم ة قدرها مائة درهم )100 
بالكامل  هي  والتي  منها  لكل  درهم( 
لشركة  وممنوحة  محررة  مكأتبة، 

.KITEA
 KITEA 7( الشريك الوح د: شركة
تمين  الس د  طرف  من  ممثلة   ،
بنكيران بصفأه الرئيس املدير العام.
محمد  الس د  الشركة:  مسير   )8

هشام بن عبد الجل ل.

السجل  في  الشركة  تسج ل  تم 

 7 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجاري 

الأالي  الرقم  تحت   2021 تكأو7ر 

.518599

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

 7 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجاري 

تكأو7ر 2021 تحت عدد 795610.

ملخص قصد النشر

597I

ACCOMPT CONSULTING

ACTUNOW

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

ACCOMPT CONSULTING

 BD MOHAMED ABDOU N° 18

 BIS RESIDENCE HAMZA 3EME

 ETAGE BUREAU N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA MAROC

ACTUNOW شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي طريق 

شريف إدري�سي رقم 104 مكرر 

 OUJDA 60000 - حي إرازي جرادة

املغرب.

تفويت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.33629

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   2021 غشت   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :

فلوس  إبراه م  )ة(  الس د  تفويت 

 50 تصل  من  اجأماع ة  حصة   50

مهدي  )ة(  الس د  لفائدة  حصة 

السباع بأاريخ 12 غشت 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   20 بأاريخ  بوجدة  الأجارية 

2021 تحت رقم 3293.

598I
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WINIUM Expertوين وم إكسبير

RIAD 191

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

WINIUM Expertوين وم إكسبير

رقم 10 مبنى تاشفين نهج يعقوب 

املريني ج ليز، 40020، مراكش 

املغرب

RIAD 191 شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة)في طور الأصف ة(

وعنوان مقرها اإلجأماعي 191 درب 

العرصة س دي تيوب - 40000 

مراكش املغرب.

حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.10656

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

حل  تقرر   2021 ماي   04 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 

 10.000 رتسمالها  مبلغ   RIAD 191

 191 درهم وعنوان مقرها اإلجأماعي 

 40000 درب العرصة س دي تيوب - 

مراكش املغرب نت جة 0 : تزمة كوف د 

.19

 191 ب  الأصف ة  مقر  وحدد 

 40000 درب العرصة س دي تيوب - 

مراكش املغرب. 

و عين:

لوفنجر  كريسأين  الس د)ة( 

عبد  س دي  درب   6 وعنوانه)ا( 

الواسع حي بن صالح 40000 مراكش 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقأضاء  وعند   

املخولة  الصالح ات  على  املفروضة 

تبل غ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 

العقود والوثائق املأعلقة بالأصف ة : 

191 درب العرصة س دي تيوب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   23 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 127841.

599I

WINIUM Expertوين وم إكسبير

IZELA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

WINIUM Expertوين وم إكسبير

رقم 10 مبنى تاشفين نهج يعقوب 

املريني ج ليز، 40020، مراكش 

املغرب

IZELA شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 10 عمارة 

تاشفين نهج يعقوب املريني جليز - 

40000 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.11147

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   2020 يناير   09 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 150 إزم  تيمن  )ة(  الس د  تفويت 

 300 تصل  من  اجأماع ة  حصة 

حصة لفائدة الس د )ة( محمد تفالح 

بأاريخ 09 يناير 2020.

 150 إزم  تيمن  )ة(  الس د  تفويت 

 300 تصل  من  اجأماع ة  حصة 

حصة لفائدة الس د )ة( كالرا ماث لد 

ديبؤ بأاريخ 09 يناير 2020.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   05 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 128233.

600I

 ETUDE MAITRE KAMAL OUTAGHANI 

NOTAIRE

ZENATA ECO CITY
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 ETUDE MAITRE KAMAL

OUTAGHANI NOTAIRE

 RUE ALI BEN HRAZEM ، 03

20160، CASABLANCA MAROC

ZENATA ECO CITY شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 

الدارالب ضاء 07 زنقة محمد 

اليزيدي حي املستشف ات - 20503 

الدارالب ضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

518955

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   09

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ZENATA ECO CITY

االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري بشتى اشكاله.

 : االجأماعي  املقر  عنوان 
محمد  زنقة   07 الدارالب ضاء 

 20503  - املستشف ات  حي  اليزيدي 

الدارالب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 600  : الحطابي  احمد  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

 400  : الحطابي  توف ق  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الحطابي  احمد  الس د 

بولو  موديبوك أا  شارع   749

الدارالبضاء   20420 الدارالب ضاء 

املغرب.

الحطابي عنوانه)ا(  توف ق  الس د 

بولو  موديبوك أا  شارع   749

الدارالبضاء   20420 الدارالب ضاء 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الس دة احمد الحطابي عنوانه)ا( 

بولو  موديبوك أا  شارع   749

الدارالبضاء   20420 الدارالب ضاء 

املغرب

الحطابي عنوانه)ا(  توف ق  الس د 

بولو  موديبوك أا  شارع   749

الدارالبضاء   20420 الدارالب ضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 796030.

601I

rochdi conseil

SIS MENS
شركة الأضامن
تأسيس شركة

rochdi conseil

تجزئة القوات املساعدة رقم 143 

الع ون ، 70000، الع ون املغرب

SIS MENS شركة الأضامن

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي موالي 
رش د تجزئة القدس رقم 83 1 

الع ون - 70000 الع ون املغرب

تأسيس شركة الأضامن 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

2969

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2001 غشت   15

باملميزات  الأضامن  لشركة  ارسا�سي 

الأال ة:

شكل الشركة : شركة الأضامن.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 SIS  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MENS

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواد الشبه طب ة.

عنوان املقر االجأماعي : حي موالي 
 1  83 رقم  القدس  تجزئة  رش د 

الع ون - 70000 الع ون املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:



عدد 5687 - 20 ر7 ع ارو0 1443 )27 تكأو7ر 2021)الجريدة الرسمية   21246

 500  : محجو7ة  اشنين  الس دة 
حصة بق مة 100 درهم للحصة.

 500  : اسامة  لكف في  الس د 
حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الس دة اشنين محجو7ة عنوانه)ا( 
الع ون 70000 الع ون املغرب.

عنوانه)ا(  اسامة  لكف في  الس د 
الع ون 70000 الع ون املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

الس دة اشنين محجو7ة عنوانه)ا( 
الع ون 70000 الع ون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
23 غشت  بأاريخ  بالع ون  االبأدائ ة 

2001 تحت رقم 298.
602I

COMPTAMED

NOVA HEALTH
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

COMPTAMED
 BAB ANASSI 2 GH 04 4 EME

 ETAGE AHAL ALGHLAM CASA
 ، 200000، CASABLANCA

MAROC
NOVA HEALTH شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د)في طور الأصف ة(

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 4 رقم 
6 تجزئة بسباسة عين السبع الدار 
الب ضاء - 20000 الدار الب ضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.374573

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر حل   2021 يول وز   27 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
 NOVA HEALTH الوح د  الشريك 
درهم   100.000 رتسمالها  مبلغ 
وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 4 رقم 
الدار  السبع  عين  بسباسة  تجزئة   6

الب ضاء  الدار   20000  - الب ضاء 
النشاط  توقف   :  0 نت جة  املغرب 

لصعو7ات مال ة.
 4 زنقة  ب  الأصف ة  مقر  حدد  و 
السبع  عين  بسباسة  تجزئة   6 رقم 
الدار الب ضاء - 20000 الدار الب ضاء 

املغرب. 
و عين:

العق ل  يونس  الس د)ة( 
وعنوانه)ا( شارع صفرو رقم 284 حي 
موالي عبد هللا الدار الب ضاء 20000 
)ة(  كمصفي  املغرب  الب ضاء  الدار 

للشركة.
 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795473.

603I

RIM FINANCIAL

ABATRYON ابا تريون
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE MEHDI 248 BD
 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20000، الدار 
الب ضاء املغرب

ابا تريون ABATRYON شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي بناء د 
الطابق 2 شارع الشفشاوني كلم 8.5 
س دي البرنو�سي - 20613 الدار 

الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

519077
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يول وز   15
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

ابا   : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ABATRYON تريون

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االسأيراد  ص دالن ة  منأجات  وانأاج 

والأصدير.

د  بناء   : االجأماعي  املقر  عنوان 

كلم  الشفشاوني  شارع   2 الطابق 

8.5 س دي البرنو�سي - 20613 الدار 

الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

)الس د  تكنولوجي  ابا  الشركة 

محمد ابن عودة( : 500 حصة بق مة 

100 درهم للحصة.

)الس د  الدول ة  اتريون  الشركة 

بق مة  500 حصة   : هيرب ون(  داف د 

100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

)الس د  تكنولوجي  ابا  الشركة 
محمد ابن عودة( عنوانه)ا( 23 زنقة 

الصخور   4 شقة   2 الطابق  بوريد 

الب ضاء  الدار   20460 السوداء 

املغرب.

داف د  )الس د  اتريون  الشركة 

موالن  طريق   42 عنوانه)ا(  هيرب ون( 
ل ون   69005 ايس لي   69130 كارون 

فرنسا.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الس د محمد ابن عودة عنوانه)ا( 

 1 ب  الح اة  اقامة  زوال  ام ل  شارع 

 20133 بلف دير   9 شقة   3 الطابق 

الدار الب ضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 796148.

604I

BOUKHRIS &ASSOCIES

ALMAZ 45
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

اسأمرار نشاط الشركة

ALMAZ 45

شركة ذات مسؤول ة محدودة

رتسمالها: 100.000,00 درهم

مقرها االجأماعي: حي بالطو، زاوية 

عبد املومن زنقة موريو، الطابق 

الخامس، الدار الب ضاء

 RC n° 415981 - IF n° 31814264

– ICE n° 002154341000007

العام  الجمع  محضر  بموجب 

يون و   29 بأاريخ  املنعقد  االسأثنائي 

2020، تقرر ما يلي:

اسأمرارية نشاط الشركة.  -

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الأجاري 

 793695 عدد  تحت  الب ضاء  بالدار 

بأاريخ 23 شتنبر2021.

ملخص قصد النشر

605I

BOUKHRIS &ASSOCIES

US FURNITURE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

US FURNITURE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

شريك وح د

رتسما0: 100.000 درهم

املقر االجأماعي: 301 طريق 

الجديدة، ديور الفأح، الدار الب ضاء

سجل الأجاري بالدار الب ضاء عدد 

518569

رقم الأعريف الضريبي 50585410

ICE N°002918292000089

 17 في  املؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

النظام  تأسيس  تم   ،2021 شتنبر 

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

وح د  شريك  ذات  محدودة 

بالخصائص الأال ة:
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 US  : الشركة  اسم   )1

FURNITURE

ذات  شركة   : الشركة  شكل   )2

مسؤول ة محدودة ذات شريك وح د

طريق   301  : االجأماعي  املقر   )3

الجديدة، ديور الفأح، الدار الب ضاء

الغرض  الشركة:  غرض   )4

الرئي�سي للشركة، سواء في املغرب تو 

في الخارج:

الداخلي  ارثاث  ب ع   •

والخارج.

الديكور  منأجات  ب ع   •

زخرف ة  مواد  وتي  ارثاث  وتقمشة 

تخرى وتثاث منزلي تو مكأبي.

تغراض  تي  وتوزيع  تسويق   •
زخرف ة داخل ة وخارج ة؛

تجهيزات وتثاث املكاتب؛  •

جم ع  عام  وبشكل   •

والصناع ة  الأجارية  العمل ات 

واملال ة التي تأك ف بشكل مباشر تو 

غير مباشر مع غرض الشركة.

5( املدة: 99 سنة. 
بمبلغ  ثابت  رتسما0  رتسما0:   )6

درهم(،   100.000( درهم  آلف  مائة 

حصة   )1000( آلف  على  موزعة 

بق مة اسم ة قدرها مائة درهم )100 

بالكامل  هي  والتي  منها  لكل  درهم( 

لشركة  وممنوحة  محررة  مكأتبة، 

.KITEA

شركة  الوح د:  الشريك   )7

KITEA، ممثلة من طرف الس د تمين 

بنكيران بصفأه الرئيس املدير العام.

عثمان  الس د  الشركة:  مسير   )8

بنكيران.

السجل  في  الشركة  تسج ل  تم 

 7 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجاري 

الأالي  الرقم  تحت   2021 تكأو7ر 

.518569

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

 7 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجاري 

تكأو7ر 2021 تحت عدد 795588.

ملخص قصد النشر

606I

BOUKHRIS &ASSOCIES

NOMAC OUARZAZATE II
شركة املساهمة

اسأمرار نشاط الشركة

NOMAC OUARZAZATE II
شركة مساهمة

رتسمالها: 300.000,00 درهم
مقرها االجأماعي: 65 شارع املهدي 
بن بركة، السوي�سي، الر7اط، املغرب
RC n° 108947 – IF N°3373066

العام  الجمع  محضر  بموجب 
يون و   30 بأاريخ  املنعقد  املخألط 

2021، تقرر ما يلي:
- اسأمرارية نشاط الشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الأجاري 
بأاريخ   117929 عدد  تحت  بالر7اط 

30 شتنبر2021.
ملخص قصد النشر

607I

INFOPLUME

 UNIBUILD
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

INFOPLUME
149 شارع محمد الخامس اقامة 
م موزا 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 

املغرب
 UNIBUILD CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

طانطان اقامة وركة 2 الطابق االو0 
رقم 50 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
120531

 14 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر 
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.UNIBUILD CONSTRUCTION

تعما0   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املأنوع.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

االو0  الطابق   2 اقامة وركة  طانطان 

رقم 50 - 90000 طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رتسما0  مبلغ 

50.000.000 درهم، مقسم كالأالي:

 5.000  : تيمن  الغريب  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 8 عنوانه)ا(  تيمن  الغريب  الس د 

زنقة خالد ابن الول د طابق 3 شقة 8 

90000 طنجة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

 8 عنوانه)ا(  تيمن  الغريب  الس د 

زنقة خالد ابن الول د طابق 3 شقة 8 

90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   04 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 246609.

608I

CCJF

 ECOLE SUPERIEURE DE

 MANAGEMENT ET DE

 COMMUNICATION PRIVEE

par abréviation ESMC
إعالن مأعدد القرارات

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

20040، CASABLANCA MAROC

 ECOLE SUPERIEURE DE

 MANAGEMENT ET DE

 COMMUNICATION PRIVEE par

abréviation ESMC »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«

وعنوان مقرها االجأماعي: 57، شارع 

عبد املومن ، حي املستشف ات إقامة 

الهادي، مدخل ت - 20000 الدار 

الب ضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.160.485

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 16 شتنبر 2021

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تغ ير اإلسم الأجاري للشركة ل صبح 

 MEGA COMPETENCES GROUP»

»MCGP»باخأصار »PRIVEE

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تغ ير تاريخ اخأأام السنة املحاسب ة 

30 شتنبر  في  الذي س صبح  للشركة 

31 دجنبر  ، عوضا عن  من كل سنة 

حال ا

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تح ين القانون االسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تغ ير اإلسم الأجاري

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تغ ير تاريخ اخأأام السنة املحاسب ة 

للشركة

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تح ين القانون ارسا�سي للشركة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795601.

609I
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BETA FIDUCIAIRE

TRANS GUELLIL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

BETA FIDUCIAIRE
 N° 2 1er ETAGE, 18 PLACE DU

 16 AOUT ، 60000، OUJDA
MAROC

TRANS GUELLIL شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
 E وعنوان مقرها اإلجأماعي بلوك
 E سوريهاما حي السالم 174 بلوك
سوريهاما حي السالم 174 60000 

وجدة املغرب.
تفويت حصص

الأجاري  السجل  في  الأق  د  رقم 
.31429

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تمت   2021 تبريل   02 في  املؤرخ 

املصادقة على :
قل ل  يحي  )ة(  الس د  تفويت 
تصل  من  اجأماع ة  حصة   1.000
)ة(  الس د  لفائدة  حصة   1.000

مل كة قل ل بأاريخ 02 تبريل 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تبريل   19 بأاريخ  بوجدة  الأجارية 

2021 تحت رقم 1450.
610I

CHIFAA CONSEIL

SWEETBNB
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة
CHIFAA CONSEIL

 RUE MOUSLIM LOT BOUKAR
 3EME ETAGE APPARTEMENT

 14 BAB DOUKALA
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

SWEETBNB شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
مسلم بوكار شقة بالدور الثالث رقم 

14 باب دكالة - 40000 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
119269

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   06
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SWEETBNB
غرض الشركة بإيجاز : مدير البناء

الوثوق باملمألكات
تو  الأجارية  العمل ات  مقاو0 
الأجارة  ؛  )التسويق  الخدمات  إدارة 

اإللكترون ة(.
شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
مسلم بوكار شقة بالدور الثالث رقم 
مراكش   40000  - دكالة  باب   14

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
رو7رت  موريس  ماتيس  الس د 
 100 بق مة  حصة   500  : كاسأاني 

درهم للحصة.
500 حصة   : الس دة جيهان بدوز 

بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
رو7رت  موريس  ماتيس  الس د 
كاسأاني عنوانه)ا( شارع عثمان رقم 

59 تارگة 40000 مراكش املغرب.
عنوانه)ا(  بدوز  جيهان  الس دة 
إقامة بدر عمارة 03 شقة 13 40000 

مراكش املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
رو7رت  موريس  ماتيس  الس د 
كاسأاني عنوانه)ا( شارع عثمان رقم 

59 تارگة 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   08 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 128346.
611I

ZEPHIR DIGITAL PHOTO

AXEL HORIZON
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ZEPHIR DIGITAL PHOTO
 AVENUE ABDELKARIM
 ELKHATABI RESIDENCE
 JAWAD IMMEUBLE 109

 APPARTEMENT 43 3EME
 ETAGE GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC
AXEL HORIZON شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي ابواب 
ك ليز مدخل 1 شقة 64 مراكش 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
119143

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   11
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 AXEL  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.HORIZON
وكالة  غرض الشركة بإيجاز : • 

اتصاالت
الأجارية  العمل ات  • مقاو0 إدارة 

)الأجارة اإللكترون ة(
.

ابواب   : االجأماعي  املقر  عنوان 
مراكش   64 شقة   1 مدخل  ك ليز 

40000 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 100  : سمير  الجريس  الس د 
حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سمير  الجريس  الس د 
مارس ل   13002 السجن  شارع   5

فرنسا.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس د الجريس سمير عنوانه)ا( 5 
شارع السجن 13002 مارس ل فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   06 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 128264.
612I

Centre d‘Affaire et d‘Inspiration LUKUSِ

 CENTRE DE
 KINESITHERAPIE ET

AMINCISSEMENT BAIDAN
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 Centre d‘Affaire et d‘Inspirationِ
LUKUS

 Lot, Ismail Avenue Omar Ibn
 Abdelaziz N° 01 3ème étage
 Larache ، 92000، LARACHE

MAROC
 CENTRE DE KINESITHERAPIE
 ET AMINCISSEMENT BAIDAN
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
محمد الخامس إقامة ارندلس 

الطابق ارو0 مكأب 05 - 92000 
العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
6349

 12 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 غشت 
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 CENTRE DE KINESITHERAPIE

.ET AMINCISSEMENT BAIDAN
الترويض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطبي والأخسيس.
شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
ارندلس  إقامة  الخامس  محمد 
 92000  -  05 مكأب  ارو0  الطابق 

العرائش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : ب دان  كوثر  الس دة 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس دة كوثر ب دان عنوانه)ا( دوار 
 92000 العوامرة  ق ادة  اله ايضة 

القصر الكبير املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس دة كوثر ب دان عنوانه)ا( دوار 
 92000 العوامرة  ق ادة  اله ايضة 

القصر الكبير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بالعرائش بأاريخ 02 شتنبر 

2021 تحت رقم 957/2021.

613I

AUDEXAL

IG MANAGEMENT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

AUDEXAL
 85Boulevard Lala Yacout

 (en face d’Auto Hall( 20020
 Casablanca ، 20250،

CASABLANCA MAROC
IG MANAGEMENT شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 61 شارع 
اللة ال اقوت زاوية مصطفى املعاني 
الطابق ارو0 الرقم 56 مركزالرياض 

- 20020 الدار الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

517175
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 غشت   31
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 IG  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MANAGEMENT
: الأنظ ف  غرض الشركة بإيجاز 

والص انة
ب ع مواد الأنظ ف

إدارة املمألكات )سانديك(
ارعما0 املؤقأة.

عنوان املقر االجأماعي : 61 شارع 
املعاني  مصطفى  زاوية  ال اقوت  اللة 
56 مركزالرياض  الرقم  الطابق ارو0 

- 20020 الدار الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د هشام البهلولي : 333 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.
الس د جما0 الوردي : 333 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.
 334  : البوريني  رش دة  الس دة 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  البهلولي  هشام  الس د 
158 زنقة ر7 عة العدوية إقامة رياض 
 20500  8 الرقم   1 الطابق  املشوار 

الدار الب ضاء املغرب.
عنوانه)ا(  الوردي  جما0  الس د 
السالمة 3 املجموعة 5 بلوك ت الرقم 

21 20670 الدار الب ضاء املغرب.

الس دة رش دة البوريني عنوانه)ا( 
 02 الطابق  الديوري  68 زنقة محمد 
20000 الدار  24 إقامة املولد  الرقم 

الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس دة رش دة البوريني عنوانه)ا( 
 02 الطابق  الديوري  68 زنقة محمد 
20000 الدار  24 إقامة املولد  الرقم 

الب ضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم -.

614I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

YOUKA CALL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 GROUPE L.A-CONSEIL ET
GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65
 ABDELLAH RES ADAM BUR N 1

، 14000، KENITRA MAROC
YOUKA CALL شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 51 مكرر 
شارع موالي عبد العزيز مكأب رقم 
7 اقامة االمل - 14000 القن طرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

62533
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   10
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.YOUKA CALL
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصا0 الهاتفي.

عنوان املقر االجأماعي : 51 مكرر 
رقم  مكأب  العزيز  عبد  موالي  شارع 
القن طرة   14000  - االمل  اقامة   7

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 500  : طالب  ايت  كريم  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
الس د يونس توحدو : 500 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د كريم ايت طالب عنوانه)ا( 
عمارة ب شقة 39 زنقة ضاية الرومي 

اكدا0 10090 الر7اط املغرب.
عنوانه)ا(  توحدو  يونس  الس د 
البريد  مجموعة  النهضة  حي   2 رقم 

10210 الر7اط املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس د كريم ايت طالب عنوانه)ا( 
عمارة ب شقة 39 زنقة ضاية الرومي 

اكدا0 10090 الر7اط املغرب
عنوانه)ا(  توحدو  يونس  الس د 
البريد  مجموعة  النهضة  حي   2 رقم 

10210 الر7اط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم -.
615I

FIDUCIAIRE BAMMOU

SAKOUT ROUTE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et
 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
SAKOUT ROUTE شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
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وعنوان مقرها اإلجأماعي 26 زنقة 
ابي زرعة عمارة ا اقامة الرضوان 
مكأب رقم 7 - 14000 القن طرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
62663

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   01
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SAKOUT ROUTE
غرض الشركة بإيجاز : مقاولة في 
تقل  بوزن  بالس ارات  البضائع  نقل 

ً
من 15 طنا

النقل بين املدن
النقل البري

تاجر مواد بناء بالجملة.
26 زنقة   : عنوان املقر االجأماعي 
الرضوان  اقامة  ا  عمارة  زرعة  ابي 
القن طرة   14000  -  7 رقم  مكأب 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د منير سقوط : 1.000 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  سقوط  منير  الس د 
 286 الرقم  ف1  العربي  املغرب 

14000 القن طرة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  سقوط  منير  الس د 
 286 الرقم  ف1  العربي  املغرب 

14000 القن طرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 88533.

616I

FIDUTRACO CONSULTING

CHADI LILAAMAL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC
CHADI LILAAMAL شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي 2 زنقة 

الصنو7ر الشقة 12 الطابق الرابع - 
2130 الدارالب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
397811

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2018 فبراير   27
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 CHADI : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.LILAAMAL
مقاو0   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تعما0 تو إنشاءات مخألفة.
زنقة   2  : االجأماعي  املقر  عنوان 
 - الرابع  الطابق   12 الشقة  الصنو7ر 

2130 الدارالب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : شادي  محفوض  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د محفوض شادي عنوانه)ا( 
25 زنقة ابي عنان درب بلع دي - ابن 

احمد املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الس د محفوض شادي عنوانه)ا( 
25 زنقة ابي عنان درب بلع دي - ابن 

احمد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

مارس 2018 تحت رقم 00660172.

617I

FIDUCIAIRE BAMMOU

DMANA PRO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU

 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et

 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc

DMANA PRO شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع زنقة 

 LA االسأقال0 وزنقة املرسة اقامة

PERLA A مكأب رقم 8 - 14000 

القن طرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

62717

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   01

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DMANA PRO
في  تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مواد البناء بالجملة
او  املخألفة  االشغا0  في  مقاولة 

البناء
مقاولة في نقل البضائع عن طريق 
الس ارات التي تقل حمولتها املعأمدة 

 
ً
عن 15 طنا

النقل بين املدن.
شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
اقامة  املرسة  وزنقة  االسأقال0  زنقة 
LA PERLA A مكأب رقم 8 - 14000 

القن طرة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : بلقا�سي  اناس  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بلقا�سي  اناس  الس د 
سوق  الغرب  الأالثاء  سوق  مركز 
اربعاء  سوق   14304 الغرب  اربعاء 

الغرب املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بلقا�سي  اناس  الس د 
سوق  الغرب  الأالثاء  سوق  مركز 
اربعاء  سوق   14304 الغرب  اربعاء 

الغرب املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 88577.
618I

TARIK BOUABDELLAOUI

 STE CHAABANI MONY
EXPRESS

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
توس ع نشاط الشركة 

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda Maroc
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 STE CHAABANI MONY
EXPRESS شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها االجأماعي 5 زنقة ت 
25 حي حاج طاهر وجدة - 60000 

وجدة املغرب.
توس ع نشاط الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.34467

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2021 شتنبر   22 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  الأال ة  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
.PAIEMENT MOBILE

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   12 بأاريخ  بوجدة  الأجارية 

2021 تحت رقم 3534.
619I

RIM FINANCIAL

HARDIOT هارديوت
إعالن مأعدد القرارات

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE MEHDI 248 BD
 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20000، الدار 
الب ضاء املغرب

هارديوت HARDIOT »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: بناء د 
الطابق 2 شارع الشفشاوني كلم 
8.5 س دي البرنو�سي - 20613 

الدارالب ضاء املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
.493109

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 27 شتنبر 2021

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
اجأماع ة  حصة   1000 تفويت 
حصة   500( درهم(   100 فئة  )من 
ياسين  الس د  طرف  من  اجأماع ة 
نكسترون ك( شركة  الى  اعبوش 
طرف  من  اجأماع ة  حصة  و)500 
شركة  الى  عودة  ابن  محمد  الس د 

نكسترون ك)

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغ ير 
الى  املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

الشريك الوح د 
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تح ين القانون االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

الحصص االجأماع ة
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

شكل الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 796035.

620I

RIM FINANCIAL

DIGI EYE ديجي اي
إعالن مأعدد القرارات

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE MEHDI 248 BD
 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20000، الدار 
الب ضاء املغرب

ديجي اي DIGI EYE »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: بناء د 
الطابق 2 شارع الشفشاوني كلم 
8.5 س دي البرنو�سي - 20613 

الدارالب ضاء املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
.493053

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 27 شتنبر 2021

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من  اجأماع ة)  1000 حصة  تفويت 
فئة 100 درهم( 500حصة اجأماع ة 
عودة  ابن  محمد  الس د  طرف  من   (
حصة  نكسترون ك(و500  شركة  الى 
ياسين  الس د  طرف  )من  اجأماع ة 

اعبوش الى شركة نكسترون ك(

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  القانوني  الشكل  تغ ير 

الى  املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 

شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

الشريك الوح د 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تح ين القانون االسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

الحصص االجأماع ة

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

شكل الشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 796034.

621I

RIM FINANCIAL

DEVCORP ديفكور
إعالن مأعدد القرارات

RIM FINANCIAL

 COMPLEXE MEHDI 248 BD

 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20000، الدار 

الب ضاء املغرب

ديفكور DEVCORP »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«

وعنوان مقرها االجأماعي: الطابق 

االو0 5 زنقة دي اسفوديل اقامة 

عواب - 20130 الدار الب ضاء 

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.313069

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 13 شتنبر 2021

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفويت72 حصة اجأماع ة )من فئة 

رضا  الس د  طرف  (من  درهم   100

 ABA الكنزري الى شركة ابا تكنولوجي

 TECHNOLOGY

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تع ين مسير جديد الس د محمد ابن 

عودة 
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغ ير 
ذات  املسؤول ة  محدودة  شركة 
محدودة  شركة  الى  الوح د  الشريك 

املسؤول ة 
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
ارسا�سي  القانون  ص اغة  اعادة 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

الحصص االجأماع ة
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

الراسما0 االجأماعي
بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 
تسم ة وتحديد صالح ات املسيرين 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 796032.
622I

RIM FINANCIAL

بروموفير ايموبيليي 
PROMOVERT IMMOBILIER

إعالن مأعدد القرارات

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE MEHDI 248 BD
 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20000، الدار 
الب ضاء املغرب

 PROMOVERT بروموفير ايمو7 ليي
IMMOBILIER »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 
الوح د«

وعنوان مقرها االجأماعي: 332 شارع 
ابراه م الروداني الطابق الخامس 
رقم 21 اقامة الريحان املعاريف - 

20300 الدار الب ضاء املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
.507321

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
اتخاذ  تم   2021 شتنبر   27 في  املؤرخ 

القرارات الأال ة: 
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قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الحل املسبق للشركة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
مصف ا  فوزي  خالد  الس د  تع ين 

للشركة 
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
شارع   332 في  الأصف ة  مقر  تحديد 
الخامس  الطابق  الروداني  ابراه م 

رقم 21 اقامة الريحان املعاريف
وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
على  ينص  الذي   :25 رقم  بند 

مايلي: حل الشركة
على  ينص  الذي   :26 رقم  بند 

مايلي: تصف ة الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 796033.

623I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

BWS DIGITAL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريأان ا صندوق البريد 
2609 ، 40000، مراكش املغرب

BWS DIGITAL شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 57 شارع 
موريأان ا صندوق البريد 2609 - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

119325
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   27
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 BWS  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DIGITAL

غرض الشركة بإيجاز : االتصاالت 
الويب  وتطوير  والتسويق  الرقم ة 

واالسأيراد والأصدير.
عنوان املقر االجأماعي : 57 شارع 
 -  2609 البريد  صندوق  موريأان ا 

40000 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 Pauline Wanda الس دة 
Clotilde WITTMANN : 250 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.
 250  : هللا  بنعبد  عدنان  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
Nicolas SAINT- الس د 

QUENTIN : 450 حصة بق مة 100 
درهم للحصة.

 50  : معطاوي  املهدي  الس د 
حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

 Pauline Wanda الس دة 
عنوانه)ا(   Clotilde WITTMANN
الشأوي  الحي  علي  االمام  زنقة   5

40000 مراكش املغرب.
الس د عدنان بنعبد هللا عنوانه)ا( 
الحي   5 رقم  الحسن  موالي  شارع 

الشأوي 40000 مراكش املغرب.
Nicolas SAINT- الس د 
حدائق  اقامة  عنوانه)ا(   QUENTIN
حي   102 رقم  شقة   16 بلوك  ابغور 

اكدا0 40000 مراكش املغرب.
الس د املهدي معطاوي عنوانه)ا( 
حي البهجة رقم 438 40000 مراكش 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 Pauline Wanda الس دة 
عنوانه)ا(   Clotilde WITTMANN
الشأوي  الحي  علي  االمام  زنقة   5

40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   11 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 11347.
624I

CECOGEL / SARL

NOR ESE TRNS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
NOR ESE TRNS شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة)في طور 

الأصف ة(
وعنوان مقرها اإلجأماعي وجدة، حي 
القدس اقامة الخير الطابق الثاني 
الشقة رقم 04. - 60000 وجدة 

املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.37631

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر حل   2021 شتنبر   13 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
رتسمالها  مبلغ   NOR ESE TRNS
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
اقامة  القدس  حي  وجدة،  اإلجأماعي 
الخير الطابق الثاني الشقة رقم 04. - 
60000 وجدة املغرب نت جة 0 : عدم 

اسأمرارية املشروع.
و حدد مقر الأصف ة ب وجدة،حي 
الثاني  الطابق  الخير  اقامة  القدس 
وجدة   60000  -  04 رقم  الشقة 

املغرب. 
و عين:

بغدادي  طالب  الس د)ة( 
وعنوانه)ا( وجدة، حي القدس اقامة 
 04 رقم  الشقة  الثاني  الطابق  الخير 
)ة(  كمصفي  املغرب  وجدة   60000

للشركة.
 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   01 بأاريخ  بوجدة  الأجارية 

2021 تحت رقم 3414.
625I

UPSILON CONSULTING

VITRUTEX INDUSTRIES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

UPSILON CONSULTING
زاوية شارع عمر الخ ام وشارع عبد 
الرح م بوعب د، الطابق الرابع، 
شقة رقم 20 ، 20250، الدار 

الب ضاء املغرب
VITRUTEX INDUSTRIES شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي 49 زنقة 
تحمد بركات، الطابق السفلي، رقم 
3، معاريف - 20000 الدار الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
518477

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   21
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.VITRUTEX INDUSTRIES
اسأيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تنواع  جم ع  و7 ع  تصن ع  وتصدير، 

املنسوجات.
49 زنقة   : عنوان املقر االجأماعي 
رقم  السفلي،  الطابق  بركات،  تحمد 
الب ضاء  الدار   20000  - 3، معاريف 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 F.P. HEALTHCARE الشركة 
حصة   SOLUTIONS SRLS : 100

بق مة 100 درهم للحصة.
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والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

 F.P. HEALTHCARE الشركة 
 Via عنوانه)ا(   SOLUTIONS SRLS
 Arturo Toscanini 31 Cap 50127

.Firenze (FI( Italie
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 Fabio POMPILI الس د 

Londa 00 Londa Italie )عنوانه)ا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية بالدار الب ضاء بأاريخ - تحت 

رقم -.

626I

MAROC COMPTA PLUS

SLATO TRAVAUX
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

MAROC COMPTA PLUS
55 باب الثالتاء الطابق االو0 الشقة 
رقم 2 الفق ه بن ضالح ، 23200، 

FKIH BEN SALAH MAROC
SLATO TRAVAUX شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 

الثالت شارع الحسن الأاني رقم 188 
- 23020 بني مال0 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
11987

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   21
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 SLATO : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.TRAVAUX

االشغا0   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املخألفة /كراء املعدات.

الطابق   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الثالت شارع الحسن الأاني رقم 188 

- 23020 بني مال0 املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : محمد  طوبي  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محمد  طوبي  الس د 
دوار ايت بن احسيسو دار ولد زيدوح 

23550 سوق السبت املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  طوبي  الس د 
دوار ايت بن احسيسو دار ولد زيدوح 

23550 سوق السبت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بأاريخ  مال0  ببني  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 1037.
627I

METROPOLE BUSINESS CENTER

CAFE LIVERDUM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

 METROPOLE BUSINESS
CENTER

59شارع الزرقطوني الطابق3 ، 
رقم8 الدار الب ضاء ، 20360، الدار 

الب ضاء املغرب
CAFE LIVERDUM شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي اقامة 

26 قطاع 1 مجمع جل ل الأازي - - 
س دي سل مان املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.2089
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تحويل  تم   2021 يون و   08 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

جل ل  مجمع   1 قطاع   26 »اقامة 
املغرب«  سل مان  س دي   -  - الأازي 
الطابق  املومن  عبد  شارع   119« إلى 
2 رقم 18 - - الدار الب ضاء املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بس دي سل مان بأاريخ 08 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 301.

628I

FOUZMEDIA

ECO PLUS ENERGY
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
ECO PLUS ENERGY شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي 59 اقامة 

موالي عبدالعزيز شارع موالي 
عبدالعزيز الرقم 4 - 14000 

القن طرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
62711

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   05
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 ECO  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PLUS ENERGY
االت  ب ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطاقة الشمس ة.
 59  : االجأماعي  املقر  عنوان 
شارع  عبدالعزيز  موالي  اقامة 
 14000  -  4 الرقم  عبدالعزيز  موالي 

القن طرة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 
درهم، مقسم كالأالي:

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الس د مشعر اسماع ل عنوانه)ا( 
معمورة  حي   58 الرقم   9 الزنقة 

14000 القن طرة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس د مشعر اسماع ل عنوانه)ا( 
معمورة  حي   58 الرقم   9 الزنقة 

14000 القن طرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم -.

629I

مكأبة الوحدة

speace car services sarl
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

مكأبة الوحدة
الع ايدة سال ، 11000، سال املغرب
speace car services sarl شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 225 زنقة 

عين زورة تجزئة الفروكي سال - 
11000 سال املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
34559

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   15
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 speace : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.car services sarl
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الس ارات بدون سائق.
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 225  : االجأماعي  املقر  عنوان 

 - الفروكي سال  زنقة عين زورة تجزئة 

11000 سال املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 96.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د الحس ني يوسف عنوانه)ا( 

الولفة  سكأور  السالجقة  زنقة   718

الع ايدة سال 11000 سال املغرب.

عنوانه)ا(  الدروكي  خالد  الس د 

الفروكي  تجزئة  زورة  عين  زنقة   219

سال 11000 سال املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الدروكي  خال د  الس د 

الفروكي  تجزئة  زورة  عين  زنقة   219

سال 11000 سال املغرب

القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  بسال  االبأدائ ة  باملحكمة 

رقم  تحت   2021 تكأو7ر   04

.20211121048650

630I

MON COMPTABLE SARL

MBNTISS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

MON COMPTABLE SARL

 36RUE DE BERKANE 2 EME

 ETAGE APPT 6 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

MBNTISS شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

تاومة حي العريض الناظور - 62000 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

22867

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 ماي   31

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MBNTISS

االفرشة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنزل ة ب ع االثواب بالأقس ط.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

تاومة حي العريض الناظور - 62000 

الناظور املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د نوفل عبد املج د مراك�سي 

درهم   100 بق مة  حصة   1.000  :

للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د نوفل عبد املج د مراك�سي 

عنوانه)ا( شارع محمد السادس زنقة 

اوجدة   60000  28 رقم  الالدق ة 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الس د نوفل عبد املج د مراك�سي 

عنوانه)ا( شارع محمد السادس زنقة 

الالدق ة رقم 60000 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بأاريخ  بالناضور  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 3701.

631I

RIF CONSEIL SARL

TRAVAUX MIXMAD
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

RIF CONSEIL SARL

 ARRIERE RUE TITOUAN 3EM

 ETAGE NADOR، 62000،

NADOR MAROC

TRAVAUX MIXMAD شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي ترقاع 

الناظور - 62000 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

18267

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2018 دجنبر   25

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.TRAVAUX MIXMAD

تعما0   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

مأنوعة تو إنشاءات.

عنوان املقر االجأماعي : حي ترقاع 

الناظور - 62000 الناظور املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : يوسف  العربي  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

 

 1.000  : يوسف  العربي  الس د 

بق مة 100 درهم.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  يوسف  العربي  الس د 

دوار الحرشة رقم 01 بوعرك سلوان 

الناظور 62000 الناظور املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  يوسف  العربي  الس د 

دوار الحرشة رقم 01 بوعرك سلوان 

الناظور 62000 الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   24 بأاريخ  بالناضور  االبأدائ ة 

2019 تحت رقم 158.

632I

AUTOTAL SARL AU

AUTOTAL SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

AUTOTAL SARL AU

شارع تبي الحسن الشاذلي عمارة 

وردة رقم 2 الطابق ارر�سي ، 

90000، طنجة املغرب

AUTOTAL SARL AU شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

شارع  وعنوان مقرها اإلجأماعي  

تبي الحسن الشاذلي عمارة وردة رقم 

2 الطابق ارر�سي - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

 120517

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   23

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AUTOTAL SARL AU
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تقوم   :  : بإيجاز  الشركة  غرض 
الخارج،  في  تو  املغرب  داخل  الشركة 
بشكل مباشر تو غير مباشر، لحسابها 

تو لحساب الغير بما يلي: 
الجديدة  املركبات  اسأيراد   -

واملسأعملة.
- اسأيراد معدات سحب املركبات 

من تجل الأصل ح واآلل ات.
- اسأيراد جم ع قطع الغ ار.

- االسأيراد والأصدير.
- نقل البضائع.

- اإلرسال ات والأوزيع.
من  املركبات  وسحب  املساعدة   -

تجل الأصل ح.
والأعهد  الباطن  من  الأعاقد 
تو  الصفقات  جم ع  في  املشاركة  تو 
العروض املأعلقة بموضوع الشركة. 

- جم ع عمل ات الدراسة والعرض 
واإليداع  والسمسرة  والوساطة 

والعمولة املأعلقة بهده املواض ع.
العمل ات  جم ع   : عامة  بصفة  و 
املرتبطة  والعقارية  املال ة  الأجارية، 
بشكل مباشر تو غير مباشر، كلً ا تو 
إليها  العمل ات املشار  جزئً ا، بإحدى 
تعاله بطريقة تسهل وتدعم تو تطور 

نشاط الشركة.
شارع  عنوان املقر االجأماعي :  
تبي الحسن الشاذلي عمارة وردة رقم 
طنجة   90000  - ارر�سي  الطابق   2

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : الطالبي  سع د  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الطالبي  سع د  الس د 
حي الشهداء شارع الشه د بن حموش 

رقم 74 90000 طنجة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الطالبي  سع د  الس د 
حي الشهداء شارع الشه د بن حموش 

رقم 74 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   04 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 246602.

633I

RIF CONSEIL SARL

STE MEDKAJO SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تغ ير نشاط الشركة

RIF CONSEIL SARL
 ARRIERE RUE TITOUAN 3EM

 ETAGE NADOR، 62000،
NADOR MAROC

STE MEDKAJO SARL شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها االجأماعي حي 
املحار7ين القداما شارع 70 رقم 10 
الناظور. - 62000 الناظور املغرب.

تغ ير نشاط الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.21221
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تغ ير  تم   2021 تكأو7ر   01 في  املؤرخ 

نشاط الشركة من »- نقل الطرود
الخضار  وتصدير  اسأيراد   -
 -« إلى  املنزل ة«  واردوات  والفواكه 
تي  في  املصاحبة  غير  ارمأعة  نقل 

مكان ن ابة عن اآلخرين
الخضار  وتصدير  اسأيراد   -  -

والفواكه واردوات املنزل ة«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بأاريخ  بالناضور  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 4069*.

634I

UPSILON CONSULTING

ALHORA ALQABIDA
إعالن مأعدد القرارات

UPSILON CONSULTING
زاوية شارع عمر الخ ام وشارع عبد 
الرح م بوعب د، الطابق الرابع، 
شقة رقم 20 ، 20250، الدار 

الب ضاء املغرب
ALHORA ALQABIDA »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: 49 زنقة 

تحمد بركات، الطابق السفلي، رقم 

3، معاريف - 20000 الدار الب ضاء 

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.495649

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 02 شتنبر 2021

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

املساهمة  سندات  على  املوافقة 

يساهم   : بموجبها  التي  بارسهم 

 
ً
سهما  50 بـ  حدور  إسماع ل  الس د 

 FROZENTRADE شركة  في  يملكها 

 ،  INTERNATIONAL SARL

 ، درهم   5000 ق متها  بلغت  والتي 

 
ً
جديدا  

ً
سهما  50 تخص ص  مقابل 

ويساهم  درهم.   100 بق مة  للشركة 

 
ً
سهما  50 بـ  غول مي  ياسين  الس د 

 FROZENTRADE شركة  في  يملكها 

والتي   ،  INTERNATIONAL SARL

مقابل   ، درهم   5000 ق متها  بلغت 

للشركة   
ً
جديدا  

ً
سهما  50 تخص ص 

بق مة 100 درهم

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
رفع رتسما0 الشركة بمبلغ قدره 000 

إلى  درهم   10  000 من  تي  درهم   10

000 20 درهم من خال0 إصدار 100 

لكل  درهم   100 بق مة  جديد  سهم 

سهم، موزعة على املساهمين كما يلي 
حدور  إسماع ل  للس د  سهما   50  :

و50 سهما للس د ياسين غول مي

وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 

املساهمات

بند رقم 9: الذي ينص على مايلي: 
رتس املا0

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795901.

635I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

BENJI CONFECTION
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

BENJI CONFECTION شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي الرقم 75 

الحي الصناعي طريق عين الشقف - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

69119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يول وز   05

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 BENJI : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.CONFECTION

غرض الشركة بإيجاز : - الأصن ع 

الحرفي للمالبس الأقل دية.

عنوان املقر االجأماعي : الرقم 75 

 - الشقف  عين  الصناعي طريق  الحي 

30000 فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : بدوي  ال اقوت  الس دة 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
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والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

بدوي عنوانه)ا(  ال اقوت  الس دة 
سناء  زنقة   7 شقة  حمزة  إقامة 

مح دلي م ج 30000 فاس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
بدوي عنوانه)ا(  ال اقوت  الس دة 
سناء  زنقة   7 شقة  حمزة  إقامة 

مح دلي م ج 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   17 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 3732.

636I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

MAISON GERBARA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
MAISON GERBARA شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

الجيش امللكي مكاتب الفأح الطابق 
5 شقة 25 - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

69801
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   20
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MAISON GERBARA
غرض الشركة بإيجاز : - - تصن ع 

وتسويق جم ع تنواع املالبس.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الجيش امللكي مكاتب الفأح الطابق 5 

شقة 25 - 30000 فاس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 500  : الوغميري  بديعة  الس دة 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
الس دة خولة الرماح : 500 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الوغميري  بديعة  الس دة 
عنوانه)ا( فاس 30000 فاس املغرب.
عنوانه)ا(  الرماح  خولة  الس دة 

فاس 30000 فاس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الوغميري  بديعة  الس دة 
عنوانه)ا( فاس 30000 فاس املغرب

عنوانه)ا(  الرماح  خولة  الس دة 
فاس 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   12 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4492/2021.

637I

CECOGEL / SARL

RILAS IMPORT-EXPORT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل الأصف ة

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
RILAS IMPORT-EXPORT شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي : وجدة، 

تجزئة 115 تجزئة بن عمر وتصحابه 
- 60000 وجدة املغرب.

قفل الأصف ة
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

.31765

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر حل   2021 شتنبر   13 في  املؤرخ 
شركة   RILAS IMPORT-EXPORT
مبلغ  املحدودة  املسؤول ة  ذات 
وعنوان  درهم   100.000 رتسمالها 
 115 مقرها اإلجأماعي وجدة، تجزئة 
 60000  - وتصحابه  عمر  بن  تجزئة 
وجدة املغرب نت جة لعدم اسأمرارية 

املشروع.
و عين:

بركاوي  مصطفى  الس د)ة( 
وعنوانه)ا( وجدة، تجزئة 115 تجزئة 
وجدة   60000 وتصحابه  عمر  بن 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 
وجدة،  وفي   2021 شتنبر   13 بأاريخ 
تجزئة 115 تجزئة بن عمر وتصحابه 

- 60000 وجدة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   13 بأاريخ  بوجدة  الأجارية 

2021 تحت رقم 3397.
638I

FID-SOLUTION

AFRICREATION
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

FID-SOLUTION
 PANORAMA TRANCHE 1

 BERNOUSSI 56/IMM F N°23
 CASABLANCA ، 20620،
CASABLANCA MAROC

AFRICREATION شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طور الأصف ة(
وعنوان مقرها اإلجأماعي 97 شارع 
عرار الطابق 3 مرس سلطان الدار 
الب ضاء - 20130 الدار الب ضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.385885

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر حل   2021 23 غشت  في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

 AFRICREATION الوح د  الشريك 
درهم   100.000 رتسمالها  مبلغ 
شارع   97 اإلجأماعي  مقرها  وعنوان 
الدار  سلطان  مرس   3 الطابق  عرار 
الب ضاء  الدار   20130  - الب ضاء 
في  الشركة  فشل   :  0 نت جة  املغرب 
تحق ق اهدافها وعدم رغبة املؤسس 

في االسأمرار فيها.
و حدد مقر الأصف ة ب 97 شارع 
الدار  سلطان  مرس   3 الطابق  عرار 
الب ضاء  الدار   20130  - الب ضاء 

املغرب. 
و عين:

ولباقس  حسين  الس د)ة( 
 27 زنقة  السعادة  حي  وعنوانه)ا( 
الدار   20600 البرنو�سي   88 الرقم 
الب ضاء املغرب كمصفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 796235.
639I

ste sabah info

STE ENNDOUR TRAVAUX
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل الأصف ة

ste sabah info
 n08 bnechlikha benguerir ،

43150، benguerir maroc
STE ENNDOUR TRAVAUX شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي : حي الفرح 
رقم 501 ابن جرير ابن جرير 43150 

ابن جرير املغرب.
قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
.1335

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر   2021 شتنبر   23 في  املؤرخ 
 STE ENNDOUR TRAVAUX حل 
شركة ذات املسؤول ة املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم   20.000 رتسمالها 
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مقرها اإلجأماعي حي الفرح رقم 501 
ابن جرير ابن جرير 43150 ابن جرير 
تحقق  لم  اللشركة  نت جة  املغرب 

الهدف االجأماعي..
و عين:

مندور  يوسف  الس د)ة( 
 382 رقم  الجديد  حي  وعنوانه)ا( 
43150 ابن جرير املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 
بأاريخ 23 شتنبر 2021 وفي حي الفرح 
رقم 501 ابن جرير ابن جرير 43150 

ابن جرير املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بابن جرير بأاريخ 30 شتنبر 

2021 تحت رقم 411/2021.

640I

ائأمان ة ماجسترا0

VISION EN COMMUN
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ائأمان ة ماجسترا0
تجزئة الس كون القطعة 7/17 زاوية 

زنقة طنجة وزنقة ابن الخط ب 
ارطلس فاس ، 30100، فاس 

املغرب
VISION EN COMMUN شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 18 ت 
الشقة 2 حي بام بنسودة - 30000 

فاس املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

69007
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يون و   07
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.VISION EN COMMUN

غرض الشركة بإيجاز : ب ع وتوزيع 
ارطارات البصرية

الأصدير وارسأيراد
نقل البضائع

مقاولة ارشغا0 املخألفة.
 18 رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 30000  - 2 حي بام بنسودة  ت الشقة 

فاس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د رش د ارطرش : 800 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.
ارطرش  الزهراء  فاطمة  الس دة 
درهم   100 بق مة  حصة   200  :

للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ارطرش  رش د  الس د 
املهراز  ضهر  الشهداء  حي   81 رقم 

30000 فاس املغرب.
ارطرش  الزهراء  فاطمة  الس د 
81 حي الشهداء ضهر  عنوانه)ا( رقم 

املهراز 30000 فاس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ارطرش  رش د  الس د 
املهراز  ضهر  الشهداء  حي   81 رقم 

30000 فاس املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يول وز   28 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 3604.

641I

ste sabah info

 STE ESSAFAF TRAVAUX -ES
TRAV

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

رفع رتسما0 الشركة

ste sabah info
 n08 bnechlikha benguerir ،

43150، benguerir maroc
STE ESSAFAF TRAVAUX -ES

TRAV شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي جنان 

الخير رقم 570 ابن جرير ابن جرير 

43150 ابن جرير املغرب.

رفع رتسما0 الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.497

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تم   2021 شتنبر   27 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما0  رفع 

من  تي  درهم«   1.500.000«

»2.500.000 درهم« إلى »4.000.000 

درهم« عن طريق : إدماج احأ اطي تو 

تر7اح تو عالوات إصدار في رتس املا0.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بابن جرير بأاريخ 30 شتنبر 

2021 تحت رقم 412/2021.

642I

POWER BUSINESS DECISION

 UNITED INVESTMENT

)GLOBAL (UIG) (SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

POWER BUSINESS DECISION

 N12 RUE IBNOU KHALOUIA

 RESIDENCE AMINA APPAT N 5

 CASABLANCA CASABLANCA،

20200، CASABLANCA MAROC

 UNITED INVESTMENT GLOBAL

UIG( (SARL)( شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 

55، شارع الزرقطوني، منطقة 

الزرقطوني،الطابق ارو0 رقم 

الشقة 3 حي املستشف ات - 08880 

الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

519101

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   04
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 UNITED INVESTMENT GLOBAL

.((UIG( (SARL
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
املشاريع  وتمويل  االستثمارات 
شكل  على  املجاالت  مخألف  في 
القروض  خال0  من  مباشر  تمويل 
املا0  رتس  في  واالستثمارات 
خال0  من  واملساعدات  والضمانات 

الوسطاء املال ين وغيرهم.
االسأيراد  عمل ات  جم ع   -
بأنواعها،  واملأاجرة  والأصدير، 
الأجاري،  والوس ط  والر7ط، 
والسمسرة ري منأج، تو بضاعة، تو 
مادة، تو سلعة، تيا كانت طب عتها، تو 

منشأها، تو وجهتها..
رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 
منطقة  الزرقطوني،  شارع   ،55
الزرقطوني،الطابق ارو0 رقم الشقة 
الدار   08880  - املستشف ات  حي   3

الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
كيري  كيربي  غونزاليس  الس د 
ف نأير : 900 حصة بق مة 100 درهم 

للحصة.
الس د سالك لحسن : 100 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
كيري  كيربي  غونزاليس  الس د 
تو7اغو.  ترين داد  عنوانه)ا(  ف نأير 
ترين داد  تو7اغو.  ترين داد   449313

تو7اغو..
عنوانه)ا(  لحسن  سالك  الس د 
 92150 فرنسا  كارنو  شارع 

SURESNES فرنسا.
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والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
كيري  كيربي  غونزاليس  الس د 

تو7اغو  ترين داد  عنوانه)ا(  ف نأير 

ترين داد  تو7اغو  ترين داد   449313

تو7اغو

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم -.

643I

AM CONSULTING

2PRO S.A.R.L
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

2PRO S.A.R.L شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 26، زنقة 

مرس السلطان، الشقة 3،الطابق 

ارو0، - 20490 الدار الب ضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.474.563

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   2021 غشت   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت الس د )ة( إبراه م صديق 

500 حصة اجأماع ة من تصل 500 

بوا  فاضمة  )ة(  الس د  لفائدة  حصة 

بأاريخ 11 غشت 2021.

الحك م  سم ة  )ة(  الس د  تفويت 

تصل  من  اجأماع ة  حصة   500

500 حصة لفائدة الس د )ة( تشرف 

الصادقي بأاريخ 11 غشت 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 796.240.

644I

AM CONSULTING

2PRO S.A.R.L
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسير جديد للشركة

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

2PRO S.A.R.L شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 26، زنقة 

مرس السلطان، الشقة 3،الطابق 

ارو0، - 20490 الدار الب ضاء 

املغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.474.563

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تع ين  تم   2021 11 غشت  في  املؤرخ 

مسير جديد للشركة الس د)ة( تشرف 

الصادقي والس دة فاضمة بوا كمسير 

آخر

تبعا لقبو0 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 796.240.

645I

Fiducie olympia sarl

MONEYMAR SERVICE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

Fiducie olympia sarl

 1er etage n°10groupe 10 rue

 de marrakech Agadir، 80000،

agadir maroc

MONEYMAR SERVICE شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي محل رقم 

371 بوكس 2 عمارة 03 اكادير باي 

R20 2 حي فونتي اكادير - 80000 

اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

49125

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   29

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MONEYMAR SERVICE

غرض الشركة بإيجاز : ** تحويل 

ارموا0 واملنأجات املال ة ارخرى.

** تقديم الخدمات.

مخألف  وشراء  الأحص ل   **

الأذاكر.

** و7صفة عامة جم ع املعامالت 

والصناع ة  واملال ة  الأجارية 

واملنقولة والغير املنقولة التي تساهم 

بشكل مباشر تو غير مباشر في عالقة 

غرض الشركة..

عنوان املقر االجأماعي : محل رقم 

باي  اكادير   03 عمارة   2 بوكس   371

 80000  - اكادير  فونتي  حي   R20  2

اكادير املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د سالمي شهاب الدين : 500 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

 500  : مل كة  شكراوي  الس دة 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الدين  شهاب  سالمي  الس د 

عمارة   203 رقم  الشقة  عنوانه)ا( 

11 اقامة اكادير باي 1 80000 اكادير 

املغرب.

الس دة شكراوي مل كة عنوانه)ا( 

 80000 تك وين   2776 رقم  تل ال  حي 

اكادير املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الدين  شهاب  سالمي  الس د 

عمارة   203 رقم  الشقة  عنوانه)ا( 

11 اقامة اكادير باي 1 80000 اكادير 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   12 بأاريخ  باكادير  الأجارية 

2021 تحت رقم 106784.

646I

FLASH ECONOMIE

RISANI COFFEE ORIENT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

RISANI COFFEE ORIENT شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

العلج طريق عين السراق رقم 9 - 

60000 وجدة املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

38231

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 غشت   31

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 RISANI : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.COFFEE ORIENT

مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ومطعم.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 -  9 رقم  السراق  عين  طريق  العلج 

60000 وجدة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
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 500  : ارطرا�سي  خالد  الس د 
حصة بق مة 100 درهم للحصة.

 499  : ارطرا�سي  الس د مصطفى 
حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ارطرا�سي  خالد  الس د 
تجزئة  السراق  اعوينت  السالم  حي 
لعلج بلوك تو رقم 584 60000 وجدة 

املغرب.
ارطرا�سي  مصطفى  الس د 
عنوانه)ا( حي السالم عوينت السراق 
وجدة   584 رقم  اكس  مجموعة 

60000 وجدة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ارطرا�سي  خالد  الس د 
تجزئة  السراق  اعوينت  السالم  حي 
لعلج بلوك تو رقم 584 60000 وجدة 

املغرب
ارطرا�سي  مصطفى  الس د 
عنوانه)ا( حي السالم عوينت السراق 
وجدة   584 رقم  اكس  مجموعة 

60000 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   06 بأاريخ  بوجدة  الأجارية 

2021 تحت رقم 3467.
647I

FLASH ECONOMIE

DIGITAL JIN
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

 DIGITAL JIN «ديج طا0 جين »
 شركة ذات مسؤول ة محدودة
رتسمالها 800.000,00 درهم

مقرها االجأماعي: 22 زنقة بهاء 
السنجاري الطابق الثالث الشقة 8 

املعاريف الدار الب ضاء
 - تفــــويت حصــــص اجأماع ة.

- تغ ـــــيرات وإعادة مالئمة القانون 
ارسا�سي للشركة.

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى   -I
تكأو7ر   05 بأاريخ  الب ضاء  بالدار 
2021 ، فوت الس د املخأار القادري 
وست  بألفان  املقدرة  تسهمه  جم ع 

مئة وسأة وسأون حصة اجأماع ة ( 
)2.666كل حصة ب 100 درهم والتي 
يمألكانها في شركة »ديج طا0 جين » 

لصالح : الس د نب ل بن بركة.
و قد تم الأفويـت وفقا ملا يلي :

. من طرف الس د املخأار القادري 
2.666 حصة.

 2.666 بركة  بن  نب ل  الس د  إلى   .
حصة.

II - اجأمع الشركاء في نفس ال وم 
وقرروا ما يلي :

للس د  النهائي  االنسحاب  قبو0   -
املخأار القادري من الشركة املذكورة 
واملصادقة على الحصص االجأماع ة 
بن  نب ل  الس د  لصالح  فوتها  التي 

بركة.
الفصلين  مقأض ات  تغ ير   -  
القانون  من  والسابع  السادس 
بالرتسما0  املأعلقين  ارسا�سي 

والحصص.
القانون  مالئمة  على  املصادقة   -  

ارسا�سي وتحديثه.
بكأابة  القانوني  اإليداع  III-تم 
الضبط لدى املحكمة الأجارية بالدار 
 2021 تكأو7ر   11 بأاريخ  الب ضاء 

تحت رقم. 795947
مقأطف من تجل اإلشهار

املسيرين
الس د : حمزة عالمي طالبي الس د 

: نب ل بن بركة
648I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

 COMPTOIR ELECTRIQUE
ET DE MESURE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
رفع رتسما0 الشركة

BOUGHALEB ET ASSOCIES
400, شارع محمد الزرقطوني 

الطابق الثاني، الرقم 12 400, شارع 
محمد الزرقطوني الطابق الثاني، 
الرقم 12، 20000، الدار الب ضاء 

MAROC
 COMPTOIR ELECTRIQUE ET DE

MESURE شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 7 شارع 
الكم ت االسدي بلف دير - 20300 

الدار الب ضاء اململكة املغر7 ة.
رفع رتسما0 الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.474047

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم   2021 شتنبر   20 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما0  رفع 
 10.000« من  تي  درهم«   900.000«
عن  درهم«   3.000.000« إلى  درهم« 

طريق : -.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795595.

649I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

MEIER ENERGY
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

رفع رتسما0 الشركة

BOUGHALEB ET ASSOCIES
400, شارع محمد الزرقطوني 

الطابق الثاني، الرقم 12 400, شارع 
محمد الزرقطوني الطابق الثاني، 
الرقم 12، 20000، الدار الب ضاء 

MAROC
MEIER ENERGY شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 7 شارع 

الكم ت االسدي بلف دير - 20300 
الدار الب ضاء اململكة املغر7 ة.

رفع رتسما0 الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.454819
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم   2021 شتنبر   20 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما0  رفع 
من  تي  درهم«   2.900.000«
 3.000.000« إلى  درهم«   100.000«

درهم« عن طريق : -.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795594.

650I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

STMHG
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;
 RESIDENCE LAHRECH N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC
STMHG شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 224 
، الطابق السفلي، مرجان 1، تيت 

وال0 مكناس 47723 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

54455
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   23
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.STMHG
نقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
البضائع لحساب الغيروطن ا ودول ا 

- تشغا0 مخألفة.
عنوان املقر االجأماعي : رقم 224 
تيت   ،1 مرجان  السفلي،  الطابق   ،
وال0 مكناس 47723 مكناس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رتسما0 الشركة: 1.000.000 

درهم، مقسم كالأالي:
 5.000  : حجار  محمد  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
املنصوري  الدين  صالح  الس د 
درهم   100 بق مة  حصة   5.000  :

للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا(  حجار  محمد  الس د 

هولندا 99135 هولندا هولندا.

املنصوري  الدين  صالح  الس د 

عنوانه)ا( 4 الطابق 2 عمارة االخوين 

حي السالم 50000 مكناس املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حجار  محمد  الس د 

هولندا 99135 هولندا هولندا

املنصوري  الدين  صالح  الس د 

عنوانه)ا( 4 الطابق 2 عمارة االخوين 

حي السالم 50000 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   12 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4477.

651I

SAGASUD

CLAYFISH
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

SAGASUD

شارع االمير موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، الع ون

LAAYOUNE املغرب

CLAYFISH شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي موالي 
رش د رقم 06 - 71000 بوجدور 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

38409

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   05

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.CLAYFISH

الص د   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بالجملة  السمك  تجارة  البحري 
النقل  وتصدير  اسأيراد  والأقس ط 
تجاري  نشاط  كل  للبضائع  الطرقي 

صناعي مالحي خدماتي.
عنوان املقر االجأماعي : حي موالي 
بوجدور   71000  -  06 رقم  رش د 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.
 50.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
حصة   250  : نادر  نب ل  الس د 

بق مة 100 درهم للحصة.
 250  : رابض  ايت  رش د  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
رقم  عنوانه)ا(  نادر  نب ل  الس د 
 82000 انزران  بئر  13 حي  زنقة   112

طان طان املغرب.
الس د رش د ايت رابض عنوانه)ا( 
عمارة  ر4  ال اسمين  السالم  حي 
الدار   20000 االلفة   17 شقة   56

الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
رقم  عنوانه)ا(  نادر  نب ل  الس د 
 82000 انزران  بئر  13 حي  زنقة   112

طان طان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
08 تكأو7ر  االبأدائ ة بالع ون بأاريخ 

2021 تحت رقم 3145.
652I

SAGASUD

TRUST ERA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

SAGASUD
شارع االمير موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، الع ون
LAAYOUNE املغرب

TRUST ERA شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
عصام صوف ا رقم 65 طريق 

السمارة - 70000 الع ون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
38439

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   11
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 TRUST : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.ERA
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الطرقي للبضائع تجارة عامة اسأيراد 
صناعي  تجاري  نشاط  كل  وتصدير 

مالحي خدماتي.
تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
عصام صوف ا رقم 65 طريق السمارة 

- 70000 الع ون املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : بونيت  حم د  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بونيت  حم د  الس د 
الدراركة   42 رقم  مسك نة  تجزئة 

80000 اكادير املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بونيت  حم د  الس د 
الدراركة   42 رقم  مسك نة  تجزئة 

80000 اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
12 تكأو7ر  االبأدائ ة بالع ون بأاريخ 

2021 تحت رقم 3171.

653I

SAGASUD

DAMPESCA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

SAGASUD
شارع االمير موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، الع ون
LAAYOUNE املغرب

DAMPESCA شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
مدينة الوحدة بلوك C رقم 134 - 

70000 الع ون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
38441

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   07
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DAMPESCA
الص د   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بالجملة  السمك  ب ع  البحري 
اسأيراد  عامة  تجاري  والأقس ط 
كل  للبضائع  الطرقي  النقل  وتصدير 
نشاط تجاري صناعي مالحي خدماتي.
تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 -  134 رقم   C بلوك  الوحدة  مدينة 

70000 الع ون املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د سع د عبو : 1.000 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :



21261 الجريدة الرسميةعدد 5687 - 20 ر7 ع ارو0 1443 )27 تكأو7ر 2021) 

الس د سع د عبو عنوانه)ا( شارع 

 70000 املر�سى   85 رقم  العهد  ولي 

الع ون املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الس د سع د عبو عنوانه)ا( شارع 

 70000 املر�سى   85 رقم  العهد  ولي 

الع ون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

12 تكأو7ر  االبأدائ ة بالع ون بأاريخ 

2021 تحت رقم 3175.

654I

NKH CONSULTING SARL

ELECTRO AGADIR A.O
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

NKH CONSULTING SARL

 LOT TALAA 8 APP 1 TEMARA،

12010، TEMARA MAROC

ELECTRO AGADIR A.O

 شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي عمارة 10 

محل 1 تجزئة هبة عين عأ ق تمارة 

12000

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

1990/134371

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 غشت   31

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

االقأضاء بمخأصر تسم تها : 

.ELECTRO AGADIR A.O

الأفاوض  بإيجاز:  الشركة  غرض 

والأصدير واسأيراد

عنوان املقر االجأماعي : عمارة 10 
تمارة  عأ ق  عين  هبة  تجزئة   1 محل 

.12000
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
توملهين عبدهللا عنوانه حي املح ط 

رقم 26 تمارة املغرب
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
توملهين عبدهللا عنوانه حي املح ط 

رقم 26 تمارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   11 بأاريخ  بأمارة  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 6590.
655I

IMP SAHARA

SUDRISQ
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

IMP SAHARA
حي موالي رش د بلوك 14 رقم 1 
مكرر الع ون، 70000، الع ون 

املغرب
SUDRISQ شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع مكة 
زنقة زيأون رقم العمارة 08 رقم 06 

70000 الع ون. املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
38341

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   22
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SUDRISQ

غرض الشركة بإيجاز : -املساعدة 

والأدق ق  والهندسة  واملجلس 

واالسترات ج ة والأدريب على مسأوى 

والحاسوب  االتصاالت  شبكات 

والطاقة.

وترك ب  وشراء  و7 ع  تطوير   -

االتصاالت  و7رمج ات  معدات 

والكمب وتر وشبكات الطاقة.

وتسويق  وتصدير  اسأيراد   -

برمج ات  وشبكات  معدات 

االتصاالت والكمب وتر والطاقة.

وتصم م  وتحل ل  برمجة   -

البرمج ات لجم ع املجاالت.

تجهزة  وتصدير  اسأيراد   -

والكمب وتر  االتصاالت  و7رمج ات 

والطاقة..

عنوان املقر االجأماعي : شارع مكة 
 06 رقم   08 العمارة  رقم  زيأون  زنقة 

70000 الع ون. املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د عال0 سعد االيمان : 1.000 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

االيمان  سعد  عال0  الس د 

املسيرة  حي  د  بلوك   45 عنوانه)ا( 

25000 خريبكة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

االيمان  سعد  عال0  الس د 

املسيرة  حي  د  بلوك   45 عنوانه)ا( 

25000 خريبكة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

04 تكأو7ر  االبأدائ ة بالع ون بأاريخ 

2021 تحت رقم 3087/2021.

656I

FICACENTRE

 CHAKIB IBTISSAM IMPORT
EXPORT

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

قفل الأصف ة

FICACENTRE
 RUE IBN AL BACHIR

 RESIDENCE MOHAMED
 AMINE 3EME ETAGE N°6

 AVENUE DES FAR DE ، 30000،
FES MAROC

 CHAKIB IBTISSAM IMPORT
EXPORT شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي : شقة 3 
الطابق 1 إقامة النخالت 3 تجزئة 
ال اسمين طريق اموزار - 30000 

فاس املغرب.
قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
.34885

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر   2021 تكأو7ر   04 في  املؤرخ 
 CHAKIB IBTISSAM IMPORT حل 
مسؤول ة  ذات  شركة   EXPORT
مبلغ  الوح د  الشريك  ذات  محدودة 
وعنوان  درهم   100.000 رتسمالها 
 1 الطابق   3 شقة  اإلجأماعي  مقرها 
ال اسمين  تجزئة   3 النخالت  إقامة 
املغرب  فاس   30000  - اموزار  طريق 

نت جة اللجمع العام االسأثناءي.
و عين:

بنحدو  ارسالن  الس د)ة( 
وعنوانه)ا( 35 تجزءة ال اسمين شقة 
30000 فاس املغرب  3 طريق اموزار 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 
 3 2021 وفي شقة  تكأو7ر   04 بأاريخ 
تجزءة   3 النخالت  إقامة   1 الطابق 
 30000  - اموزار  طريق  ال اسمين 

فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   12 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4483/21.
657I
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شركة الكورداس طراف

شركة الكورداس طراف
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

شركة الكورداس طراف

59 ، شارع موالي عبدالعزيز، إقامة 

موالي عبدالعزيز، رقم 4 ، 14000، 

القن طرة املغرب

شركة الكورداس طراف شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 59 ، 

شارع موالي عبدالعزيز، إقامة 

موالي عبدالعزيز، رقم 4، - 14000 

القن طرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

62673

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   16

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

: شركة  بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

الكورداس طراف.
مقاو0   : بإيجاز  الشركة  غرض 

توص ل  طرق  الص انة  تو  البناء 

تنابيب امل اه والصرف الصحي.

 مقاو0 ارعما0 املأنوعة تو البناء.

 ،  59  : االجأماعي  املقر  عنوان 

إقامة  عبدالعزيز،  موالي  شارع 
 14000  -  ،4 موالي عبدالعزيز، رقم 

القن طرة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الكورداس  عبدالرحمان  الس د 

درهم   100 بق مة  حصة   500  :

للحصة.

الس دة عفراء بواتو : 500 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الكورداس  عبدالرحمان  الس د 

عنوانه)ا( 213 شارع القدس الرياض 

50000 مكناس املغرب.

عنوانه)ا(  بواتو  عفراء  الس دة 

 14000 اإلسماع ل ة  تجزئة   1634

القن طرة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الكورداس  عبدالرحمان  الس د 

عنوانه)ا( 213 شارع القدس الرياض 

50000 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 4867.

658I

STE RAISON CONSEIL

STE ZALLIJ DAHBI
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل الأصف ة

STE RAISON CONSEIL

 RUE AHMED LOUKILI RESID

 SENHAJI VN FES ، 30000، FES

MAROC

STE ZALLIJ DAHBI شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : الطابق 

السفلي رقو 27 بلوك 5 بالد 

الطاهريين عين نقبي فاس. - 30000 

فاس املغرب.

قفل الأصف ة
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

.50553

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

2021 تقرر حل  06 تكأو7ر  املؤرخ في 

ذات  شركة   STE ZALLIJ DAHBI

رتسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤول ة 

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

 27 رقو  السفلي  الطابق  اإلجأماعي 

نقبي  عين  الطاهريين  بالد   5 بلوك 

نت جة  املغرب  فاس   30000  - فاس. 

النتهاء النشاط.

و عين:
الح اني  الحك م  عبد  الس د)ة( 
فاس  جاد  حي  وعنوانه)ا(  الدهبي 
)ة(  كمصفي  املغرب  فاس   30000

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 
الطابق  وفي   2021 تكأو7ر   06 بأاريخ 
بالد   5 بلوك   27 رقو  السفلي 
الطاهريين عين نقبي فاس. - 30000 

فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   12 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4482.

659I

ن كوس ذو ل بريف و

جامعي ء فيس كروب
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ن كوس ذو ل بريف و
َتقاطع شارع الجيش امللكي وزنقة 
الزاس عمارة ايدن بيرو الطابق 
3 الرقم 13، 20010، املحمدية 

املغرب
جامعي ء فيس كروب شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع واد 
املخازن الرقم 612 السعادة العال ة 
املحمدية 28802 املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

29011
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   27
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
اإلقأضاء بمخأصر تسم تها : جامعي 

ء فيس كروب.
مجزرة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واالبقار  االغنام-العجو0  تر7 ة   -

الحلوب- تنظ م الحفالت.

عنوان املقر االجأماعي : شارع واد 
العال ة  السعادة   612 الرقم  املخازن 

املحمدية 28802 املحمدية املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د جامعي نب ل يح ا عنوانه)ا( 
عبد  وشارع  الرمان  زنقة  تقاطع  ف ال 
املحمدية   28800 املراك�سي  الواحد 

املغرب.
فاروق  نب ل  جامعي  الس د 
الرمان  زنقة  تقاطع  ف ال  عنوانه)ا( 
 28800 الم  الواحد  عبد  وشارع 

املحمدية املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
فاروق  نب ل  جامعي  الس د 
الرمان  زنقة  تقاطع  ف ال  عنوانه)ا( 
وشارع عبد الواحد املراك�سي 28800 

املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ  باملحمدية  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 2114.

660I

cabinet aux services des affaires

 HAKIM MOROCCAN
DESERT TRIPS

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

حل شركة

cabinet aux services des affaires
 n° 99 rue my lhassan 1er

 etage erfoud ، 52200، erfoud
MAROC

 HAKIM MOROCCAN DESERT
TRIPS شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د)في 
طور الأصف ة(

وعنوان مقرها اإلجأماعي قصر 
مرزوكة الطاووس الريصاني - 

52450 الريصاني املغرب.
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حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.2021/11761
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر   2021 تكأو7ر   05 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 
 HAKIM الوح د  الشريك  ذات 
 MOROCCAN DESERT TRIPS
درهم   100.000 رتسمالها  مبلغ 
قصر  اإلجأماعي  مقرها  وعنوان 
 - الريصاني  الطاووس  مرزوكة 
 :  0 نت جة  املغرب  الريصاني   52450

الأوقف عن مزاولة النشاط.
قصر  ب  الأصف ة  مقر  حدد  و 
 - الريصاني  الطاووس  مرزوكة 

52450 الريصاني املغرب. 
و عين:

امهزو0  الكريم  عبد  الس د)ة( 
الزنقة  ارش د  موالي  حي  وعنوانه)ا( 
 52450 الريصاني   45 رقم   15
)ة(  كمصفي  املغرب  الريصاني 

للشركة.
 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بأاريخ  بالرش دية  االبأدائ ة 
تكأو7ر 2021 تحت رقم 451/2021.

661I

Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui SARL

 STE FIDUCIAIRE
D›AUJOURD›HUI

شركة املساهمة
تحويل املقر االجأماعي للشركة

 Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui
SARL

 14BIS,AVENUE MOHAMED V ،
32000، AL HOCEIMA MAROC

 STE FIDUCIAIRE
D’AUJOURD’HUI شركة املساهمة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 14 شارع 
محمد الخامس الحس مة - 32000 

الحس مة املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري -.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

2021 تم تحويل  17 فبراير  املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

»14 شارع محمد الخامس الحس مة 

إلى  املغرب«  الحس مة   32000  -

 10 رقم  الخامس  محمد  »شارع 

بعمارة  الثاني  بالطابق   6 رقم  الشقة 

إقامة عاللي عماد الحس مة - 32000 

الحس مة املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بالحس مة بأاريخ 23 تبريل 

2021 تحت رقم 143.

662I

MOHAMED LAMRAOUI

STE ESENCIA BEREBER

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تغ ير تسم ة الشركة

MOHAMED LAMRAOUI

 KSAR SERGHINE EL KHENG

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

STE ESENCIA BEREBER شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها االجأماعي راس 

العرك الش بي ص ب 73 مرزوكة - 

52000 مرزوكة املغرب.

تغ ير تسم ة الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

13419

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تغ ير  تم   2021 مارس   25 في  املؤرخ 

 STE ESENCIA« تسم ة الشركة من

 TUDA EVENTS« إلى   «  BEREBER

.« SARL AU

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بأاريخ  بالرش دية  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 452/2021.

663I

karama conseil

STE LUXRY MAROC TRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

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 LUXRY MAROC TRANS

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي محل رقم 
10 زنقه 15 حي الوفاق بالخ اط 

فاس - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
69797

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   21
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.LUXRY MAROC TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بالس ارات/النقل  املسافرين 

الحضري/ نقل س احي.
محل   : االجأماعي  املقر  عنوان 
رقم 10 زنقه 15 حي الوفاق بالخ اط 

فاس - 30000 فاس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : حممو�سي  رش د  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د رش د حممو�سي عنوانه)ا( 
بالخ اط  الوفاق  حي   5 رقم   15 زنقة 

فاس 30000 فاس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس د رش د حممو�سي عنوانه)ا( 
بالخ اط  الوفاق  حي   5 رقم   15 زنقة 

فاس 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   12 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4486/2021.
664I

FITICOF

MEDIA METAL
إعالن مأعدد القرارات

FITICOF
9 شارع غسان كنفاني اقامة نب لة ، 

30000، فاس املغرب
MEDIA METAL »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجأماعي: 48 شارع 
موالي رش د طريق صفرو - 30000 

فاس املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
.19089

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 23 شتنبر 2021

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 
قرار رقم -1 وفاة الشريك املسير: 
الذي ينص على مايلي: وفاة الشريك 

املسير الس د حمزة العدلوني 
قرار رقم -2تفويت حصص: الذي 
حصص  تفويت  مايلي:  على  ينص 
الس دة هدى الراجي إلى الس د محمد 

العدلوني
وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
 975.000 العدلوني:  محمد  الس د 
درهم والس دة هدى الراجي: 25.000 

درهم 
بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 
الس د محمد العدلوني: 9750 حصة 

والس دة هدى الراجي: 250 حصة
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بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الشكل القانوني للشركة : شركة ذات 

الشريك  ذات  الوح دة  املسؤول ة 

الوح د 

بند رقم 7 : الذي ينص على مايلي: 

 1.000.000 العدلوني:  الس د محمد 

درهم 

بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 

 10.000 العدلوني:  محمد  الس د 

حصة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   12 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4493/21.

665I

SOFICODEX

RISKA

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

رفع رتسما0 الشركة

SOFICODEX

41 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

والثالث ، درب عمر ، 20032، الدار 

الب ضاء املغرب

RISKA شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 5 زنقة 

تودجاري ، ممر تول دانو ، درب عمر - 

20000 الدارالب ضاء املغرب.

رفع رتسما0 الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري -.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم   2021 تكأو7ر   11 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما0  رفع 

من  تي  درهم«   1.550.000«

 1.650.000« إلى  درهم«   100.000«

درهم« عن طريق : إدماج احأ اطي تو 

تر7اح تو عالوات إصدار في رتس املا0.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

يول وز 2011 تحت رقم 94751.

666I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

HALABI TRAVAUX / SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

FIDUCIAIRE OUARDIGHA
 AG RUE DU LAC ET RUE DES

 MARTYRS OUED ZEM، 25350،
OUED ZEM MAROC

HALABI TRAVAUX / SARL شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي ملأقى 
شارع الشهداء وزنقة البحيرة الطابق 
2 الرقم 6 - 23350 وادي زم املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.483
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 23 غشت 2021 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
»ملأقى شارع الشهداء وزنقة البحيرة 
وادي   23350  -  6 الرقم   2 الطابق 
وادي  تجزئة   13 »ب  إلى  املغرب«  زم 

الذهب - 23350 وادي زم املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بوادي زم بأاريخ 12 تكأو7ر 

2021 تحت رقم 2021/205.
667I

FLASH ECONOMIE

 DIGITECH INNOVATIVE
TECHNOLOGIES

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

 DIGITECH INNOVATIVE
TECHNOLOGIES

RC : 518545
املقر الرئي�سي: 10 زنقة الحرية 

الطابق 3 الرقم 5 بن جدية الدار 
الب ضاء 

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سي 
شركة  تأسيس  تم   16/09/2021
ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د باملواصفات الأال ة:
 DIGITECH  : التسم ة  ـ 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES

ـ السنة املال ة: من01 يناير إلى 31 
ديسمبر

الرقمي  التسويق  الشركة:  هدف  ـ 
وتطوير تكنولوج ا املعلومات.

الحرية  زنقة   10 االجأماعي:  املقر 
الدار  جدية  بن   5 3الرقم  الطابق 

الب ضاء
تاريخ  من  ابأداءا  99 سنة  املدة:  ـ 

الأأسيس النهائي للشركة
درهم   100000.00 الرتسما0:  ـ 
مقسم على0100حصة من فئة 100 

درهم للحصة
تس ير  مهمة  تسندت   : التس ير   
عنوانه  حمزة  كما0  للس د  الشركة 
إقامة املنصور عمارة 4الطابق 4 رقم 

310 حي السالم
ذات  شركة  القانوني:  الشكل  ـ 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د
اإليداع  الأجاري:تم  -السجل 
الأجاري  والتسج ل  القانوني 
الب ضاء  بالدار  الأجارية  باملحكمة 
تحت   07/10/2021 بأاريخ 

رقم795759. 
668I

Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui SARL

 STE FIDUCIAIRE
D›AUJOURD›HUI

شركة املساهمة
رفع رتسما0 الشركة

 Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui
SARL

 14BIS,AVENUE MOHAMED V ،
32000، AL HOCEIMA MAROC

 STE FIDUCIAIRE
D’AUJOURD’HUI شركة املساهمة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 10 شارع 
محمد الخامس الشقة 6 إقامة 

العاللي عماد الحس مة - 32000 
الحس مة املغلرب.
رفع رتسما0 الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري -.
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم   2021 فبراير   17 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما0  رفع 

 10.000« من  تي  درهم«   10.000«

عن  درهم«   20.000« إلى  درهم« 
لألسهم  اإلسم ة  الق مة  رفع   : طريق 

املوجودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بالحس مة بأاريخ 23 تبريل 

2021 تحت رقم 143.

669I

PROXY FINANCE

BENMOUSSA MARMO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

PROXY FINANCE

 Angle Yaacoub El Mansour Et

 Av Allal El Fassi, Imm 24 (espace

 Assafwa(, 3eme Etage, Bureau

 N° 23 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

BENMOUSSA MARMO شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 
الدار الحمراء جماعة اوالد حسون 

الويدان - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

119227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   27

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BENMOUSSA MARMO

غرض الشركة بإيجاز : -الرخام.

-الحرف بجم ع انواعها.

-االستراد والأصدير..
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دوار   : االجأماعي  املقر  عنوان 
حسون  اوالد  جماعة  الحمراء  الدار 

الويدان - 40000 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الرح م  عبد  مو�سى  بن  الس د 
درهم   100 بق مة  حصة   1.000  :

للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الرح م  عبد  مو�سى  بن  الس د 
 440 رقم  الهنا  دوار  عنوانه)ا( 
مراكش   40000 سعادة  تسلطانت 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الرح م  عبد  مو�سى  بن  الس د 
 440 رقم  الهنا  دوار  عنوانه)ا( 
مراكش   40000 سعادة  تسلطانت 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   07 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 128315.
670I

FIDERSER

STE MRABET SLIMANI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDERSER
 BLOC 14 N° 155 HAY ESSALAM

 ، 14200، SIDI SLIMANE
MAROC

STE MRABET SLIMANI شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار بكارة 
امساعدة - 14200 س دي سل مان 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
3241

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   24
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MRABET SLIMANI
في  : مقاو0  بإيجاز  الشركة  غرض 
النجارة. مقاو0 في االشغا0 املخألفة. 

نقل البضائع.
عنوان املقر االجأماعي : دوار بكارة 
سل مان  س دي   14200  - امساعدة 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 20.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د مرابطي عزيز : 200 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د مرابطي عزيز عنوانه)ا( حي 
سل مان  س دي   14200 مالك  اةالد 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس د مرابطي عزيز عنوانه)ا( حي 
سل مان  س دي   14200 مالك  اةالد 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بس دي سل مان بأاريخ 08 
تكأو7ر 2021 تحت رقم 303/2021.
671I

cabinet jdaini

MANSTER TRANSPORT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

cabinet jdaini
 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE

 HAY EL HASSANI BERKANE ،
63300، berkane maroc

MANSTER TRANSPORT شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 
اوالد حمان السع دية - 63600 

السع دية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

8087
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   09
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MANSTER TRANSPORT
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير
االسأيراد والأصدير.

عنوان املقر االجأماعي : حي اوالد 
حمان السع دية - 63600 السع دية 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
حصة   500  : علي  زيري  الس د 

بق مة 100 درهم للحصة.
الس د زيري مصطفى : 500 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
شارع  عنوانه)ا(  علي  زيري  الس د 
 63600 السع دية  هللا  عبد  موالي 

السع دية املغرب.
عنوانه)ا(  مصطفى  زيري  الس د 
السع دية  هللا  عبد  موالي  شارع 

63600 السع دية املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
شارع  عنوانه)ا(  علي  زيري  الس د 
 63600 السع دية  هللا  عبد  موالي 

السع دية املغرب

عنوانه)ا(  مصطفى  زيري  الس د 
السع دية  هللا  عبد  موالي  شارع 

63600 السع دية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   08 بأاريخ  ببركان  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 588.

672I

SANI REAL ESTATES SARL AU

 SANI REAL ESTATES SARL
AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

SANI REAL ESTATES SARL AU
شارع تبي الحسن الشاذلي عمارة 
وردة رقم 2 الطابق ارر�سي ، 

90000، طنجة املغرب
 SANI REAL ESTATES SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع تبي 
الحسن الشاذلي عمارة وردة رقم 
2 الطابق ارر�سي - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
120515

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   20
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 SANI  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.REAL ESTATES SARL AU
شراء،   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
اإلنعاش  عقاري،  وتس ير  و7 ع 

العقاري والأجزئة.
- اسأغال0 وكالة عقارية.

- السمسرة في املجا0 العقاري.
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واإليجار  العقارية  املعامالت   -
تو  الشركة  لحساب  والب ع  والشراء 

لحساب الغير.
- تس ير العمارات.
- تحص ل اركرية.

- االستشارة العقارية.
- تس ير امللك ات املشتركة والق ام 

بمهام ممثل املالكين املشتركين.
الوكاالت  واسأغال0  إنشاء   -
الغرض  تحق ق  لتسه ل  واملكاتب 

االجأماعي.
والأعهد  الباطن  من  الأعاقد   -
تو  الصفقات  جم ع  في  املشاركة  تو 
العروض املأعلقة بموضوع الشركة. 

واستئجار  كراء  وح ازة  -إنشاء 
وترك ب واسأغال0 جم ع املؤسسات 
االنشطة  بإحدى  ترتبط  قد  التي 

املذكورة.
تو  اسأغال0  تو  امأالك  تو  ح ازة 
براءات  الأقن ات،  جم ع  تفويت 
ارنشطة  بهذه  املأعلقة  االختراع 
وليس  للشركة  الحصري  للحساب 

لحساب الغير.
العمل ات  جم ع   : عامة  بصفة  و 
املرتبطة بشكل مباشر تو غير مباشر 
العمل ات  بإحدى   ، جزئً ا  تو  كلً ا   ،
املشار إليها تعاله بشكل يسهل ويدعم 

تو يطور الشركة.
شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
تبي الحسن الشاذلي عمارة وردة رقم 
طنجة   90000  - ارر�سي  الطابق   2

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د بدر زغ د0 : 1.000 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د بدر زغ د0 عنوانه)ا( شارع 
ارندلس  حدائق  السادس  محمد 
بلوك د الطابق 4 الشقة 515 90000 

طنجة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الس د بدر زغ د0 عنوانه)ا( شارع 
ارندلس  حدائق  السادس  محمد 
بلوك د الطابق 4 الشقة 515 90000 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   04 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 246601.

673I

FIDERSER

STE JET OBRA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDERSER
 BLOC 14 N° 155 HAY ESSALAM

 ، 14200، SIDI SLIMANE
MAROC

STE JET OBRA شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 
اركعات يسدي مو�سى دار بلعامري - 

14200 س دي سل مان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

3239
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   24
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.JET OBRA
مقاو0   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االشغا0 املخألفة. الأجارة. االسأيراد 

واالسأيراد.
دوار   : االجأماعي  املقر  عنوان 
اركعات يسدي مو�سى دار بلعامري - 

14200 س دي سل مان املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د عكاشة رش د : 500 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.

الس د عكاشة عزيز : 500 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  رش د  عكاشة  الس د 

دار  مو�سى  يسدي  اركعات  دوار 

سل مان  س دي   14200 بلعامري 

املغرب.

الس د عكاشة عزيز عنوانه)ا( دوار 
بلعامري  دار  مو�سى  يسدي  اركعات 

14200 س دي سل مان املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  رش د  عكاشة  الس د 

دار  مو�سى  يسدي  اركعات  دوار 

سل مان  س دي   14200 بلعامري 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بس دي سل مان بأاريخ 08 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 302/2021.

674I

STE TIB COMPT SARL AU

NOMISOR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

اسأدراك خطٍإ

اسأدراك خطٍإ وقع بالجريدة 

الرسم ة

STE TIB COMPT SARL AU

ملأقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكأب رقم 

05 ، 60000، وجدة املغرب

NOMISOR شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

 وعنوان مقرها اإلجأماعي الحي 

الصناعي تجزئة رقم 05 - 60000 

وجدة املغرب.

بالجريدة  وقع  خطٍإ  إسأدراك 

الرسم ة عدد 5290 بأاريخ 19 مارس 

.2014

مقر  عنوان  يذكر  لم   : من  بدال 

الأصف ة

يقرت : عنوان مقر الأصف ة : الحي 

الصناعي تجزئة رقم 05 وجدة

الباقي بدون تغ ير.

675I

مكأب املحاسبة ال طفتي توالد سالم محمد

R2A PHARMA
إعالن مأعدد القرارات

مكأب املحاسبة ال طفتي توالد سالم 

محمد

47 شارع املكس ك الطابق ارو0 رقم 

7 طنجة ، 90000، طنجة املغرب

R2A PHARMA »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: املجمع 

السكني الزموري 3 إقامة سيرين 

بلوك ت 3 الطابق 3 رقم 70 - 90000 

طنجة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.96907

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 23 شتنبر 2021

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

املجمع  من  االجأماعي  املقر  نقل 

سيرين  إقامة   3 الزموري  السكني 

بلوك ت 3 الطابق 3 رقم 70 طنجة إلى 

حي البختي زنقة 102 رقم 10 طنجة.

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

الس د  تفويت  على  املصادقة  مايلي: 

لفائدة  حصة   170 تحمد  الشوايخ 

حصة  و160  رضا  الهراس  الس د 

لفائدة الس د اصغ ار عبد العزيز من 

بأاريخ  اجأماع ة  حصة   330 تصل 

23 شتنبر 2021.

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

بن  الس دة  اسأقالة  على  املوافقة 

كمسيرة  مهامها  من  سع دة  سالم 

رضا  الهراس  الس د  وتع ين  للشركة 

كمسير وح د للشركة.

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تح ين النظام ارسا�سي للشركة.
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وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 
النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
البختي  حي   : للشركة  املقر الجأماعي 

زنقة 102 رقم 10
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
تنقسم  الشركة  في  نقدية  مساهمة 
اصغ ار  الس د   : الأالي  النحو  على 
والس د  درهم   50.000 العزيز  عبد 

الهراس رضا 50.000 درهم.
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
 100.000  : الشركة  رتسما0  مبلغ 
درهم مقسم كالأالي : الس د اصغ ار 
بق مة  حصة   500  : العزيز  عبد 
الهراس  والس د  للحصة  درهم   100
درهم   100 بق مة  500 حصة   : رضا 

للحصة.
على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 
رضا  الهراس  الس د  تع ين  مايلي: 
مسير وح د للشركة ملدة غير محددة.
على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 
من  الوثائق  جم ع  توق ع  يأم  مايلي: 

طرف الس د الهراس رضا.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   11 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 246806.

676I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة الع ون الساق ة 

الحمراء

YOMMERCE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 
الع ون الساق ة الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 70000، 
الع ون املغرب

YOMMERCE شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

شك ب ترسالن رقم 33 بدون رقم 
الع ون - 70000 الع ون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
38295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   22
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.YOMMERCE
عمل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

كهر7ائي
الخضراء  املساحات  تطوير 

والحدائق
الأنظ ف والص انة العامة

تعما0 الطرق
تعما0 البناء املأنوعة

الأجارة العامة
اسأيراد وتصدير

تعما0 وخدمات مأنوعة.
شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
رقم  بدون   33 رقم  ترسالن  شك ب 

الع ون - 70000 الع ون املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د عبدهللا بدد : 1.000 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بدد  عبدهللا  الس د 
بدون   33 رقم  ترسالن  شك ب  شارع 
رقم الع ون 70000 الع ون املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بدد  عبدهللا  الس د 
بدون   33 رقم  ترسالن  شك ب  شارع 

رقم الع ون 70000 الع ون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   30 بأاريخ  بالع ون  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 3032/2021.
677I

(COMPTABLE( مكأب املحاسبة

 SOCIETE JIL BERKANE
SERVICES S.A.R.L

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
حل شركة

(COMPTABLE( مكأب املحاسبة
زنقة فاس اقامة رياض املدينة 

الطابق الثاني رقم 20 بركان ، 

60000، بركان املغرب

 SOCIETE JIL BERKANE

SERVICES (S.A.R.L( شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة)في طور 

الأصف ة(

وعنوان مقرها اإلجأماعي 87 زنقة 

يعقوب املنصور حي الحسني بركان - 

63000 بركان املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.6397

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر   2021 تكأو7ر   05 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  حل شركة 

 SOCIETE JIL BERKANE SERVICES

 100.000 رتسمالها  مبلغ   )(S.A.R.L

 87 اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
الحسني  حي  املنصور  يعقوب  زنقة 

نت جة  املغرب  بركان   63000  - بركان 

0 : عجز مالي.
و حدد مقر الأصف ة ب 87 زنقة 

يعقوب املنصور حي الحسني بركان - 

63000 بركان املغرب. 

و عين:
بنزرو  صفريوي  محمد  الس د)ة( 
وعنوانه)ا( 47 زنقة 333 حي املقاومة 

بركان 63000 بركان املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.

 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   12 بأاريخ  ببركان  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 598/2021.

678I

COFISCOM

AARAB FRERES CAR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

COFISCOM
 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

AARAB FRERES CAR شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 02 
مسجد دي النورين حي الوفاق 

س دي سل مان الشراعة - 63300 
بركان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
8089

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   05
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 AARAB : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.FRERES CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الس ارات.
رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الوفاق  حي  النورين  دي  مسجد   02
 63300  - الشراعة  سل مان  س دي 

بركان املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : ايمان  اعراب  الس دة 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :



عدد 5687 - 20 ر7 ع ارو0 1443 )27 تكأو7ر 2021)الجريدة الرسمية   21268

عنوانه)ا(  ايمان  اعراب  الس دة 

حي  فوغا0  راس  زنقة  مكرر   21

الع ون 63300 بركان املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ايمان  اعراب  الس دة 

حي  فوغا0  راس  زنقة  مكرر   21

الع ون 63300 بركان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   11 بأاريخ  ببركان  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 1230.

679I

FIDULONIA

BOUCLIER PROPRE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

رفع رتسما0 الشركة

FIDULONIA

 AV DES FAR RES ALISMAILIA

 N°A4 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC

BOUCLIER PROPRE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

املسيرة الخضراء رقم 192 مرت ل - 

93150 مرت ل املغرب.

رفع رتسما0 الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.23321

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

رفع  تم   2021 شتنبر   29 في  املؤرخ 

رتسما0 الشركة بمبلغ قدره »30.000 

إلى  درهم« تي من »100.000 درهم« 

»130.000 درهم« عن طريق : تقديم 

حصص نقدية تو ع ن ة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   06 بأاريخ  بأطوان  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 3943.

680I

COFISCOM

F M A TRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

COFISCOM

 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE

MAROC

F M A TRANS شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي اوالد 

الحاج س دي سل مان الشراعة - 

63300 بركان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

8091

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   27

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 F M A : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.TRANS

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدولي للبضائع وارمأعة

االسأيراد والأصدير.

عنوان املقر االجأماعي : حي اوالد 

 - الشراعة  سل مان  س دي  الحاج 

63300 بركان املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : محمد  فالحي  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د فالحي محمد عنوانه)ا( حي 

اوالد الحاج س دي سل مان الشراعة 

63300 بركان املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الس د فالحي محمد عنوانه)ا( حي 

اوالد الحاج س دي سل مان الشراعة 

63300 بركان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   11 بأاريخ  ببركان  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 1231.

681I

Notaire

BOYAUDERIE GHAZAL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وفاة شريك

Notaire

 Av Hariri, Res Halima, RDC n°9

، 90020، Tanger Maroc

BOYAUDERIE GHAZAL شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

 ZONE وعنوان مقرها اإلجأماعي

 IDUSTRIELLE AIN MECHLAWA

 KM 8 ROUTE DE TETOUAN

 TANGER - 90000 TANGER

.Maroc

وفاة شريك
رقم الأق  د في السجل الأجاري -.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 16 شتنبر 2021 تم اإلعالم 

بوفاة الشريك منصف القاري وتوزيع 

لرسم   
ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2020 تكأو7ر   17 في  املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل ارتي :

 12  ، القاري  محمد  الس د)ة( 

حصة.

الس د)ة( نع مة عبد الغفور ، 12 

حصة.

 9  ، بنمبرك  غزالن  الس د)ة( 

حصة.

الس د)ة( يزيد القاري ، 26 حصة.

 13  ، القاري  ياسمين  الس د)ة( 

حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   28 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 8470.

682I

Notaire

BOYAUDERIE GHAZAL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وفاة شريك

Notaire

 Av Hariri, Res Halima, RDC n°9

، 90020، Tanger Maroc

BOYAUDERIE GHAZAL شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

 ZONE وعنوان مقرها اإلجأماعي

 IDUSTRIELLE AIN MECHLAWA

 KM 8 ROUTE DE TETOUAN

 TANGER - 90000 TANGER

.Maroc

وفاة شريك

رقم الأق  د في السجل الأجاري -.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 16 شتنبر 2021 تم اإلعالم 

وتوزيع  القاري  محمد  الشريك  بوفاة 

لرسم   
ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2021 غشت   23 في  املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل ارتي :

 ، الغفور  عبد  نع مة  الس د)ة( 

1.185 حصة.

 1.659  ، القاري  اما0  الس د)ة( 

حصة.

 3.318 الس د)ة( املهدي القاري ، 

حصة.

 3.318  ، القاري  يونس  الس د)ة( 

حصة.

 1.360  ، القاري  يزيد  الس د)ة( 

حصة.

 680  ، القاري  ياسمين  الس د)ة( 

حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   28 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 8470.

683I
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Notaire

BOYAUDERIE GHAZAL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسير جديد للشركة

Notaire
 Av Hariri, Res Halima, RDC n°9

، 90020، Tanger Maroc
BOYAUDERIE GHAZAL شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
 ZONE وعنوان مقرها اإلجأماعي

 IDUSTRIELLE AIN MECHLAWA
 KM 8 ROUTE DE TETOUAN

 TANGER ZONE IDUSTRIELLE
 AIN MECHLAWA KM 8 ROUTE
 DE TETOUAN TANGER 90000

.TANGER Maroc
تع ين مسير جديد للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري -.
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تع ين  تم   2021 شتنبر   16 في  املؤرخ 
عبد  الس د)ة(  للشركة  جديد  مسير 

الغفور نع مة كمسير وح د
تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   28 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 8470.
684I

GATE DESIGN

SKILLS DENTAL LAB
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

SKILLS DENTAL LAB
17 زنقة اسحاق ابن حنين الطابق 
01 الشقة 01 حي برجر املعاريف ، 

20330، الدار الب ضاء املغرب
SKILLS DENTAL LAB شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 17 زنقة 

اسحاق ابن حنين الطابق 01 الشقة 
01 حي برجر املعاريف - 20330 الدار 

الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

518757

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يون و   22
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 SKILLS : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.DENTAL LAB
ع  ُمصِنّ  -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

ترك بات ارسنان تو تجزائها
- االستشارات اإلدارية

- تاجر.
17 زنقة   : عنوان املقر االجأماعي 
اسحاق ابن حنين الطابق 01 الشقة 
01 حي برجر املعاريف - 20330 الدار 

الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
حصة   500  : هوام  عاد0  الس د 

بق مة 100 درهم للحصة.
 500  : جهادي  املهدي  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  هوام  عاد0  الس د 
اقامة النجد عمارة 1 شقة 7 20102 

الدر الب ضاء املغرب.
عنوانه)ا(  جهادي  املهدي  الس د 
بئر  القائد االشطر وشارع  زاوية زنقة 
 10 رقم   3 ط  س  ر7ح  اقامة  انزران 

20370 الدر الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس د جواد العلوي عنوانه)ا( حي 
 20390  19 ش   11 عمارة  البطحاء 

الدر الب ضاء املغرب 
الس دة ام مة الخروبي عنوانه)ا( 
س دس  ليراك   8 رقم   3 فاء  بلوك 

سع د 50500 مكناس املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم -.
685I

KAP CONSEIL

 vision up فيزيون اب كروب
groupe

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

KAP CONSEIL
 ANGLE YACOUB AL MANSOUR

 AL AMIRA III BUREAU 21
 GUELIZ MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 vision up فيزيون اب كروب
groupe شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

يعقوب املنصور االميرة3 الطابق2 
مكأب21 جليز - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

119323
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   23
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
اإلقأضاء بمخأصر تسم تها : فيزيون 

.vision up groupe اب كروب
تطوير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
حلو0  وص اغة  معلومات ة  برامج 

لتس ير املعلومتي.
شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الطابق2  االميرة3  املنصور  يعقوب 
مراكش   40000  - جليز  مكأب21 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 500  : اسامة  الهدرا�سي  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
 500  : هللا  عبد  الهدرا�سي  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الس د الهدرا�سي اسامة عنوانه)ا( 
 40000 شيشاوة  النهضة  حي   491

شيشاوة املغرب.
هللا  عبد  الهدرا�سي  الس د 
شيشاوة  النهضة  حي   491 عنوانه)ا( 

40000 شيشاوة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس د الهدرا�سي اسامة عنوانه)ا( 
 40000 شيشاوة  النهضة  حي   491

شيشاوة املغرب
هللا  عبد  الهدرا�سي  الس د 
شيشاوة  النهضة  حي   491 عنوانه)ا( 

40000 شيشاوة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   11 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 128394.
686I

High practical training and consulting

مري صار تور طرفل
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
رفع رتسما0 الشركة

 High practical training and
consulting

 Lot wifak residence el warda
 1422 Lot wifak residence el

 warda 1422، 12010، TEMARA
Maroc

مري صار تور طرفل شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 
السفلي 3/2 حي املنار - 10060 

الر7اط املغرب.
رفع رتسما0 الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.66901

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم   2021 شتنبر   24 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما0  رفع 
من  تي  درهم«   2.300.000«
»1.200.000 درهم« إلى »3.500.000 
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مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 
املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملسأحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   07 بأاريخ  بالر7اط  الأجارية 

2021 تحت رقم 118134.

687I

COMPTIS SARL

R-BAACH
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

COMPTIS SARL
20 شارع املسيرة الخضراء الطابق 
الثالث رقم 5 ، 90000، طنجة 

املغرب
R-BAACH شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي 47 شارع 
محمد الخامس إقامة الجوهرة 
الخضراء رقم 7 - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
118637

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يون و   21
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.R-BAACH
تشغا0   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البنــاء وارنشطة املأعلقة بها،
املخألفة  البناء  تشغا0   -
جبص،  كهر7اء،  ترص ص،  )بناء، 

صباغة.....(
اآلالت  واسأيراد  تصدير   -

والأجهيزات املأعلقة بالبنــاء.

عنوان املقر االجأماعي : 47 شارع 
الجوهرة  إقامة  الخامس  محمد 
طنجة   90000  -  7 رقم  الخضراء 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
100 حصة   : بعاش  الس د رش د 

بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بعاش  رش د  الس د 
زنقة املخأار تحرضان رقم 8 90000 

طنجة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بعاش  رش د  الس د 
زنقة املخأار تحرضان رقم 8 90000 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يول وز   16 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 244678.
688I

LUVRAC TOURS

LUVRAC TOURS SARL AU
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

LUVRAC TOURS
 HAY CHRARDA RUE LMAJD

 OULED TEIMA، 83350، OULED
TEIMA MAROC

LUVRAC TOURS SARL AU شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 
الشراردة زنقة املجد اوالد تايمة 

83350 اوالد تايمة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

8117
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   21
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.LUVRAC TOURS SARL AU
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشخاص لحساب الغير.
حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
تايمة  اوالد  املجد  زنقة  الشراردة 

83350 اوالد تايمة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 : صديقي  الهادي  عبد  الس د 
درهم   100 بق مة  حصة   1.000

للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
صديقي  الهادي  عبد  الس د 
تايمة  اوالد  الشراردة  حي  عنوانه)ا( 

83350 اوالد تايمة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
صديقي  الهادي  عبد  الس د 
تايمة  اوالد  الشراردة  حي  عنوانه)ا( 

83350 اوالد تايمة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بأاريخ  بأارودانت  االبأدائ ة 

شتنبر 2021 تحت رقم 1912.

689I

SMART SOLUC

SOUSS ETOILE TRADING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

SMART SOLUC
 EME ETAGE N° 3 IMMEUBLE
 20 RUE 319 RIAD SALAM 2 ،

80000، AGADIR MAROC
SOUSS ETOILE TRADING شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي ‘ بلوك 
E رقم 31 مجمع تدمين ايت ملو0 

80000 تيت ملو0 تيت ملو0

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

24447

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   22

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 SOUSS : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.ETOILE TRADING

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 LOCATION DES MACHINES ET

 EQUIPMENTS INDUSTRIELES

 ,INSTALATION DES

 MACHINES ET EQUIPEMENTS

.INDUSTRIELES ,NEGOCE

بلوك   ‘  : االجأماعي  املقر  عنوان 

ملو0  ايت  تدمين  مجمع   31 رقم   E

80000 تيت ملو0 تيت ملو0.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : إزوركاني  فاطمة  الس دة 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس دة فاطمة إزوركاني عنوانه)ا( 

خ ام تكادير 80000 تكادير تكادير.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الس دة فاطمة إزوركاني عنوانه)ا( 

لخ ام تكادير 80000 تكادير تكادير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   07 بأاريخ  بانزكان  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 2129.

690I
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SOFICODEX

DERK MARK
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسير جديد للشركة

SOFICODEX
41 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 
والثالث ، درب عمر ، 20032، الدار 

الب ضاء املغرب
DERK MARK شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة مسك 

الل ل رقم 98،بوس جور - 20300 
الدارالب ضاء املغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.473923
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تع ين  تم   2021 شتنبر   15 في  املؤرخ 
الس د)ة(  للشركة  جديد  مسير 

الجوهري طارق كمسير آخر
تبعا لقبو0 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 794544.

691I

SOFICODEX

DERK MARK
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

SOFICODEX
41 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 
والثالث ، درب عمر ، 20032، الدار 

الب ضاء املغرب
DERK MARK شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة مسك 
الل ل رقم 98، بوس جور - 20000 

الدارالب ضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.473923

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2021 شتنبر   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :

عدنان  )ة(  الس د  تفويت 
من  اجأماع ة  170 حصة  املصباحي 
)ة(  الس د  لفائدة  حصة   340 تصل 
شتنبر   15 بأاريخ  الجوهري  طارق 

.2021
عدنان  )ة(  الس د  تفويت 
اجأماع ة  حصة   170 املصباحي 
الس د  لفائدة  حصة   340 تصل  من 
شتنبر   15 بأاريخ  امشاط  هشام  )ة( 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 794544.

692I

ف كوج دو سوس ش م م للشريك الوح د

 LES- لي ماتان بلو ش م م
MATINS BLEUS SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تفويت حصص

ف كوج دو سوس ش م م للشريك 
الوح د

45، شارع العقبة، ، 44000، 
الصويرة املغرب

 LES MATINS- لي ماتان بلو ش م م
BLEUS SARL شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 

22، زنقة درعة - 44000 الصويرة 
املغرب.

تفويت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.559
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2021 تكأو7ر   08 في  املؤرخ 

املصادقة على :
جيرارد  تالن  )ة(  الس د  تفويت 
اجأماع ة  حصة   2.000 بل و  جون 
من تصل 2.000 حصة لفائدة الس د 
تكأو7ر   08 بأاريخ  بوتزيل  زهرة  )ة( 

.2021
تفويت الس د )ة( كول ت انأوانيت 
من  اجأماع ة  حصة   500 ماراندون 
)ة(  الس د  لفائدة  حصة   500 تصل 
زهرة بوتزيل بأاريخ 08 تكأو7ر 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بأاريخ  بالصويرة  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 360.

693I

MCH CONSULTING

MCH AUDIT-CONSULTING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

MCH CONSULTING

 BD AMBASSADEUR BEN 126

 AICHA CASABLANCA 126

 BD AMBASSADEUR BEN

 AICHA CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

 MCH AUDIT-CONSULTING

شركة ذات املسؤول ة املحدودة)في 

طور الأصف ة(

وعنوان مقرها اإلجأماعي 126 

شارع السفير بن عائشة الطابق 

الرابع الدار الب ضاء - 20000 الدار 

الب ضاء املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.207437

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تقرر حل   2021 شتنبر   02 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 

MCH AUDIT-CONSULTING مبلغ 
وعنوان  درهم   500.000 رتسمالها 

السفير  126 شارع  اإلجأماعي  مقرها 

الدار  الرابع  الطابق  عائشة  بن 

الب ضاء  الدار   20000  - الب ضاء 

عن  مترتب  قرار   :  0 نت جة  املغرب 

جائحة كورونا باملغرب.

 126 ب  الأصف ة  مقر  حدد  و 

الطابق  عائشة  بن  السفير  شارع 

20000 الدار   - الرابع الدار الب ضاء 

الب ضاء املغرب. 

و عين:

الس د)ة( محمد شرعي وعنوانه)ا( 

126 شارع السفير بن عائشة الطابق 

الدار   20000 الب ضاء  الدار  الرابع 

الب ضاء املغرب كمصفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 796348.

694I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تاف اللت ملحقة 

ورزازات

 SOCIÉTÉ »IKHLAFTRAV «
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 
تاف اللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رش د عمارة دادس 
الطابق االو0 ورزازات، 45000، 

ورزازات املغرب
 SOCIÉTÉ »IKHLAFTRAV « SARL
AU شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 
بوتفرسيت تاكونيت - 47900 

زاكورة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
3651

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   21
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 SOCIÉTÉ »IKHLAFTRAV « SARL

.AU
*البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واالشغا0 املخألفة 
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* خدمات اإلدارة التشغ ل ة )الري 
الزراع ة  والخدمات  والأخط ط 

املأنوعة(
* تاجر منأجات زراع ة
* الأصدير واالسأيراد 

* املوساومة.
دوار   : االجأماعي  املقر  عنوان 
بوتفرسيت تاكونيت - 47900 زاكورة 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : س مو  ايخلف  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  س مو  ايخلف  الس د 
زاكورة   47900 كأاوة  ايراون  دوار 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  س مو  ايخلف  الس د 
زاكورة   47900 كأاوة  ايراون  دوار 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   07 بأاريخ  بزاكورة  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم -.
695I

MCH CONSULTING

ECOMVEX
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

MCH CONSULTING
 BD AMBASSADEUR BEN 126

 AICHA CASABLANCA 126
 BD AMBASSADEUR BEN

 AICHA CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

ECOMVEX شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة)في طور الأصف ة(

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
بوركون زنقة راجراجا إقامة 

كورنيش رقم 1 مبنى 2 الدار الب ضاء 
- 20000 الدار الب ضاء املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.470651
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر حل   2021 شتنبر   20 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
ECOMVEX مبلغ رتسمالها 100.000 
درهم وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
بوركون زنقة راجراجا إقامة كورنيش 
رقم 1 مبنى 2 الدار الب ضاء - 20000 
الدار الب ضاء املغرب نت جة 0 : قرار 

مترتب عن جائحة كورونا باملغرب.
شارع  ب  الأصف ة  مقر  حدد  و 
بوركون زنقة راجراجا إقامة كورنيش 
رقم 1 مبنى 2 الدار الب ضاء - 20000 

الدار الب ضاء املغرب. 
و عين:

زغال0  يوسف  الس د)ة( 
 1 شقة   80 املسيرة  حي  وعنوانه)ا( 
شارع الفورات الدار الب ضاء 20000 
)ة(  كمصفي  املغرب  الب ضاء  الدار 

للشركة.
خانك ك  ايوب  الس د)ة( 
 511 العربي  املغرب  حي  وعنوانه)ا( 
كمصفي  املغرب  تمارة   20000 تمارة 

)ة( للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالح ات  على  املفروضة 
تبل غ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 
بالأصف ة  املأعلقة  والوثائق  العقود 
إقامة  راجراجا  زنقة  بوركون  شارع   :
كورنيش رقم 1 مبنى 2 الدار الب ضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 796341.
696I

Dilegis Premium Service

ATTANIIM SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
مالءمة النظام ارسا�سي للشركة

Dilegis Premium Service
 Angle Rue D’alger Et 2,Rue
 Abou Bakr Al Baklani 3ème
 étage, Appt 11, Casablanca
 20070، 20070، Casablanca

Maroc

ATTANIIM SARL »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: شارع 
مسك الل ل، 16 شارع مسك الل لي 
، 16 شارع توت، بوس جور، الدار 
الب ضاء املغرب - - الدار الب ضاء 

املغرب.
»مالءمة النظام ارسا�سي للشركة«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.101855
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 01 شتنبر 2021
ارسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 
القانون:  مقأض ات  مع  للشركة 

تحديث النضام ارسا�سي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795301.
697I

MANAGEX

MK AGRO CONSEIL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

MANAGEX
رقم 35 زنقة الشهداء حي الحسني 

بركان ، 60300، بركان املغرب
MK AGRO CONSEIL شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 3 زنقة 

الفرابي حي االمل - 63300 بركان 
املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
8103

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   04
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 MK  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AGRO CONSEIL
دراسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتدبير املشاريع الفالح ة 
 3 رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 63300  - االمل  حي  الفرابي  زنقة 

بركان املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د خير هللا املصطفى : 1.000 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
املصطفى  هللا  خير  الس د 
حي  الفرابي  زنقة   3 رقم  عنوانه)ا( 

االمل 63300 بركان املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
املصطفى  هللا  خير  الس د 
حي  الفرابي  زنقة   3 رقم  عنوانه)ا( 

االمل 63300 بركان املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   12 بأاريخ  ببركان  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 597/2021.
698I

» KOUNOUZ PLASTIQUE « كنوز بالست ك

كنوز بالستيك
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

 KOUNOUZ « كنوز بالست ك
» PLASTIQUE

املنطقة الصناع ة بوسكورة، تجزئة 
رقم 11 ، 27182، الدار الب ضاء 

املغرب
كنوز بالست ك شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي املنطقة 

الصناع ة بوسكورة، تجزئة رقم 11 
- 27182 الدار الب ضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.155541
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بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   2021 شتنبر   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :

قطبي  نع مة  )ة(  الس د  تفويت 

125 حصة اجأماع ة من تصل 625 

حصة لفائدة الس د )ة( عبداللط ف 

بولكاني بأاريخ 25 شتنبر 2021.

قطبي  نع مة  )ة(  الس د  تفويت 

125 حصة اجأماع ة من تصل 625 

رضوان  )ة(  الس د  لفائدة  حصة 

بولكاني بأاريخ 25 شتنبر 2021.

قطبي  نع مة  )ة(  الس د  تفويت 

125 حصة اجأماع ة من تصل 625 

يوسف  )ة(  الس د  لفائدة  حصة 

بولكاني بأاريخ 25 شتنبر 2021.

قطبي  نع مة  )ة(  الس د  تفويت 

تصل  من  اجأماع ة  حصة   125

)ة( نع مة  لفائدة الس د  625 حصة 

بولكاني بأاريخ 25 شتنبر 2021.

قطبي  نع مة  )ة(  الس د  تفويت 

تصل  من  اجأماع ة  حصة   125

)ة( هشام  الس د  لفائدة  625 حصة 

بولكاني بأاريخ 25 شتنبر 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 796492.

699I

STE FIPARK

SOCIETE SUGAR CAKE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

STE FIPARK

 RUE ALJIHAD HAY RIAD RTE 42

 AIN SMEN FES ، 30000، FES

MAROC

SOCIETE SUGAR CAKE شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي اما0 3 

تجزئة القرويين طريق عين الشقف 

- 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

69327

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 يول وز   18

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOCIETE SUGAR CAKE

مأجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحلويات.

 3 اما0   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الشقف  عين  طريق  القرويين  تجزئة 

- 30000 فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الرح م  عبد  بنشقرون  الس د 

درهم   100 بق مة  حصة   1.000  :

للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الرح م  عبد  بنشقرون  الس د 

ايت  ابن عط ة  68 جعفر  عنوانه)ا( 

سقاطو 30000 فاس املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الرح م  عبد  بنشقرون  الس د 

ايت  ابن عط ة  68 جعفر  عنوانه)ا( 

سقاطو 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   31 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 3917.

700I

Notaire

ESTELLA AFRIQUE FRIGO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وفاة شريك

Notaire
 Av Hariri, Res Halima, RDC n°9

، 90020، Tanger Maroc
ESTELLA AFRIQUE FRIGO شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
 ANGLE وعنوان مقرها اإلجأماعي

 IBN HAITAM ET PRINCE
 HERITIER IMMEUBLE

 MAHMOUDIA - 90000
.TANGER MAROC

وفاة شريك
رقم الأق  د في السجل الأجاري -.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 16 شتنبر 2021 تم اإلعالم 
بوفاة الشريك منصف القاري وتوزيع 
لرسم   

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2020 تكأو7ر   17 في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل ارتي :

 12  ، القاري  محمد  الس د)ة( 
حصة.

الس د)ة( نع مة عبد الغفور ، 12 
حصة.

 9  ، بنمبرك  غزالن  الس د)ة( 
حصة.

الس د)ة( محمد يزيد القاري ، 26 
حصة.

 13  ، القاري  ياسمين  الس د)ة( 
حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   28 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 8471.
701I

Notaire

ESTELLA AFRIQUE FRIGO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وفاة شريك

Notaire
 Av Hariri, Res Halima, RDC n°9

، 90020، Tanger Maroc
ESTELLA AFRIQUE FRIGO شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

 ANGLE وعنوان مقرها اإلجأماعي
 IBN HAITAM ET PRINCE

 HERITIER IMMEUBLE
 MAHMOUDIA ANGLE IBN

 HAITAM ET PRINCE HERITIER
 IMMEUBLE MAHMOUDIA

.90000 TANGER MAROC
وفاة شريك

رقم الأق  د في السجل الأجاري -.
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 16 شتنبر 2021 تم اإلعالم 
وتوزيع  القاري  محمد  الشريك  بوفاة 
لرسم   

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2021 غشت   23 في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل ارتي :

 ، الغفور  عبد  نع مة  الس د)ة( 
1.185 حصة.

 1.659  ، القاري  اما0  الس د)ة( 
حصة.

 3.318 الس د)ة( املهدي القاري ، 
حصة.

 3.318  ، القاري  يونس  الس د)ة( 
حصة.

 ، القاري  يزيد  محمد  الس د)ة( 
1.360 حصة.

 680  ، القاري  ياسمين  الس د)ة( 
حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   28 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 8471.
702I

Notaire

ESTRELLA AFRIQUE FRIGO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسير جديد للشركة
Notaire

 Av Hariri, Res Halima, RDC n°9
، 90020، Tanger Maroc

 ESTRELLA AFRIQUE FRIGO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

 ANGLE وعنوان مقرها اإلجأماعي
 IBN HAITAM ET PRINCE

 HERITIER IMMEUBLE
 MAHMOUDIA ANGLE IBN

 HAITAM ET PRINCE HERITIER

 IMMEUBLE MAHMOUDIA

.90000 TANGER MAROC
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تع ين مسير جديد للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري -.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تع ين  تم   2021 شتنبر   16 في  املؤرخ 
عبد  الس د)ة(  للشركة  جديد  مسير 

الغفور نع مة كمسير وح د
تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   28 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 8471.

703I

DAMO CONSULTING SARL

ALEN ELECTRICO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

DAMO CONSULTING SARL
 AV PASTEUR 1° ETG N°18 54

 TANGER tanger, tanger، 90000،
tanger MAROC

ALEN ELECTRICO شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي 77 شارع 
فاس عمارة د الطابق 7 رقم 17 - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
120769

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   21
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 ALEN  : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها 

.ELECTRICO
الب ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الكهر7ائ ة  واالشغا0  والشراء 

للبنايات بصفة

عامة, للأوتر العالي واملأوسط,
و الكهر7ائ ة ذات

االنعاش  املنخفض  الضغط 
العقاري

بصفة عامة.
عنوان املقر االجأماعي : 77 شارع 
 -  17 رقم   7 الطابق  د  عمارة  فاس 

90000 طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الس دة الوتاد نادية : 100 حصة 

بق مة 1.000 درهم للحصة.
الس دة الوتاد نادية : 100 حصة 

اجأماع ة بق مة 100.000 درهم.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  نادية  الوتاد  الس دة 
بني  الحمراء  جماعة  الحمراء  قرية 

حسان 93000 تطوان املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  نادية  الوتاد  الس دة 
بني  الحمراء  جماعة  الحمراء  قرية 

حسان 93000 تطوان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   12 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 246880.

704I

BOUCHAHMA HICHAM

Y FIT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

BOUCHAHMA HICHAM
 LOT AZZOUZIA IMM 1281

 APT 7 LOT AZZOUZIA
 IMM 1281 APT 7، 40000،

MARRAKECH maroc
Y FIT شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 90 عرصة 

السباعي جليز مراكش - 40000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

119375

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   06

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

.Y FIT : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

الترويض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطبي.

عنوان املقر االجأماعي : 90 عرصة 

 40000  - مراكش  جليز  السباعي 

مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : الرسو�سي  يونس  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د يونس الرسو�سي عنوانه)ا( 

مراكش  جليز  السباعي  عرصة   90

40000 مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الس د يونس الرسو�سي عنوانه)ا( 

مراكش  جليز  السباعي  عرصة   90

40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   12 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 128442.

705I

KARE ACCOUNTING

ZAFRIXCS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجأماعي للشركة

KARE ACCOUNTING
تقاطع شارع عبد املومن وشارع 
انواA416 0 طابق 3 رقم 19 ، 
20042، الدار الب ضاء املغرب

ZAFRIXCS شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

 SECTEUR وعنوان مقرها اإلجأماعي
 12 RUE AL KATTAN N j6 HAY
.RIAD - 10100 RABAT MAROC
تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.444765
الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تم   2021 يون و   08 في  املؤرخ 
الحالي  االجأماعي  املقر  تحويل 
 SECTEUR 12 RUE« من  للشركة 
 AL KATTAN N j6 HAY RIAD -
 N« إلى   »10100 RABAT MAROC
 5 RIAD TAMESNA TAMESNA
 PRÉFECTURE SKHIRAT - 12999

.»TEMARA MAROC
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 796044.

706I

KUB & CO

KUB & CO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

KUB & CO
7زنقة سبأة اقامة الرامي الطابق 
2 املكأب رقم 8 ، 20360، الدار 

الب ضاء املغرب
KUB & CO شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 7 زنقة 
سبأة إقامة رامي الطابق 2 مكأب 
رقم 8 - 20360 الدار الب ضاء 

املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
518059

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   27
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 KUB  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.& CO
اتصاالت   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحدث
تنظ م ارحداث

االتصا0  مجا0  في  الأدريب   
وتنف ذ  وتنظ م  وتصم م  والتسويق 
جم ع عمل ات االتصا0 والتسويق ،
 إدارة وتشغ ل تي وكالة اتصاالت

الوسائط  واسأجابة  مفهوم 
وتدوات  الويب  وتجهزة  اإلعالن ة 

االتصا0
السمعي  واملفهوم  اإلنأاج  قسم 

البصري
والأمث ل  اإلنأاج  عمل ات  جم ع 

والتسويق في مجاالت االتصا0
تو  عمل  تي   ، نهج  تو  عمل ة  تي   

نص حة تأعلق بمخألف املجاالت
تو  املباشرة  املشاركة  امأ از 
تو  الشركات  جم ع  في  املباشرة  غير 
مشابه  غرض  لها  التي  املؤسسات 
شركة  إنشاء  طريق  عن   ، مشابه  تو 
واالكأأاب   ، واملساهمة   ، جديدة 
الحقوق  تو  املال ة  اروراق  وشراء   ،

االجأماع ة ، والعمل ات والق ود.
مال ة  معاملة  تي   ، عام  و7وجه   
تو  صناع ة  تو  عقارية  تو  منقولة  تو 
غير  تو  مباشر  بشكل  تأعلق  تجارية 
 ، تعاله  املذكورة  بارش اء  مباشر 
تعزيز  على  القادرة  آنذاك  واملحددة 

الأنم ة.
زنقة   7  : االجأماعي  املقر  عنوان 
مكأب   2 الطابق  رامي  إقامة  سبأة 
رقم 8 - 20360 الدار الب ضاء املغرب

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 
درهم، مقسم كالأالي:

 500  : مروني  علمي  اما0  الس دة 
حصة بق مة 100 درهم للحصة.

 500  : اسمار  وصا0  الس دة 
حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

مروني  علمي  اما0  الس دة 
عنوانه)ا( زنقة ابن كثير اقامة املولد 
املعاريف   53 ش   4 ط  ب  درج   2

20370 الدار الب ضاء املغرب.
عنوانه)ا(  اسمار  وصا0  الس دة 
42 تجزئة عرصة لكبير طابق 7 شقة 
الب ضاء  الدار   20370 املعاريف   36

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
مروني  علمي  اما0  الس دة 
عنوانه)ا( زنقة ابن كثير اقامة املولد 
املعاريف   53 ش   4 ط  ب  درج   2

20370 الدار الب ضاء املغرب
عنوانه)ا(  اسمار  وصا0  الس دة 
42 تجزئة عرصة لكبير طابق 7 شقة 
الب ضاء  الدار   20370 املعاريف   36

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية بالدار الب ضاء بأاريخ - تحت 

رقم -.
707I

CHAMI CONSEILS

STE VOAZI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

CHAMI CONSEILS
حي الفأح شارع محج محمد 

السادس عمارة ارينا الطابق الرابع 
شقة 08 ، 70000، الع ون املغرب
STE VOAZI شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د)في 

طور الأصف ة(
وعنوان مقرها اإلجأماعي محج 

محمد السادس ق صارية والد 
مه دي رقم 4 الع ون - 70000 

الع ون املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.37645

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2021 تقرر حل  05 تكأو7ر  املؤرخ في 
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
مبلغ   STE VOAZI الوح د  الشريك 
وعنوان  درهم   100.000 رتسمالها 
محمد  محج  اإلجأماعي  مقرها 
رقم  مه دي  والد  ق صارية  السادس 
املغرب  الع ون   70000  - الع ون   4
نت جة 0 : الرجوع الى املقر االجأماعي 

االصل.
محج  ب  الأصف ة  مقر  حدد  و 
والد  ق صارية  السادس  محمد 
 70000  - الع ون   4 رقم  مه دي 

الع ون املغرب. 
و عين:

العأابي  محمد  الس د)ة( 
وعنوانه)ا( حي السالم شارع العلويين 
املض ق   13000 املض ق   7 رقم 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
06 تكأو7ر  االبأدائ ة بالع ون بأاريخ 

2021 تحت رقم 3117/2021.
708I

ائأمان ة املحاسبة والقانون ة والضريب ة سك نة

JUST GIVE ME WATER
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

ائأمان ة املحاسبة والقانون ة 
والضريب ة سك نة

153 زنقة ابن خزيمة 153 زنقة ابن 
خزيمة، 90000، طنجة املغرب
JUST GIVE ME WATER شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة)في طور 

الأصف ة(
وعنوان مقرها اإلجأماعي إقامة 

العزيزية شارع اململكة العر7 ة 

السعودية الدور الثالث رقم 20 

إقامة العزيزية شارع اململكة العر7 ة 

السعودية الدور الثالث رقم 20 

90000 طنجة املغرب.

حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.108749

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تقرر   2021 تكأو7ر   13 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  حل شركة 

مبلغ   JUST GIVE ME WATER

وعنوان  درهم   10.000 رتسمالها 

العزيزية  إقامة  اإلجأماعي  مقرها 

السعودية  العر7 ة  اململكة  شارع 

20 إقامة العزيزية  الدور الثالث رقم 

السعودية  العر7 ة  اململكة  شارع 

20 90000 طنجة  الدور الثالث رقم 

بين  املنافسة   :  0 نت جة  املغرب 

شركات املجا0 الواحد.

إقامة  ب  الأصف ة  مقر  حدد  و 

العر7 ة  اململكة  شارع  العزيزية 

 20 رقم  الثالث  الدور  السعودية 

املغرب 90000 طنجة املغرب. 

و عين:

الس د)ة( اسالم اسامة اسماع ل 

 90000 املغرب  وعنوانه)ا(  محمد 

طنجة املغرب كمصفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   22 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 8322.

709I
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FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

WINTHER TOUR
إعالن مأعدد القرارات

 FIDUCIAIRE SERVICE

SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 44

 AOUAM ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC

WINTHER TOUR »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«

وعنوان مقرها االجأماعي: 89 

مركز الأجاري العال ة 1 الولفة 

الدارالب ضاء - - الدارالب ضاء 

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.125627

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 02 غشت 2021

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفويت الس د رف ع مرضاوي 10.000 

 20.000 تصل  من  اجأماع ة  حصة 

حصة لفائدة الس د عاد0 املن ني

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

املن ني  عاد0  الس د  على  املوافقة 

كمسير جديد للشركة

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

الحالي  مايلي: تحويل املقر االجأماعي 
الأجاري  مركز   89« من  للشركة 

إلى  الدارالب ضاء«  الولفة   1 العال ة 
 1 الطابق  البساتين،  زنقة   20-26«

رقم 4 الدارالبي ضاء«

وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

مقر اإلجأماعي

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

املساهمات

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

الرتسما0

على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 

مايلي: تس ير الشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 796312.

710I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

CEMDA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET DE GESTION ET

RÉVISION COMPTABLE

 IMM GHA 6ème étage,

 bureau n°43 centrak park

 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia maroc

CEMDA شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي إقامة 

سنترا0 بارك ، عمارة A ، الطابق 

السادس رقم 43 املحمدية - 28810 

املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

29027

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   06

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.CEMDA

الص انة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 ، القطاعات  جم ع  في  الصناع ة 

الأجارية  العمل ات  جم ع  وكذلك 

يأعلق  ف ما  والأدريب  واملشورة 

بالص انة واملسائل ذات الصلة ؛

وتجارة  وص انة  وترك ب  تصن ع   -

جم ع اردوات اآلل ة واآلالت الخاصة 

وجم ع املعدات الصناع ة ؛

- الأجم ع الصناعي وامل كان كي ؛

- تجارة عامة ، إرسال ة ، سمسرة. 

لجم ع  والأوزيع  والأمث ل  العمولة 

املنأجات والبنود الأجارية ،

املنشآت  جم ع  تشغ ل   -

إلى  تهدف  التي  والأجارية  الصناع ة 

والشراء  والأصن ع  واالمأ از  الأمث ل 

والب ع والأأجير واالسأيراد والأصدير 

ومعدات  العامة  ارشغا0  لجم ع 

املعدات  جم ع  وكذلك   ، الرفع 

الغ ار  وقطع  والصناع ة  الزراع ة 

املأعلقة بشكل مباشر تو غير مباشر 

إليها.

إقامة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الطابق   ،  A عمارة   ، بارك  سنترا0 

السادس رقم 43 املحمدية - 28810 

املحمدية املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 700  : دل ل  الواحد  عبد  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

300 حصة  الس د محمد ازريب : 

بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

دل ل  الواحد  عبد  الس د 

عنوانه)ا( حي الوفاء عمارة 120 شقة 

3 املحمدية 28000 املحمدية املغرب.

عنوانه)ا(  ازريب  محمد  الس د 

 28000 املحمدية  الداخلة  حي   79

املحمدية املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

دل ل  الواحد  عبد  الس د 

عنوانه)ا( حي الوفاء عمارة 120 شقة 

3 املحمدية 28000 املحمدية املغرب

عنوانه)ا(  ازريب  محمد  الس د 

 28000 املحمدية  الداخلة  حي   79

املحمدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  باملحمدية  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 2129.

711I

bouaidoun hassan Fiduciaire comptable

 SOCIETE GENIAL
BATIMENT DES TRAVAUX
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 bouaidoun hassan Fiduciaire
comptable

 I place hassan II AZROU ،
53100، AZROU MAROC

 SOCIETE GENIAL BATIMENT
DES TRAVAUX شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي العمارة 
رقم 10 الطابق 3 الزنقة 11 حي 

الطاج تحداف تزرو - 53100 تزرو 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
1631

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   07
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 SOCIETE GENIAL BATIMENT

.DES TRAVAUX
مقاو0   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغا0 املخألفة - الأجارة.
العمارة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
حي   11 الزنقة   3 الطابق   10 رقم 
تزرو   53100  - تزرو  تحداف  الطاج 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 500  : تيوب  غرساوي  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
حصة   500  : تنوار  حاتم  الس د 

بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا(  تيوب  غرساوي  الس د 
تحداف  تغبا0  عين  تجزئة   697 رقم 

تزرو 53100 تزرو املغرب.
حي  عنوانه)ا(  تنوار  حاتم  الس د 
تاوجدات  عين   44 رقم   02 القدس 

51000 الحاجب املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  تيوب  غرساوي  الس د 
تحداف  تغبا0  عين  تجزئة   697 رقم 

تزرو 53100 تزرو املغرب
حي  عنوانه)ا(  تنوار  حاتم  الس د 
تاوجدات  عين   44 رقم   02 القدس 

51000 الحاجب املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   13 بأاريخ  بازرو  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 337.

712I

FIMOL STAR FINANCE

SODITELMA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FIMOL STAR FINANCE
 Boulevard Zerktouni 3eme 34

 étage Appt 8 Casablanca 34
 Boulevard Zerktouni 3eme
 étage Appt 8 Casablanca،

20140، CASABLANCA MAROC
SODITELMA شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 34 شارع 
زركأوني الطابق الثالث 8 الدار 
الب ضاء - 20140 الدار الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

429707
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2019 مارس   10
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SODITELMA

الأجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واإللكترون ات  الهاتف  تجهزة  في 

وغيرها....

عنوان املقر االجأماعي : 34 شارع 

الدار   8 الثالث  الطابق  زركأوني 

الب ضاء  الدار   20140  - الب ضاء 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 90.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د تبو الحجو0 اإلدري�سي عبد 

100 درهم  360 حصة بق مة   : اإلله 

للحصة.

 180  : الرحمن  هاكوعبد  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

حصة   180  : تمين  هاكو  الس د 

بق مة 100 درهم للحصة.

180 حصة   : الس دة ه نك هوي 

بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د تبو الحجو0 اإلدري�سي عبد 

املنظر  شارع   651 عنوانه)ا(  اإلله 

العام 20000 الدار الب ضاء املغرب.

الرحمن  هاكوعبد  الس د 

 2 املجد  رياض  اإلقامة  عنوانه)ا( 

 10000 منصور  يعقوب   16 شقة 

الر7اط املغرب.

عنوانه)ا(  تمين  هاكو  الس د 

 16 شقة   2 املجد  رياض  اإلقامة 

الر7اط   10000 منصور  يعقوب 

املغرب.

عنوانه)ا(  هوي  ه نك  الس د 

القادري  بكر  تبو  نع م  اإلقامة 

الدار   20000 معروف  س دي   1

الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الس د تبو الحجو0 اإلدري�سي عبد 

املنظر  شارع   651 عنوانه)ا(  اإلله 

العام 20000 الدار الب ضاء املغرب

الرحمن  هاكوعبد  الس د 

 2 املجد  رياض  اإلقامة  عنوانه)ا( 

 10000 منصور  يعقوب   16 شقة 

الر7اط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

فبراير 2019 تحت رقم -.

713I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

HALABI TRAVAUX / SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

 AG RUE DU LAC ET RUE DES

 MARTYRS OUED ZEM، 25350،

OUED ZEM MAROC

HALABI TRAVAUX / SARL شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي ب 13 

تجزئة وادي الذهب - 25350 وادي 

زم املغرب.

تفويت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.483

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   2021 غشت   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :

محمد  محمود  )ة(  الس د  تفويت 

تصل  من  اجأماع ة  حصة   1.250

)ة(  الس د  لفائدة  حصة   2.500

محمد محمد بأاريخ 23 غشت 2021.

محمد  محمود  )ة(  الس د  تفويت 

تصل  من  اجأماع ة  حصة   1.250

)ة(  الس د  لفائدة  حصة   2.500

محمد س خو بأاريخ 23 غشت 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بوادي زم بأاريخ 12 تكأو7ر 

2021 تحت رقم 2021/205.

714I

jilovta sarl

بنكيل طرانس
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

jilovta sarl

 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC

بنك ل طرانس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 11 زنقة 

سدي سلطان وجدة - 60000 وجدة 

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

38251

 23 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 غشت 

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

بنك ل   : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها 

طرانس.

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع ن ابة.
11 زنقة   : عنوان املقر االجأماعي 

سدي سلطان وجدة - 60000 وجدة 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رتسما0  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالأالي:

الس د بنعامر يوسف : 500 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.

الس د مو�سى واعزيز : 500 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  يوسف  بنعامر  الس د 

دوار جوادرا اهل انكاد وجدة 60000 

وجدة املغرب.
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الس د مو�سى واعزيز عنوانه)ا( حي 
 60000 20 2 رقم  الخلفاء بد حسن 

وجدة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عماد  بنعامر  الس د 
دوار جوادرا اهل انكاد وجدة 60000 

وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   12 بأاريخ  بوجدة  الأجارية 

2021 تحت رقم 3537.
715I

مكأب محاسبة

JORMETAL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل الأصف ة

مكأب محاسبة
عمارة 41 شقة 2 زنقة عال0 بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرش دية ، 52004، 

الرش دية املغرب
JORMETAL شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي : رقم 157 

زنقة عال0 بن عبد هللا - 52000 
الجرف ترفود املغرب.

قفل الأصف ة
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

.9961
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
حل  تقرر   2021 مارس   11 في  املؤرخ 
املسؤول ة  ذات  شركة   JORMETAL
 100.000 رتسمالها  مبلغ  املحدودة 
رقم  اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
157 زنقة عال0 بن عبد هللا - 52000 

الجرف ترفود املغرب نت جة رزمة.
و عين:

عل وي  حسن  الس د)ة( 
عال0  زنقة   157 رقم  وعنوانه)ا( 
ترفود  الجرف   52000 هللا  عبد  بن 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 
بأاريخ 11 مارس 2021 وفي رقم 157 
 52000  - هللا  عبد  بن  عال0  زنقة 

الجرف املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بالرش دية بأاريخ 04 يون و 

2021 تحت رقم 263.

716I

زو7ير بوتغماس

STE B.MT.IMMO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

زو7ير بوتغماس
اكنو0 املركز تازة ، 35050، تازة 

املغرب
STE B.MT.IMMO شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 3 مج 6 حي 
االندلس تازة - 35000 تازة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

6223
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   22
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.B.MT.IMMO
غرض الشركة بإيجاز : مجزئ بقع 
عقاري-االشغا0  منعش   - االرض ة 

املخألفة.
مج   3  : االجأماعي  املقر  عنوان 
تازة   35000  - تازة  االندلس  حي   6

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
500 حصة   : الس د محمد بحوح 

بق مة 100 درهم للحصة.
500 حصة   : مرزوقي  رضا  الس د 

بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د محمد بحوح عنوانه)ا( 82 
تازة  للس احة  الوطني  املكأب  تجزئة 

35000 تازة املغرب.
الس د رضا مرزوقي عنوانه)ا( رقم 
للس احة  الوطني  املكأب  تجزئة   81

تازة 35000 تازة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس د محمد بحوح عنوانه)ا( 82 
تازة  للس احة  الوطني  املكأب  تجزئة 

35000 تازة املغرب
الس د رضا مرزوقي عنوانه)ا( رقم 
للس احة  الوطني  املكأب  تجزئة   81

تازة 35000 تازة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   12 بأاريخ  بأازة  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 543.
717I

مكأب الأوث ق العصري بمراكش االسأاذ جما0 

محدا

 6EME CAFE MARRAKECH :
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

مكأب الأوث ق العصري بمراكش 
االسأاذ جما0 محدا

زاوية شارع محمد السادس وطريق 
تاركة اقامة كارولين الطابق االو0 
الشقة رقم 1 ,2 جليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
 6EME CAFE MARRAKECH :
SARL AU شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي مراكش 
شارع محمد السادس باب إغلي رقم 

47 - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
11397

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   29
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 6EME : : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.CAFE MARRAKECH SARL AU
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 exploitation de restaurant et
.café traiteur livraison a domicile
مراكش   : االجأماعي  املقر  عنوان 
شارع محمد السادس باب إغلي رقم 

47 - 40000 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
حصة   1  : الزو7اري  مراد  الس د 

بق مة 100.000 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الزو7اري  مراد  الس د 
العربي  املغرب  شارع  الزو7اري  مراد 
الجامع  7ديور  شقة  هاء  عمارة 

10.000 مراكش املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الزو7اري  مراد  الس د 
العربي  املغرب  شارع  الزو7اري  مراد 
الجامع  7ديور  شقة  هاء  عمارة 

10.000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   13 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 128481.

718I

محاسب خر7وش انوار

STE LUCKY-LOT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

محاسب خر7وش انوار
 N°125 Q.I AGADIR N°125 Q.I

 AGADIR، 80000، AGADIR
MAROC

STE LUCKY-LOT شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 1657 
حي السالم اكادير - 80000 اكادير 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

4911
 01 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر 
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.LUCKY-LOT
 SALLE  : بإيجاز  الشركة  غرض 

.DE JEUX
رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 80000  - اكادير  السالم  حي   1657

اكادير املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 20.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د ماركوس اوير : 500 حصة 

بق مة 10.000 درهم للحصة.
الس دة سميرة جموع : 500 حصة 

بق مة 10.000 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  اوير  ماركوس  الس د 
 1901 زنقة   105 رقم  اقرقار  اقامة 
انزكان   86352 انزكان  الدشيرة 

املغرب.
عنوانه)ا(  جموع  سميرة  الس دة 
 1901 زنقة   105 رقم  اقرقار  اقامة 
انزكان   86352 انزكان  الدشيرة 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اوير  ماركوس  الس د 
 1901 زنقة   105 رقم  اقرقار  اقامة 
انزكان   86352 انزكان  الدشيرة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   11 بأاريخ  باكادير  الأجارية 

2021 تحت رقم 106774.
719I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

RATIB SERVICE شركة
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA
 BV HASSAN II TISSIR 132

 I BERRECHID ، 26100،
BERRECHID MAROC

شركة RATIB SERVICE شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي محل رقم 
3 مركز الغن م ين والد عبو برش د - 

26100 برش د املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
15775

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   22
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
: شركة  بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

.RATIB SERVICE
وس ط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تجاري.
عنوان املقر االجأماعي : محل رقم 
3 مركز الغن م ين والد عبو برش د - 

26100 برش د املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رتسما0  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالأالي:
الس د سع د راتب : 1.000 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د سع د راتب عنوانه)ا( دوار 

اوالد �سي بوعنان س دي بن حمدون 

برش د 26100 برش د املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الس د سع د راتب عنوانه)ا( دوار 

اوالد �سي بوعنان س دي بن حمدون 

برش د 26100 برش د املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   12 بأاريخ  ببرش د  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 1254.

720I

AUDINORD SARL

A-1 IMMOBILIER

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

اسأدراك خطٍإ

اسأدراك خطٍإ وقع بالجريدة 

الرسم ة

AUDINORD SARL

رقم 58، الطابق السادس، إقامة 

ل نا، زاوية شارع محمد الخامس، 

شارع طان طان وحي لبنان ، 

TANGER MAROC ،90000

A-1 IMMOBILIER شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

 وعنوان مقرها اإلجأماعي ساحة 

ابراه م الروداني، شارع ال سينا، 

عمارة ب تهوفن 2، الطابق الثالث، 

رقم 82 - 90000 طنجة املغرب.

بالجريدة  وقع  خطٍإ  إسأدراك   

الرسم ة عدد 5628 بأاريخ 09 شتنبر 

.2020

بدال من : ت-للعقارات

A-1 IMMOBILIER : يقرت

الباقي بدون تغ ير.

721I

JBR CONSEILS

KONSTRUCT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

JBR CONSEILS
816شقة رقم 2 الطابق االو0 تجزئة 

املسار الحي الصناعي مراكش ، 
410000، مراكش املغرب

KONSTRUCT شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي الحي 

املحمدي شيشاوة - 41000 شيشاوة 
املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
1861

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 غشت   23
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.KONSTRUCT
مقاو0   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ارعما0 املأنوعة تو البناء.
الحي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
املحمدي شيشاوة - 41000 شيشاوة 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : مومن  العربي  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مومن  العربي  الس د 
 41000 شيشاوة  املحمدي  الحي 

شيشاوة املغرب.
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والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مومن  العربي  الس د 
 41000 شيشاوة  املحمدي  الحي 

شيشاوة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بأاريخ  بامنأانوت  االبأدائ ة 

غشت 2021 تحت رقم 285/2021.
722I

ادكو كونس ل

BMAB TRAV
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ادكو كونس ل
26 حي الريحان الطابق 1 الشقة 2 
حي الراحة. ، 20550، الدار الب ضاء 

املغرب
BMAB TRAV شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 197 

شارع املقاومة الطابق 6 - 20500 
الدارالب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
518029

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   22
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 BMAB : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.TRAV
غرض الشركة بإيجاز : مقاو0.

 197  : االجأماعي  املقر  عنوان 
 20500  -  6 الطابق  املقاومة  شارع 

الدارالب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 500  : سك نة  مرجا0  الس دة 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

إبراه م  إبراه م  اوش خ  الس د 

درهم   100 بق مة  حصة   500  :

للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس دة مرجا0 سك نة عنوانه)ا( 

74 20600 املحمدية  الرضا رقم  حي 

املغرب.

إبراه م  إبراه م  اوش خ  الس د 

ارندلس  رياض  تزجئأة  عنوانه)ا( 

الشق  السفلي عين  01الطابق  الدرج 

20250 الدارالب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الس دة مرجا0 سك نة عنوانه)ا( 

74 20600 املحمدية  الرضا رقم  حي 

املغرب

إبراه م  إبراه م  اوش خ  الس د 

ارندلس  رياض  تزجئأة  عنوانه)ا( 

الدرج 01 الطابق السفلي عين الشق 

20250 الدارالب ضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم -.

723I

7P CONSEIL

STE EMBAF CAR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

7P CONSEIL

 APPT04 N74 ANG AV FARHAT

 HACHAD ET GHANDI CITE

 ALQODS APPT04 N74 ANG AV

 FARHAT HACHAD ET GHANDI

 CITE ALQODS، 80000، AGADIR

- IDA OU TANANE MAROC

STE EMBAF CAR شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 72 

تمديد النخ ل - 85000 تيزنيت 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

4989

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   07

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.EMBAF CAR

تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الس ارات بدون سائق.

 72 رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 

تيزنيت   85000  - النخ ل  تمديد 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : تمع وف  البشير  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د البشير تمع وف عنوانه)ا( 

دوار وافرغال س دي عبد هللا او7لع د 

افني  س دي   85200 افني  س دي 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الس د البشير تمع وف عنوانه)ا( 

دوار وافرغال س دي عبد هللا او7لع د 

افني  س دي   85200 افني  س دي 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   13 بأاريخ  بأيزنيت  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 780/2021.

724I

KAMA SERVICE

 DOUKKALA
INSEMINATION

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقامة تميرة س دي بنور 

، 24350، س دي بنور املغرب
 DOUKKALA INSEMINATION
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 
ارو0 رقم 24 تجزئة الفراح الصفار 
س دي بنور - 24350 س دي بنور 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

3171
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   23
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DOUKKALA INSEMINATION
 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
لألبقار  اإلصطناعي  الألق ح 
 INSEMINATION ARTIFICIELLE

DES BOVINS
الح وانات  قصيبات  إسأيراد   -
بالألق ح  الخاصة  واملعدات  املنوية 
 IMPORTATIONلألبقار اإلصطناعي 
 DES SEMENCES ET MATERIELS
 POUR INSEMINATION

.ARTIFICIELLE DES BOVINS
الطابق   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الصفار  الفراح  تجزئة   24 ارو0 رقم 
بنور  س دي   24350  - بنور  س دي 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
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 340  : نب ق  نورالدين  الس د   -
بق مة 100 درهم.

الس د عزيز ايت عمر : 330 بق مة 
100 درهم.

 330  : صبار  الرزاق  عبد  الس د 
بق مة 100 درهم.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  نب ق  نورالدين  الس د 
24 تجزئة الفراح الصفار س دي بنور 

24350 س دي بنور املغرب.
عنوانه)ا(  عمر  ايت  عزيز  الس د 
بنور  بني هال0 س دي  الحاللوة  دوار 

24350 س دي بنور املغرب.
الس د عبد الرزاق صبار عنوانه)ا( 
دواراوالد عزوز بني هال0 س دي بنور 

24350 س دي بنور املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  نب ق  نورالدين  الس د 
24 تجزئة الفراح الصفار س دي بنور 

24350 س دي بنور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بأاريخ  بنور  بس دي  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 4016.
725I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

HALABI TRAVAUX / SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسير جديد للشركة

FIDUCIAIRE OUARDIGHA
 AG RUE DU LAC ET RUE DES

 MARTYRS OUED ZEM، 25350،
OUED ZEM MAROC

HALABI TRAVAUX / SARL شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي ب 13 
تجزئة وادي الذهب - 25350 وادي 

زم املغرب.
تع ين مسير جديد للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.483

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تع ين  تم   2021 23 غشت  في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة الس د)ة( محمد 

س خو محمد محمد كمسير آخر

تبعا لقبو0 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بوادي زم بأاريخ 12 تكأو7ر 

2021 تحت رقم 2021/205.

726I

» KOUNOUZ PLASTIQUE « كنوز بالست ك

كنوز بالستيك
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسير جديد للشركة

 KOUNOUZ « كنوز بالست ك

» PLASTIQUE

املنطقة الصناع ة بوسكورة، تجزئة 
رقم 11 ، 27182، الدار الب ضاء 

املغرب

كنوز بالست ك شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي املنطقة 

الصناع ة بوسكورة، تجزئة رقم 11 

- 27182 الدار الب ضاء املغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.155541

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تع ين  تم   2021 شتنبر   22 في  املؤرخ 

الس د)ة(  للشركة  جديد  مسير 

بولكاني عبداللط ف كمسير وح د

تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 796492.

727I

JURISMAG SARL

ARMASTEEL SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجأماعي للشركة

JURISMAG SARL

 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire

 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

ARMASTEEL SARL AU شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي 46، شارع 

الزرقطوني ، الطابق 2، رقم 6 - 
20000 الدار الب ضاء املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.412619
الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 24 دجنبر 2019 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
الطابق   ، الزرقطوني  شارع   ،46«
الب ضاء  الدار   20000  -  6 رقم   ،2
الصناع ة  »املنطقة  إلى  املغرب« 
لجماعة س دي حجاج اوالد حصار - 

20000 الدار الب ضاء املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 796249.
728I

JURISMAG SARL

LONGINOX SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجأماعي للشركة

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

LONGINOX SARL AU شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي 46، شارع 

الزرقطوني ، الطابق 2، رقم 6 - 
20000 الدار الب ضاء املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.354467
الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 25 دجنبر 2019 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
الطابق   ، الزرقطوني  شارع   ،46«

الب ضاء  الدار   20000  -  6 رقم   ،2
املغرب« إلى »الطريق الوطن ة 9 )107 
سابقا( كلم 10، تهل الغالم - 20640 
20640 الدار الب ضاء  - ت ط مل ل - 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 796248.
729I

sacompta sarl au

TREE TECH
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

sacompta sarl au
244 شارع الجيش امللكي ميسور ، 

33250، ميسور املغرب
TREE TECH شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي تانديت 33 
فريأيسة اوطاط الحاج فريأيسة. 
بوملان - 33303 اوطاط الحاج 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
2029

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   20
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 TREE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.TECH
مصلح   : بإيجاز  الشركة  غرض 
م كان كي +اسأغال0 مؤسسة الصالح 
ه اكل الس ارات + بائع قطع الغ ار.

تانديت   : االجأماعي  املقر  عنوان 
33 فريأيسة اوطاط الحاج فريأيسة. 
الحاج  اوطاط   33303  - بوملان 

املغرب.
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تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : عزيزي  ياسين  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عزيزي  ياسين  الس د 
ميسور  االداري  الحي  الأفاح  زنقة 

33250 ميسور املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عزيزي  ياسين  الس د 
ميسور  االداري  الحي  الأفاح  زنقة 

33250 ميسور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   13 بأاريخ  ببوملان  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 330/2021.

730I

comptoir expertise du maroc

INNOGEC
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

comptoir expertise du maroc

 n°36 CITE EL HANAA

 BOUZNIKA ، 13100،

BOUZNIKA MAROC

INNOGEC شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة)في طور الأصف ة(

وعنوان مقرها اإلجأماعي شقة 

بالطابق الثاني رقم 20 اقامة 

الع بودي شارع الحسن ارو0 تمارة - 

12030 تمارة املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.126037

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر   2021 يول وز   26 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  حل شركة 

رتسمالها  مبلغ   INNOGEC

مقرها  وعنوان  درهم   2.000.000

رقم  الثاني  بالطابق  شقة  اإلجأماعي 

الحسن  شارع  الع بودي  اقامة   20
املغرب  تمارة   12030  - تمارة  ارو0 
املال ة  املوارد  في  نقص   :  0 نت جة 

واملنافسة.
شقة  ب  الأصف ة  مقر  حدد  و 
اقامة   20 رقم  الثاني  بالطابق 
الع بودي شارع الحسن ارو0 تمارة - 

12030 تمارة املغرب. 
و عين:

الس د)ة( محمد محتي وعنوانه)ا( 
زنقة واد انف ف خ رقم 11 حي الصفاء 
املغرب  سال   11150 سال  القرية 

كمصفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   08 بأاريخ  بأمارة  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 1985.

731I

SOCOJUFI SARL

SIMYOUS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

SOCOJUFI SARL
 RUE CHRARDA RDC DERB 10

 LOUBILA BOURGOGNE ،
20040، CASABLANCA MAROC
SIMYOUS شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي 64 اقامة 
املح ط الطابق السفلي الشقة 3 
د-ب - 20000 الدارالبضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
515311

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يول وز   16
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SIMYOUS
اإلسأيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الطازجة  االسماك  تاجر  والأصدير, 

بالجملة.
عنوان املقر االجأماعي : 64 اقامة 
 3 الشقة  السفلي  الطابق  املح ط 

د-ب - 20000 الدارالبضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : محمد  العوام  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محمد  العوام  الس د 
 15 الشقة   4 الطابق  دو7 ني  زنقة   4
بلفدير 20000 الدار الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  العوام  الس د 
 15 الشقة   4 الطابق  دو7 ني  زنقة   4
بلفدير 20000 الدار الب ضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم -.
732I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

 STE CONSULTING
COMPTA

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

حل شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع محمد الخامس رقم 03 

الطابق الثاني خن فرة ، 54000، 
خن فرة املغرب

 STE CONSULTING COMPTA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د)في طور الأصف ة(

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 23 
رقم 78 مكرر حي الفأح خن فرة - 

54000 خن فرة املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.1421

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
 2021 تكأو7ر   06 في  املؤرخ 
مسؤول ة  ذات  شركة  حل  تقرر 
 STE الوح د  الشريك  ذات  محدودة 
مبلغ   CONSULTING COMPTA
وعنوان  درهم   10.000 رتسمالها 
 78 رقم   23 زنقة  اإلجأماعي  مقرها 
 54000  - خن فرة  الفأح  حي  مكرر 
عدم   :  0 نت جة  املغرب  خن فرة 

الوصو0 للهدف.
و حدد مقر الأصف ة ب زنقة 23 
 - خن فرة  الفأح  حي  مكرر   78 رقم 

54000 خن فرة املغرب. 
و عين:

رش دة  كريمي  الس د)ة( 
خن فرة   54000 خن فرة  وعنوانه)ا( 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بخن فرة بأاريخ 12 تكأو7ر 

2021 تحت رقم 367.
733I

cometh conseil

IMRANE FAST FOOD
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

cometh conseil
 bd anfa 89 bd anfa 89
 casablanca، 22021،

CASABLANCA MAROC
IMRANE FAST FOOD شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي جنان 

املح ط املجموعة 4 محل رقم 23 
الرحمة دار بوعزة - 2201 الدار 

الب ضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

519377

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   28

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.IMRANE FAST FOOD

 SNACK,  : بإيجاز  الشركة  غرض 

.FAST FOOD

جنان   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 23 رقم  محل   4 املجموعة  املح ط 

الدار   2201  - بوعزة  دار  الرحمة 

الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

حصة   50  : سلمى  دين ة  الس دة 

بق مة 100 درهم للحصة.

 50  : عبدالعزيز  بويكزارن  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سلمى  دين ة  الس دة 

العمارة   3 املجموعة  املح ط  جنان 

31 الشقة 33 دار بوعزة 22012 الدار 

الب ضاء املغرب.

عبدالعزيز  بويكزارن  الس د 

املجموعة  املح ط  جنان  عنوانه)ا( 

بوعزة  دار   33 الشقة   31 العمارة   3

22012 الدار الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  سلمى  دين ة  الس دة 

العمارة   3 املجموعة  املح ط  جنان 

31 الشقة 33 دار بوعزة 22012 الدار 

الب ضاء املغرب

عبدالعزيز  بويكزارن  الس د 
املجموعة  املح ط  جنان  عنوانه)ا( 
بوعزة  دار   33 الشقة   31 العمارة   3

22012 الدار الب ضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 796483.

734I

bemultico ب مولأ كو

 TAAMIR تعمير املدينة
ALMADINA

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

bemultico ب مولأ كو
رقم 106 شقة رقم 01 الزيأون 

املعركة -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس

 TAAMIR تعمير املدينة
ALMADINA شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي كراج في 
الرقم 306 تجزئة املنتزه تيت وال0 
مكناس - 50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

54449
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   05
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
تعمير   : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.TAAMIR ALMADINA املدينة
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري
ارشغا0 املخألفة تو البناء.

في  كراج   : االجأماعي  املقر  عنوان 
وال0  تيت  املنتزه  تجزئة   306 الرقم 

مكناس - 50000 مكناس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : املضرري  العربي  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د العربي املضرري عنوانه)ا( 

مكناس  العثمان ة  تجزئة   191

50000 مكناس املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الس د العربي املضرري عنوانه)ا( 

مكناس  العثمان ة  تجزئة   191

50000 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   12 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4473.

735I

sofoget

L›EXPERT DU CRM CALL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

L’EXPERT DU CRM CALL شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي القن طرة 

59 إقامة موالي عبد العزيز شارع 

موالي عبد العزيز رقم 4 - 14000 

القن طرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

62779

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   06

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.L’EXPERT DU CRM CALL
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصاالت.
عنوان املقر االجأماعي : القن طرة 
شارع  العزيز  عبد  موالي  إقامة   59
 14000  -  4 رقم  العزيز  عبد  موالي 

القن طرة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : غ ناوي  هند  الس دة 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
 1000  : غ ناوي  هند  الس دة 

بق مة 100 درهم.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  غ ناوي  هند  الس دة 
القن طرة   14000 املغرب  القن طرة 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  غ ناوي  هند  الس دة 
القن طرة   14000 املغرب  القن طرة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 88625.

736I

CABINET MASTER COMPTABLE

DISTRIBUTION TIFAWT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

CABINET MASTER COMPTABLE
 AV HASSAN 2 RESIDENCE

 OUAKRIM N 103
 IMINTANOUT ، 41050،
IMINTANOUT MAROC
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DISTRIBUTION TIFAWT شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار ازوكار 

ادويران شيشاوة - 41022 شيشاوة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

1907

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   04

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DISTRIBUTION TIFAWT

ب ع   )1  : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتوزيع املواد الغدائ ة 2( مفاوض 3) 

اسأيراد وتصدير.

دوار   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 41022  - شيشاوة  ادويران  ازوكار 

شيشاوة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د عبد الرح م كرهيش : 100 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

كرهيش  الرح م  عبد  الس د 

ادويران  ازوكار  دوار  عنوانه)ا( 

شيشاوة 41022 شيشاوة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

كرهيش  الرح م  عبد  الس د 

ادويران  ازوكار  دوار  عنوانه)ا( 

شيشاوة 41022 شيشاوة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بأاريخ  بامنأانوت  االبأدائ ة 
تكأو7ر 2021 تحت رقم 523/2021.

737I

OUR EXPERT

ويريسيكل
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

OUR EXPERT
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
ويريس كل شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 

بوسحاب املرابطين سعادة مراكش - 
40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
119337

 30 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر 
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

ويريس كل.
جمع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اروراق   ( النفايات  تدوير  وإعادة 

،بالست ك....(.
دوار   : االجأماعي  املقر  عنوان 
بوسحاب املرابطين سعادة مراكش - 

40000 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : وداد  الجامعي  الس دة 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  وداد  الجامعي  الس دة 
اس ل   24 الشقة   2 مروان  إقامة 

مراكش 40000 مراكش املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  وداد  الجامعي  الس دة 
اس ل   24 الشقة   2 مروان  إقامة 

مراكش 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   11 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 128401.
738I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE WAIL HOUSNI CAR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين ممثل قانوني للشركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع محمد الخامس رقم 03 

الطابق الثاني خن فرة ، 54000، 
خن فرة املغرب

STE WAIL HOUSNI CAR »شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: 14تجزئة 
يونس رقم 02 خن فرة - 54000 

خن فرة املغرب.
»تع ين ممثل قانوني للشركة«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
.3449

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
وتبعا   2021 شتنبر   28 في  املؤرخ 
تع ين  تقرر  جدد  مسير)ين(  لأع ين 

املمثل)ين( القانوني)ين(: 
- القنادلي عبد اللط ف

 STE WAIL HOUSNI CAR  -
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
الكائن مقرها اإلجأماعي ب: 14تجزئة 
 54000 خن فرة   02 رقم  يونس 

خن فرة املغرب
عند  الأجاري  السجل  رقم 

االقأضاء: 3449
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بخن فرة بأاريخ 11 تكأو7ر 

2021 تحت رقم 364.
739I

sofoget

OK GARDIENNAGE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجأماعي للشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
OK GARDIENNAGE شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي القن طرة 

الحدادة رقم 1668 14000 
القن طرة املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.50065
الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 07 يول وز 2021 تم تحويل 
املقر االجأماعي الحالي للشركة من » 
القن طرة الحدادة رقم 1668 14000 
القن طرة   « إلى  املغرب«  القن طرة 
مركز ارعما0 حسن 2 الطابق الرابع 
مكأب 6 14000 القن طرة املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 88549.

740I

sofoget

OK GARDIENNAGE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
رفع رتسما0 الشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
OK GARDIENNAGE شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي القن طرة 
حدادة 1668 14000 القن طرة 

املغرب.
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رفع رتسما0 الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.50065
الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تم   2021 يول وز   07 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما0  رفع 
»500.000 درهم« تي من »100.000 
عن  درهم«   600.000« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجراء   : طريق 
الشركة املحددة املقدار واملسأحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 88549.
741I

sofoget

PIZZERIA SHADDY
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
PIZZERIA SHADDY شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي القن طرة 
29 مصطفى رف عي وزنقة عال0 

رحماني تجزئة هبة 14000 القن طرة 
املغرب.

تفويت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.58231
الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تمت   2021 شتنبر   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت الس د )ة( خال د توالد بن 
الشواري 1.000 حصة اجأماع ة من 
تصل 1.000 حصة لفائدة الس د )ة( 
شتنبر   23 بأاريخ  لكحل  الهدى  نور 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 88585.
742I

sofoget

PIZZERIA SHADDY
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسير جديد للشركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

PIZZERIA SHADDY شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي 29 

مصطفى رف عي وزنقة عال0 

الرحماني تجزئة هبة 14000 

القن طرة املغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.58231

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تع ين  تم   2021 شتنبر   23 في  املؤرخ 

مسير جديد للشركة الس د)ة( لكحل 

نور الهدى كمسير وح د

تبعا لقبو0 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 88585.

743I

sofoget

GRILL VAP
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

sofoget

 Kenitra, 37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

GRILL VAP شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي القن طرة 

زنقة تميرة عائشة رقم 6 14000 

القن طرة املغرب.

تفويت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.35159

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   2021 شتنبر   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :

بنرب عة  رضا  )ة(  الس د  تفويت 

تصل  من  اجأماع ة  حصة   3.060

)ة(  الس د  لفائدة  حصة   3.060

شتنبر   16 بأاريخ  الشاطر  سع د 

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 88583.

744I

sofoget

GRILL VAP
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تع ين مسير جديد للشركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

GRILL VAP شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي القن طرة 

زنقة تميرة عائشة رقم 6 14000 

القن طرة املغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.35159

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تع ين  تم   2021 شتنبر   16 في  املؤرخ 

الس د)ة(  للشركة  جديد  مسير 

الشاطر سع د كمسير وح د

تبعا لقبو0 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 88583.

745I

sofoget

REG PHARMA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
REG PHARMA شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي القن طرة 
زنقة يعقوب منصور محل 2 - 

14000 القن طرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
62735

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تبريل   19
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 REG  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PHARMA
غرض الشركة بإيجاز : ص دل ة.

عنوان املقر االجأماعي : القن طرة 
 -  2 محل  منصور  يعقوب  زنقة 

14000 القن طرة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رتسما0 الشركة: 1.000.000 

درهم، مقسم كالأالي:
 10.000  : ركراكي  إيمان  الس دة 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

 10000  : ركراكي  إيمان  الس دة 
بق مة 100 درهم.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا(  ركراكي  إيمان  الس دة 

القن طرة   14000 املغرب  القن طرة 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ركراكي  إيمان  الس دة 

القن طرة   14000 املغرب  القن طرة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 88595.

746I

ULTRA FIDUCIAIRE

IMAFASO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ULTRA FIDUCIAIRE

 BOULEVARD PALESTINE N 234

 HAY EL QODS 2P1 ، 25000،

KHOURIBGA MAROC

IMAFASO شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي مكازة رقم 

307 تجزئة ياسمين 02 - 25000 

خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

7147

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 مارس   24

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.IMAFASO

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تحويل ارموا0.

عنوان املقر االجأماعي : مكازة رقم 
 25000  -  02 ياسمين  تجزئة   307

خريبكة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : محمد  توشاني  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محمد  توشاني  الس د 
 25000 زم  وادي  تونس  زنقة   17

خريبكة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  توشاني  الس د 
 25000 زم  وادي  تونس  زنقة   17

خريبكة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يون و   28 بأاريخ  بخريبكة  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 325.
747I

sofoget

QUALIIMMO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجأماعي للشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
QUALIIMMO شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي القن طرة 
شارع محمد خامس وموالي عبدهللا 

مكأب 19 الطابق ارو0 14000 
القن طرة املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.54137
الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
2021 تم تحويل  20 شتنبر  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

خامس  محمد  شارع  القن طرة   «
الطابق   19 مكأب  عبدهللا  وموالي 
إلى  املغرب«  القن طرة   14000 ارو0 
رئي�سي  صناعي  حي   69 القن طرة   «
صندوق البريد 217 القن طرة رئيس ة 

14000 القن طرة املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 88624.
748I

DEMER CONSULTING

REDAS HOLDING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

DEMER CONSULTING
 ANGLE BD DE LA RESISTANCE

 ET 1 RUE PUISSESSEAU 9
 EME ETG N°17 QUARTIER LA
GIRONDE، 20000، الدارالب ضاء 

املغرب
REDAS HOLDING شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 119 شارع 
عبداملومن طابق 2 رقم 18 الب ضاء 

20000 الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

519399
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   13
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 REDAS : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.HOLDING
إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ارصو0 املنقولة والعمل ات.
عنوان املقر االجأماعي : 119 شارع 
الب ضاء   18 2 رقم  عبداملومن طابق 

20000 الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 
درهم، مقسم كالأالي:

200 حصة   : ر7 ع  رضوان  الس د 
بق مة 100 درهم للحصة.

 200  : القادري  تسماء  الس دة 
حصة بق مة 100 درهم للحصة.

 150  : القادري  سك نة  الس دة 
حصة بق مة 100 درهم للحصة.

 150  : القادري  هاجر  الس دة 
حصة بق مة 100 درهم للحصة.

الس دة ل نا القادري : 150 حصة 
بق مة 100 درهم للحصة.

الس دة ل ل ا القادري : 150 حصة 
بق مة 100 درهم للحصة.

بق مة   200  : ر7 ع  الس د رضوان 
100 درهم.

 200  : القادري  تسماء  الس دة 
بق مة 100 درهم.

الس دة سك نة ر7 ع : 150 بق مة 
100 درهم.

بق مة   150  : ر7 ع  هاجر  الس دة 
100 درهم.

بق مة   150  : ر7 ع  ل نا  الس دة 
100 درهم.

بق مة   150  : ر7 ع  ل ل ا  الس دة 
100 درهم.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

 8 عنوانه)ا(  ر7 ع  رضوان  الس د 
 20 بافلون  تمندير  ف ال  تزمور  طريق 

20000 الب ضاء املغرب.
الس دة تسماء القادري عنوانه)ا( 
8 طريق تزمور ف ال تمندير بافلون 20 

20000 الب ضاء املغرب.
 8 عنوانه)ا(  ر7 ع  سك نة  الس دة 
 20 بافلون  تمندير  ف ال  تزمور  طريق 

20000 الب ضاء املغرب.
 8 عنوانه)ا(  ر7 ع  هاجر  الس دة 
 20 بافلون  تمندير  ف ال  تزمور  طريق 

20000 الب ضاء املغرب.
 8 عنوانه)ا(  ر7 ع  ل نا  الس دة 
 20 بافلون  تمندير  ف ال  تزمور  طريق 

20000 الب ضاء املغرب.
 8 عنوانه)ا(  ر7 ع  ل ل ا  الس دة 
 20 بافلون  تمندير  ف ال  تزمور  طريق 

20000 الب ضاء املغرب.
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والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الس دة تسماء القادري عنوانه)ا( 

8 طريق تزمور ف ال تمندير بافلون 20 

20000 الب ضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 796532.

749I

 CABINET KAMFIN DE LA COMPTABILITE ET

GESTION DES AFFAIRES

 LA PALOMA

INTERNATIONAL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET KAMFIN DE LA

 COMPTABILITE ET GESTION

DES AFFAIRES

 RES RAHMA R PRINCIPAL 19

 OURIAGHEL 2 » RAHMA

 1 » N°130 Tanger ، 90000،

TANGER MAROC

 LA PALOMA INTERNATIONAL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 29 شارع 

عمر ابن العاص الطابق الثالث رقم 

26 طنجة - 90000 طنجة املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

120699

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   22

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 LA  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PALOMA INTERNATIONAL

اسأيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

شبه  املنأجات  وتسويق  وتصدير 

الص دالن ة.

عنوان املقر االجأماعي : 29 شارع 
عمر ابن العاص الطابق الثالث رقم 

26 طنجة - 90000 طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 AZZAM AHMAD : 550 الس د

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
 ABDEL RAHMAN الس د 
 AZZAM MAHMOUD : 450

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 AZZAM AHMAD الس د 
عنوانه)ا( الجنس ة االسترال ة 3000 

0 استرال ا.
 ABDEL RAHMAN الس د 
عنوانه)ا(   AZZAM MAHMOUD
 0  33209 االسبان ة  الجنس ة 

اسبان ا.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 AZZAM AHMAD الس د 
عنوانه)ا( الجنس ة االسترال ة 3000 

0 استرال ا 
 ABDEL RAHMAN الس د 
عنوانه)ا(   AZZAM MAHMOUD
الجنس ة االسبان ة 33209 0 اسبان ا 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   08 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 8851.

750I

FOUZMEDIA

BEAUTY-LAND BY IMANE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 BEAUTY-LAND BY IMANE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي الرقم 1 
زتوية تبو بكر الصديق وجم ل صدقي 

الزهاوي شارع عمر ابن العاص 
إقامة املدينة العل ا املركز 67 - 

14000 القن طرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
62713

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   22
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BEAUTY-LAND BY IMANE
غرض الشركة بإيجاز : الأجم ل

ب ع مسأحضرات الأجم ل.
 1 الرقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 
زتوية تبو بكر الصديق وجم ل صدقي 
الزهاوي شارع عمر ابن العاص إقامة 
 14000  -  67 املركز  العل ا  املدينة 

القن طرة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
إيمان  البوشأوي  الس دة 
حي   47 رقم   103 الزنقة  عنوانه)ا( 

النور 14000 القن طرة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
إيمان  البوشأوي  الس دة 
حي   47 رقم   103 الزنقة  عنوانه)ا( 

النور 14000 القن طرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم -.

751I

FOUZMEDIA

GESTROCA SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
GESTROCA SARL شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي الحوزية 
بلوك A الرقم 1 الطابق ارر�سي - 

14000 القن طرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

62769
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   02
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.GESTROCA SARL
اسأغال0   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مقلع
نقل البضائع.

الحوزية   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 - ارر�سي  الطابق   1 الرقم   A بلوك 

14000 القن طرة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د منير عبدالحك م عنوانه)ا( 
 7 اللة تم نة عمترة ملزالي الشقة رقم 

تابريكت 20000 سال املغرب.
 41 الس د منير يوسف عنوانه)ا( 
شارع اوالد السوي�سي 20000 الر7اط 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
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الس د منير عبدالحك م عنوانه)ا( 
 7 اللة تم نة عمترة ملزالي الشقة رقم 

تابريكت 20000 سال املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم -.

752I

FOUZMEDIA

 VSO CALL CENTER SARL
AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 VSO CALL CENTER SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي الرمق 108 
تجزئة الحري�سي - 14000 القن طرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
62785

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   02
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 VSO  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.CALL CENTER SARL AU
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصاالت.
الرمق   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 14000  - الحري�سي  تجزئة   108

القن طرة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 
درهم، مقسم كالأالي:

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ياسين  املادي  الس د 
الرامي  بئر   27 الرقم  بابأيس  جون 

14000 القن طرة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ياسين  املادي  الس د 
الرامي  بئر   27 الرقم  بابأيس  جون 

14000 القن طرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم -.
753I

FIDORO MULTI-SERVICES

CORACEMA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC
CORACEMA شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

محمد الخامس، حي موالي رش د، 
رقم 09، الداخلة. - 73000 الداخلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

19477
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   17
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.CORACEMA
تصن ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
منأجات السيرام ك الحراري، دراسة 

وإنجاز املشاريع..

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
رش د،  موالي  حي  الخامس،  محمد 
رقم 09، الداخلة. - 73000 الداخلة 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 500  : علوان  الغني  عبد  الس د 
حصة بق مة 100,00 درهم للحصة.

 AGADAL FISHERIES الشركة 
درهم   100,00 بق مة  حصة   : 500

للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د عبد الغني علوان عنوانه)ا( 

الداخلة 73000 الداخلة املغرب.
 AGADAL FISHERIES الشركة 
الداخلة   73000 الداخلة  عنوانه)ا( 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس د عبد الغني علوان عنوانه)ا( 

الداخلة 73000 الداخلة املغرب
عنوانه)ا(  امويا  يوسف  الس د 

الداخلة 73000 الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بأاريخ  الدهب  بوادي  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 1619.

754I

مكأب املحاسبة

FARBERGI
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

مكأب املحاسبة
16 زنقة سال السعادة 2 ، 15000، 

الخميسات املغرب
FARBERGI شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 14 

زنقة 04 حي املعمورة - 15000 
الخميسات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

29377

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   20

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.FARBERGI

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ارمأعة والبضائع لحساب الغير.

14 زنقة   : عنوان املقر االجأماعي 

04 حي املعمورة - 15000 الخميسات 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د فرداوي تحمد : 500 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.

حصة   500  : بركي  العربي  الس د 

بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  تحمد  فرداوي  الس د 

 15000 املعمورة  حي   04 زنقة   14

الخميسات املغرب.

عنوانه)ا(  بركي  العربي  الس د 

الخميسات   15000 عقا  مولود  حي 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  تحمد  فرداوي  الس د 

 15000 املعمورة  حي   04 زنقة   14

الخميسات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بأاريخ  بالخميسات  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 1265.

755I
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براحو

شركة عزوز موطو
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

براحو
اتصا30 زنقة4 رقم5 قرية الجماعة 
الب ضاء ، 20000، الب ضاء املغرب
شركة عزوز موطو شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

مو�سى ابن نصير رقم 23 جرس ف - 
35100 جرس ف املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
1166

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يون و   24
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
: شركة  بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

عزوز موطو.
غرض الشركة بإيجاز : ب ع وشراء 

الدراجات النارية وخدماتها.
شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
23 جرس ف -  مو�سى ابن نصير رقم 

35100 جرس ف املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بوخريص  عزوز  الس د 
حي الوحدة 35100 جرس ف املغرب.
بوخريص  هللا  عبد  الس د 
 35100 الوحدة  حي  عنوانه)ا( 

جرس ف املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بوخريص  عزوز  الس د 
حي الوحدة 35100 جرس ف املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بجرس ف بأاريخ 28 شتنبر 

2021 تحت رقم 1166.

756I

طوبي سع د

شركة بونجي بات تراف
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

طوبي سع د
 Boite postal 2069 El Jadida

Bouchrit 61 شارع شع ب الدكالي 
شقة رقم 2 الجديدة، 24000، 

الجديدة املغرب
شركة بونجي بات تراف شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي عمارة ت 
تجزئة لعزيزية شارع جبران خل ل 
جبران رقم 1 - 24000 الجديدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
18641

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   20
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
: شركة  بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

بونجي بات تراف.
غرض الشركة بإيجاز : البناء 

ب ع مواد البناء.
عمارة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
خل ل  جبران  شارع  لعزيزية  تجزئة  ت 
الجديدة   24000  -  1 رقم  جبران 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 
درهم، مقسم كالأالي:

 : عبدهللا  الصابونجي  الس د 
درهم   100 بق مة  حصة   1.000

للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عبدهللا  الصابونجي  الس د 
عنوانه)ا( 16 مجموعة إمان 24000 

الجديدة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عبدهللا  الصابونجي  الس د 
عنوانه)ا( 16 مجموعة إمان 24000 

الجديدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بأاريخ  بالجديدة  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 26981.

757I

ارسأاذة حنان املأوكل - موثقة

BARCA PALACE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

ارسأاذة حنان املأوكل - موثقة
134، الطابق الثاني، شارع محمد 
الخامس ، 35100، جرس ف املغرب

BARCA PALACE شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
محمد الخامس، ملك سعاد 1 - 

35100 جرس ف املغرب.
تفويت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.1181

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تمت   2021 شتنبر   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
طالبي  حم د  )ة(  الس د  تفويت 
تصل  من  اجأماع ة  حصة   1.000
)ة(  الس د  لفائدة  حصة   1.000
شتنبر   22 بأاريخ  لحسايني  الحسن 

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بجرس ف بأاريخ 13 تكأو7ر 

2021 تحت رقم 1173/2021.
758I

FIDURAK

 GOLDEN GOLOBAL TRADE
»GGT« Sarl AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDURAK
 N°106 RUE YOUGOSLAVIE,

 APP°4, GUELIZ, MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
 GOLDEN GOLOBAL TRADE
GGT« Sarl AU« شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي شقة 
43, عمارة جواد 109, الطابق 3, 

شارع عبد الكريم الخطابي ج  ليز - 
40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
113946

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 فبراير   01
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 GOLDEN GOLOBAL TRADE

.»GGT« Sarl AU
غرض الشركة بإيجاز : شراء, ب ع, 
وغير  الغذائ ة  البضائع  جم ع  تجارة 

الغذائ ة, املعدات, الآلالت وغيرها.
شقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 ,3 الطابق   ,109 جواد  عمارة   ,43
 - الخطابي ج  ليز  الكريم  شارع عبد 

40000 مراكش املغرب.
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تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 
درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : حمزة  الفا�سي  الس د 
حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حمزة  الفا�سي  الس د 
 40120 تاركة  املصمودي   20 رقم 

مراكش املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حمزة  الفا�سي  الس د 
 40120 تاركة  املصمودي   20 رقم 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تبريل   20 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 123196.

759I

FIJUCOM

o.k.y
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

FIJUCOM
 BD LAHCEN OUIDDER 88

 BENJDIA ، 20160،
CASABLANCA MAROC

o.k.y شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة)في طور الأصف ة(

وعنوان مقرها اإلجأماعي 17 شارع 
احمد املقري رسين - 20370 الدار 

الب ضاء املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.149563

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر حل   2021 02 غشت  في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
o.k.y مبلغ رتسمالها 200.000 درهم 
شارع   17 اإلجأماعي  مقرها  وعنوان 
الدار   20370  - رسين  املقري  احمد 
كثرة   :  0 نت جة  املغرب  الب ضاء 

املنافسة.

و حدد مقر الأصف ة ب 17 شارع 

الدار   20370  - رسين  املقري  احمد 

الب ضاء املغرب. 

و عين:

بنكيران  هللا  عبد  الس د)ة( 

املقري  احمد  شارع   17 وعنوانه)ا( 

املغرب  الب ضاء  الدار   20370 رسين 

كمصفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 796260.

760I

FLASH ECONOMIE

CH. L SECURITE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تغ ير تسم ة الشركة

 CH. L SECURITE SARL « شركة

 AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د برتسما0 000 100 

درهم

املقر اإلجأماعي تجزئة القدس رقم 

311 د - ت فلت

رقم السجل الأجاري : 1017

عام  جمع  محضر  بمقأ�سى 

تم   2021.10.11 بأاريخ  اسأثنائي 

تغ ير تسم ة الشركة إلى:

 SOCIETE CHERRAJ LAHCEN  

 GARDIENNAGE SARL AU »

» S.C.L.G

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

بت فلت  اإلبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 

، تحت رقم 242 بأاريخ 2021.10.13.

761I

FLASH ECONOMIE

CHICKEN BAWA
إعالن مأعدد القرارات

CHICKEN BAWA
شركة ذات مسؤول ة محدودة

رتسمالها:100000 درهم
مقرها االجأماعي :محل رقم 557 
شارع محمد 5 إقامة ياسمين 

القن طرة
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

57685
بأاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

06 تكأو7ر 2021 تم :
البحري  يوسف  الس د  -تفويت 
شركة  من  اجأماع ة  حصة   500
Chicken Bawa لفائدة الس د ايوب 

املسعودي
البحري  يوسف  الس د  -اسأقالة 
من مهامه كمسير وتع ين الس د ايوب 

املسعودي كمسير جديد للشركة
مع  ارسا�سي  النظام  -مواءمة 
شركة  من  الجديد  الشركة  نموذج 
شركة  الى  محدودة  مسؤول ة  ذات 
ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 37484
762I

FLASH ECONOMIE

USK
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل الأصف ة

« USK S.A.R.L AU « شركة
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د برتسما0 10.000 

درهم
املقر اإلجأماعي : :م ك د حي الرشاد 

رقم 51 ت فلت
رقم السجل الأجاري : 26231 

بالخميسات
عام  جمع  محضر  بمقأ�سى 
تم   2021.09.27 بأاريخ  اسأثنائي 
 USK SARL AU  « الشركة  تصف ة 

مصف ا  جما0  تنور  الس د  وتع ين   «

للشركة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 

بالخميسات ، تحت رقم 1269 بأاريخ 

2021.10.08

763I

FLASH ECONOMIE

DRISITIF 

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

« DRISITIF SARL AU « شركة

إعالن عن تأسيس

بأاريخ  اجأماع  محضر  بمقأ�سى 

شركة  تأسيس  تم   04/10/2021

ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د، ذات املواصفات الأال ة:

 DRISITIF  « شركة   : التسم ة   -

»SARL AU

مدرس ة  لوازم  ب ع   : املوضوع   -

مخألفة  تعما0  مقاو0  بالأقس ط، 

تو البناء،

- املقر اإلجأماعي دوار ايت م مون 

مقام طلبة ت فلت

في  حدد   : الشركة  رتسما0   -

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

حصة من ق مة 100 درهم للواحدة، 

لفائدة اإلدري�سي عبد العالي، كما تم 

تع ينه مسيرا للشركة.

 01 من  تبأدئ   : املال ة  السنة   -

يناير إلى 31 دجنبر

من  ابأداءا  سنة   99  : املدة   -

الأأسيس النهائي للشركة

بكأابة  القانوني  اإليداع  -تم 

الضبط باملحكمة اإلبأدائ ة بت فلت، 

تحت رقم 239 بأاريخ 08/10/2021، 

رقم السجل الأجاري 1043.

764I
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STE FSMC SARL AU

 STE CENTRE TALHA SARL
AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

STE FSMC SARL AU

 AV HASSAN II MIDELT 08 08

 AV HASSAN II MIDELT، 54350،

MIDELT maroc

 STE CENTRE TALHA SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د)في طور الأصف ة(

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 01 
زنقة تودغا ت فاروين الريش م دلت 

- 54350 م دلت املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.2809

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تقرر حل   2021 شتنبر   14 في  املؤرخ 

ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

 STE CENTRE الوح د  الشريك 

رتسمالها  مبلغ   TALHA SARL AU

مقرها  وعنوان  درهم   100.000
تودغا  زنقة   01 رقم  اإلجأماعي 

 54350  - م دلت  الريش  ت فاروين 

م دلت املغرب نت جة 0 :..

 01 الأصف ة ب رقم  و حدد مقر 
م دلت  الريش  ت فاروين  تودغا  زنقة 

املغرب 54350 م دلت املغرب. 

و عين:

الس د)ة( إيمان طلحة وعنوانه)ا( 
الريش  ت فاروين  تودغا  زنقة   01 رقم 

املغرب  م دلت   54350 م دلت 

كمصفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة :.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

11 تكأو7ر  االبأدائ ة بم دلت بأاريخ 

2021 تحت رقم 272/2021.

765I

MANAGEMENT AND CONSULTING 

ASAIDI IMMO
إعالن مأعدد القرارات

 MANAGEMENT AND
CONSULTING

19,شارع جبل هبري ,امزورن ، 
32250، الحس مة املغرب

ASAIDI IMMO »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: تجزئة 
الهدى امزورن - - الحس مة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.3113
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 27 غشت 2021
تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
اجأماع ة  حصة   166 تفويت  قبو0 
ي  السع د  محمد  الس د  طرف  من 
لفائدة الس د مراد السع دي وقبو0 
من  اجأماع ة  حصة   166 تفويت 
ي  السع د  الدين  نور  الس د  طرف 

لفائدة الس د مراد السع دي 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تجد يد عهدة التسير للمسيرين محمد 
السع دي ونور الدين السع دي ملدة 

غير محددة 
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تح ين النظام ارسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
قدم  السع دي  محمد  الس د  مايلي: 
 ، للشركة  درهم   33400 مساهمة 
قدم  السع دي  الدين  الس دنور 
للشركة  درهم   33400 مساهمة 
والس د مراد السع دي قدم مساهمة 

33200 درهم للشركة
بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 
الحصص اإلجأماع ة للشركة 1000 
للشركاء  مخصصة  اجأماع ة  حصة 
كالأالي : للس د محمد السع دي 334 
حصة اجأماع ة ، للس د نور الدين 
 ، اجأماع ة  حصة   334 السع دي 
حصة   332 السع دي  مراد  للس د 

اجأماع ة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بأاريخ  بالحس مة  االبأدائ ة 

شتنبر 2021 تحت رقم 658.

766I

NKH CONSULTING SARL

JNANE MAAMOURA 2S
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

NKH CONSULTING SARL
 LOT TALAA 8 APP 1 TEMARA
 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC
JNANE MAAMOURA 2S شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة)في طور 

الأصف ة(
وعنوان مقرها اإلجأماعي 15 شارع 

اربطا0 شقة 4 تكدا0 الر7اط 
الر7اط 10000 الر7اط املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.9601/145093
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر حل   2021 شتنبر   23 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
مبلغ   JNANE MAAMOURA 2S
وعنوان  درهم   100.000 رتسمالها 
اربطا0  شارع   15 اإلجأماعي  مقرها 
شقة 4 تكدا0 الر7اط الر7اط 10000 
تزمة   :  0 نت جة  املغرب  الر7اط 

م دان ة.
و حدد مقر الأصف ة ب 15 شارع 
اربطا0 شقة 4 تكدا0 الر7اط الر7اط 

10000 الر7اط املغرب. 
و عين:

فردوس  سعاد  الس د)ة( 
م   3 الهضة  حي   76 رقم  وعنوانه)ا( 
شروق الر7اط 10000 الر7اط املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالح ات  على  املفروضة 
تبل غ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 
بالأصف ة  املأعلقة  والوثائق  العقود 
تكدا0   4 شقة  اربطا0  شارع   15  :

الر7اط

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   12 بأاريخ  بالر7اط  الأجارية 

2021 تحت رقم 118231.

767I

SAFIGESTRA مكأب سفي جيسترا للمحاسبة

DIGITAL PLAZA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

مكأب سفي جيسترا للمحاسبة 
SAFIGESTRA

 N°05 IMM FARAH AV
 KENNIDY VN SAFI ، 46000،

SAFI safi
DIGITAL PLAZA شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي الرقم 22 
زنقة الفق ه اجنان عالن اسفي - 

46000 اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

12059
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يول وز   28
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DIGITAL PLAZA
ب ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االجهزة االلكترون ة.
الرقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 
22 زنقة الفق ه اجنان عالن اسفي - 

46000 اسفي املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 500  : الشرقاوي  زينب  الس دة 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
 500  : السعدي  حل مة  الس دة 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
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والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس دة زينب الشرقاوي عنوانه)ا( 

الصناعي  الحي  الك الني  تجزئة   12

اسفي 46000 اسفي املغرب.

الس دة حل مة السعدي عنوانه)ا( 
اسفي  الجديدة  املدينة  مكة  زنقة   7

46000 اسفي املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الس دة زينب الشرقاوي عنوانه)ا( 

الصناعي  الحي  الك الني  تجزئة   12

اسفي 46000 اسفي املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   27 بأاريخ  بآسفي  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم -.

768I

ائأمان ة مومن

CASH1085
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

ائأمان ة مومن

32 زنقة سبأة بوعرفة، 61200، 

بوعرفة املغرب

CASH1085 شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د)في 

طور الأصف ة(

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة واد 

الذهب - 61302 تندرارة املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.107/09

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تقرر حل   2021 09 غشت  في  املؤرخ 

ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

مبلغ   CASH1085 الوح د  الشريك 
وعنوان  درهم   10.000 رتسمالها 

الذهب  واد  زنقة  اإلجأماعي  مقرها 

 :  0 نت جة  املغرب  تندرارة   61302  -

إفالس الشركة.

و حدد مقر الأصف ة ب زنقة واد 

الذهب - 61302 تندرارة املغرب. 

و عين:
بوتشيش  رضوان  الس د)ة( 
مطهر  بي  عين  بدر  حي  وعنوانه)ا( 
املغرب  مطهر  بي  عين   64100

كمصفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   02 بأاريخ  بفج ج  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 2021/275.
769I

sofoget

TAZI SANITAIRE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
TAZI SANITAIRE شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي القن طرة 
31 زنقة تنوا0 ومحمد قري إقامة 
منار ت - 14000 القن طرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
62731

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   13
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 TAZI  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SANITAIRE
ب ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاقير.

عنوان املقر االجأماعي : القن طرة 
إقامة  قري  ومحمد  تنوا0  زنقة   31

منار ت - 14000 القن طرة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 : قننوش  عبدالكريم  الس د 
درهم   100 بق مة  حصة   1.000

للحصة.
 

الس د عبدالكريم قننوش : 1000 
بق مة 100 درهم.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

قنانوش  عبدالكريم  الس د 
 14000 املغرب  القن طرة  عنوانه)ا( 

القن طرة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
قننوش  عبدالكريم  الس د 
 14000 املغرب  القن طرة  عنوانه)ا( 

القن طرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 88592.
770I

Bennani & Associes

 Société de
 Participation dans les
Télécommunications

إعالن مأعدد القرارات

 Société de Participation dans les
Télécommunications
شركة مساهمة مبسطة

رتسمالها 
االجأماعي25.158.559.200 درهم
مقرها االجأماعي: رقم 106، زنقة 
عبد الرحمن الصحراوي، إقامة 2، 

الطابق السادس
الدار الب ضاء

السجل الأجاري بالدار الب ضاء عدد 
131.729

العامة  الجمع ة  قرار  بموجب 
العادية للشركاء التي انعقدت بأاريخ 

04 فبراير 2021، تقرر ما يلي:

مراقب  تفويض  تجديد   -
الحسابات؛

باسأقالة  العلم  تخذ   -
 Paul Werne ويرن  بو0  الس د 
اإلدارة  مجلس  كعضو  مهامه  من 

للشركة؛ و
مل اء ملقشر  الس دة  تع ين   -
Lamia Lemkecher، الحاملة لجواز 
واملق مة   ،20FV12049 رقم  السفر 
ميرا،  جماعة   ،270 ف ال   ،2 ميرا  ب 
املأحدة،  العر7 ة  اإلمارات  دبي، 
إدارة  بمجلس  جديدة  كعضوة 

الشركة. 
تم إيداع محضر قرارات الجمع ة 
فبراير   04 في  املؤرخ  للشركاء  العامة 
بالدار  الأجاري  بالسجل   2021
 2021 تكأو7ر   08 بأاريخ  الب ضاء 

تحت رقم 34994.
771I

»N. AMAR AUDIT & CONSULTING »N2AC

 MIFTAH IMMOBILIER
MANAGEMENT

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تغ ير تسم ة الشركة

 N. AMAR AUDIT &
»CONSULTING »N2AC

 GHANDI MALL, BD GHANDI,
 IMM 7, APPRT 5 MAARIF

 EXTENSION ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 MIFTAH IMMOBILIER

MANAGEMENT شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها االجأماعي 35، شارع 
 CIL س دي عبد الرحمان، حي س ل
20000 - - الدار الب ضاء املغرب.

تغ ير تسم ة الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

415439
الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تغ ير  تم   2021 شتنبر   21 في  املؤرخ 
 MIFTAH« من  الشركة  تسم ة 
 »IMMOBILIER MANAGEMENT
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 AL HOCEINIA REAL« إلى 

.»ESTATE

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 796425.

772I

FIDUCIAIRE HANI DE COMPTABILITE SARL

SAMA SOUSS KHADAMAT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE HANI DE

COMPTABILITE SARL

عمارة 20 شقة رقم 4 شارع مسعود 

الوفقاوي حي السالم، 80070، 

اكادير املغرب

 SAMA SOUSS KHADAMAT

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي املركز 

تالوين - 83500 تارودانت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

8155

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   01

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 SAMA : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.SOUSS KHADAMAT
مقاو0   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تشغا0 مخألفة تو البناء.

عنوان املقر االجأماعي : حي املركز 

تالوين - 83500 تارودانت املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الرحمان  عبد  سالما  الس د 
عنوانه)ا( دوار اغير س دي احساين 

83000 تارودانت املغرب.
عنوانه)ا(  ر7 عة  مرزوق  الس دة 
تارودانت   83500 تالوين  املركز  حي 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ر7 عة  مرزوق  الس دة 
تارودانت   83500 تالوين  املركز  حي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بأاريخ  بأارودانت  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 1452.
773I

KAMA SERVICE

 JAWHARA ENERGIE
SERVICE »J E S

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقامة تميرة س دي بنور 

، 24350، س دي بنور املغرب
 JAWHARA ENERGIE SERVICE »J
E S شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د
 KAMA وعنوان مقرها اإلجأماعي
SERVICE شقة رقم 02 إقامة تميرة 
س دي بنور - 24350 س دي بنور 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
3173

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   04
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 JAWHARA ENERGIE SERVICE »J

.E S

ب ع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

 MARCHAND DE املحروقات 

CARBURANT

 STATION الوقود  محطة   -

SERVICE

واملسأخدمين  البضائع  نقل   -

 TRANSPORT DE

 MARCHANDISES ET DU

.PERSONNEL

 KAMA  : االجأماعي  املقر  عنوان 

تميرة  إقامة   02 رقم  شقة   SERVICE

بنور  س دي   24350  - بنور  س دي 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

- الس د محمد ن ل : 1.000 بق مة 

100 درهم.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 1 عنوانه)ا(  ن ل  محمد  الس د 

شارع محمد الخامس محطة طوطا0 

بنور  س دي   24350 بنور  س دي 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

 1 عنوانه)ا(  ن ل  محمد  الس د 

شارع محمد الخامس محطة طوطا0 

بنور  س دي   24350 بنور  س دي 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بأاريخ  بنور  بس دي  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 4017.

774I

NEXIA FIDUCIA

 Steinmûller Engineering
North Africa

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تحويل املقر االجأماعي للشركة

NEXIA FIDUCIA
 Rue Bab El Mansour ,3

 Espace Porte d‘Anfa، 20050،
casablanca maroc

 Steinmûller Engineering North
Africa شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع تنفا، 
إقامة تزور رقم 131 - 20370 الدار 

الب ضاء املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.481627
الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 14 يول وز 2021 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
 131 رقم  تزور  إقامة  تنفا،  »شارع 
املغرب«  الب ضاء  الدار   20370  -
سنتر  فلوريدا٬  معروف  »س دي  إلى 
بارك ٬2 مكأب رقم 20 20520 الدار 

الب ضاء املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795420.
775I

malartci

 SOCIETE KIND TRAV SARL
AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

malartci
 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI
 MELLAL ، 23000، BENI MELLAL

MAROC
 SOCIETE KIND TRAV SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
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وعنوان مقرها اإلجأماعي مق م عند 
الشركة malar tci شارع عبد الكريم 

الخطابي اقامة السالم الطابق 
الأاني رقم 12 بني مال0 - 23000 بني 

مال0 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
12025

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   04
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOCIETE KIND TRAV SARL AU
االعما0   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املخألفة والبناء.
عنوان املقر االجأماعي : مق م عند 
الشركة malar tci شارع عبد الكريم 
الخطابي اقامة السالم الطابق الأاني 
23000 بني مال0  12 بني مال0 -  رقم 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : هشام  قرمادي  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  هشام  قرمادي  الس د 
فم   132 رقم   1 النورالشطر  تجزئة 
مال0  بني   23000 مال0  بني  اودي 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  هشام  قرمادي  الس د 
فم   132 رقم   1 النورالشطر  تجزئة 
مال0  بني   23000 مال0  بني  اودي 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بأاريخ  مال0  ببني  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 1063.

776I

FIECO

RAFFA 21
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FIECO
 RUE AL KASSAR MAARIF 14

 CASABLANCA، 20330،
CASABLANCA MAROC

RAFFA 21 شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق الأاني رقم 6 - ---

------- الدارالب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

518085
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 غشت   04
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 RAFFA : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.21
غرض الشركة بإيجاز : 

تطوير العقارات بشكل عام
اسأغال0 تي عقار بكافة تشكاله
االسأحواذ على جم ع العقارات

لالسأخدام  مبنى  تي  تشي د 
الصناعي

وتطوير وتأجير وتحويل جم ع 
املباني

جم ع  وترويج  وإنجاز  دراسة 
تعما0

والبناء   ، تشكاله  بجم ع  اإليجار 
على

املمألكات التي يأم إحضارها إلى
املباني

كانت  تيا  عمل ات  تي  وعموما 
بشكل

مباشر تو غير مباشر تأعلق بالهدف
تسه ل  على  وقادرة  الرئي�سي 

امأداده
وتطويره.

عنوان املقر االجأماعي : 46 شارع 
الزرقطوني الطابق الأاني رقم 6 - ---

------- الدارالب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 20.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د الشطاحي عبدالقادر : 180 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
 20  : فاط مة  العلوي  الس دة 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عبدالقادر  الشطاحي  الس د 
سدي   3 منضرونا  تجزئة  عنوانه)ا( 

معروف...... الدارالب ضاء املغرب.
فاط مة  العلوي  الس دة 
سدي   3 منضرونا  تجزئة  عنوانه)ا( 
الدارالب ضاء  معروف............. 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عبدالقادر  الشطاحي  الس د 
سدي   3 منضرونا  تجزئة  عنوانه)ا( 

معروف....... الدارالب ضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية بالدار الب ضاء بأاريخ - تحت 

رقم -.
777I

INTER-FOOD MOROCCO PRODUCTION

انتير فود موروكو بروداكشن
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

 INTER-FOOD MOROCCO
PRODUCTION

 BOULVARD HASSAN II
 QARTIER MOUAZARN, AIT

 OURIR, MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

انأير فود موروكو بروداكشن شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 

 BOULVARD HASSAN II
 QARTIER MOUAZARN, AIT

 OURIR- MARRAKECH - 40000
مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.109565

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2021 ماي   06 في  املؤرخ 

املصادقة على :
نوعمان  كنزة  )ة(  الس د  تفويت 
تصل  من  اجأماع ة  حصة   1.020
)ة(  الس د  لفائدة  حصة   1.700

ابتسام خلوفي بأاريخ 06 ماي 2021.
نوعمان  كنزة  )ة(  الس د  تفويت 
تصل  من  اجأماع ة  حصة   320
1.700 حصة لفائدة الس د )ة( عبد 

الغني نعمان بأاريخ 06 ماي 2021.
نوعمان  كنزة  )ة(  الس د  تفويت 
تصل  من  اجأماع ة  حصة   200
1.700 حصة لفائدة الس د )ة( ايمن 

رازن بأاريخ 06 ماي 2021.
نوعمان  كنزة  )ة(  الس د  تفويت 
تصل  من  اجأماع ة  حصة   160
)ة(  الس د  لفائدة  حصة   1.700
ماي   06 بأاريخ  شرادي  عزالدين 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يول وز   26 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 125742.
778I

Axe conseil

نهيل ترنسبور
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

Axe conseil
 Appart N 06 imm 33 avenue
 ghandi cité dakhla agadir ،

80000، Agadir Maroc
نه ل ترنسبور شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
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وعنوان مقرها اإلجأماعي حي النهضة 
رقم 10 بلوك رقم 13 ت كوين اكادير 

- 80000 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

49011

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   10

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

نه ل   : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

ترنسبور.

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسأخدمين لحساب الغير.

حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 

النهضة رقم 10 بلوك رقم 13 ت كوين 

اكادير - 80000 اكادير املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د جما0 ن ني : 1.000 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ن ني  جما0  الس د 

 45000 ورزازات  تندوت  افرخان 

ورزازات املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ن ني  جما0  الس د 

 45000 ورزازات  تندوت  افرخان 

ورزازات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   29 بأاريخ  باكادير  الأجارية 

2021 تحت رقم 106640.

779I

STE FIDLAMIAE SARL

 INVEST BUILDING
CONSTRUCTION MAROC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

STE FIDLAMIAE SARL
 IMM 37 RUE AL HOUSSIMA

 APPT 4 HASSAN ، 10000،
RABAT MAROC

 INVEST BUILDING
 CONSTRUCTION MAROC

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي 15 شارع 
اربطا0 شقة 4 تكدا0 - 10000 

الر7اط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
155323

 01 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر 
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 INVEST : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها
 BUILDING CONSTRUCTION

.MAROC
غرض الشركة بإيجاز : - اإلنعاش 

العقاري.
- تعما0 البناء.
تعما0 مأعددة.

- اإليجارات املأنوعة.
واملمألكات  املباني  جم ع  ح ازة   -
تو  تنظ مها  تو  إدارتها،  تو  العقارية، 

ب عها..
عنوان املقر االجأماعي : 15 شارع 
 10000  - تكدا0   4 شقة  اربطا0 

الر7اط املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : تما0  بنزاكور  الس دة 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  تما0  بنزاكور  الس دة 
13 زنقة زايد بن تابت تجوئة الوالدية 

2 السوي�سي 10000 الر7اط املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  تما0  بنزاكور  الس دة 
13 زنقة زايد بن تابت تجوئة الوالدية 

2 السوي�سي 10000 الر7اط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   14 بأاريخ  بالر7اط  الأجارية 

2021 تحت رقم 118341.

780I

ايطا0 كونساي

S.G.H BUILDING
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ايطا0 كونساي

286 حي النهضة س دي عال0 

البحراوي ، 15252، س دي عال0 

املغرب

S.G.H BUILDING شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي اقامة 

معمورة لحروري شطر 03 عمارة 21 
رقم 10 سال الجديدة - 11130 سال 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

34569

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   20

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 S.G.H : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.BUILDING
اعما0   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عمل   - اإلنشائ ة  ارعما0   - الهدم 
تعما0   - الدهانات  اعما0   - الخأم 
السقوف املسأعارة املع ارية - تعما0 
نجارة من الخشب واملعدن وارملن وم 

- تعما0 الدهان.
اقامة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
معمورة لحروري شطر 03 عمارة 21 
11130 سال   - 10 سال الجديدة  رقم 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : زهير  سعودي  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  زهير  سعودي  الس د 
 03 شطر  لحروري  معمورة  اقامة 
الجديدة  سال   10 رقم   21 عمارة 

11130 سال املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  زهير  سعودي  الس د 
 03 شطر  لحروري  معمورة  اقامة 
الجديدة  سال   10 رقم   21 عمارة 

11130 سال املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   04 بأاريخ  بسال  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 983.
781I

مكأب الخبرة في املحاسبة

PROF BUREAUX
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

مكأب الخبرة في املحاسبة
20 زنقة ابن بطوطة ، 52000، 

الراش دية املغرب
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PROF BUREAUX شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
مو7رام رقم 42 - 52000 الرش دية 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

15329
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   01
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 PROF : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.BUREAUX
غرض الشركة بإيجاز : -1 املأاجرة 
في الوازم املكأب ة. -2 املأاجرة بصفة 

عامة. -3 ارشغا0 املخألفة..
تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الرش دية   52000  -  42 رقم  مو7رام 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 600  : الس د ماموني موالي عمر 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
 400  : مريم  لالة  العلوي  الس دة 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عمر  موالي  ماموني  الس د 
 42 رقم  مو7رام  تجزئة  عنوانه)ا( 

52000 الراش دية املغرب.
مريم  لالة  العلوي  الس دة 
 42 رقم  مو7رام  تجزئة  عنوانه)ا( 

52000 الراش دية املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عمر  موالي  ماموني  الس د 
 42 رقم  مو7رام  تجزئة  عنوانه)ا( 

52000 الرش دية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بأاريخ  بالرش دية  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 2182.

782I

مكأب املحاسبة

الكترو بوبيناج ألطس م ك أ ر
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

رفع رتسما0 الشركة

مكأب املحاسبة
طريق العرائش عمارة تجعون رقم 
7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 
92150، القصر الكبير املغرب

الكترو بو7يناج تلطس م ك ت ر شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 90-
01 تجزئة بنكيران القصر الكبير - 

92150 القصر الكبير املغرب.
رفع رتسما0 الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.525

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم   2021 شتنبر   21 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما0  رفع 
من  تي  درهم«   1.100.000«
 1.200.000« إلى  درهم«   100.000«
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 
املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملسأحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بأاريخ  الكبير  بالقصر  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 674.

783I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

STE RACHID LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،
chichaoua MAROC

 STE RACHID LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 

البطمة جماعة ملزوض ة شيشاوة. - 
41000 شيشاوة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
1903

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   02
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.RACHID LOGISTIQUE
-1مقاو0   : بإيجاز  الشركة  غرض 
نقل البضائع بالس ارات التي تساوي 
 
ً
حمولتها املعأمدة تو تزيد عن 15 طنا

- النقل بين البلدين.
-2تأجير معدات ارشغا0 العامة.

-3تاجر..
دوار   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 - شيشاوة.  ملزوض ة  جماعة  البطمة 

41000 شيشاوة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : تكرجمت  رش د  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  تكرجمت  رش د  الس د 
حي النهضة رقم 342 شيشاوة 41000 

شيشاوة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  تكرجمت  رش د  الس د 
حي النهضة رقم 342 شيشاوة 41000 

شيشاوة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بأاريخ  بامنأانوت  االبأدائ ة 
تكأو7ر 2021 تحت رقم 520/2021.
784I

 Loutfi faissal travaux comptables et travaux

divers

VEGA IRRIGATION SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 Loutfi faissal travaux
comptables et travaux divers

 El hay el jadid ne 46 goulmima
 Tashilat el hay el jadid

goulmima، 0، Goulmima Maroc
VEGA IRRIGATION SARL شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي فصر 
تزكاغين فركلة السفلي تنجداد 

52500 تنجداد املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

15275
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 غشت   19
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 VEGA : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

IRRIGATION SARL
اعما0   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخألفة
مقاو0 بناء خطوط ارنابيب

اسأيراد وتصدير.
فصر   : االجأماعي  املقر  عنوان 
تنجداد  السفلي  فركلة  تزكاغين 

52500 تنجداد املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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اورياعن  ايت  نعمة  الس دة 
عنوانه)ا( احي ملصلة زنقة 91 رقم 22 
بن  لفق ه   23200 صالح  بن  لفق ه 

صالح املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
مج د  السم ع  عبد  الس د 
فراكلة  تزكاغين  فصر  عنوانه)ا( 

السفلي 52500 تنجداد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بأاريخ  بالرش دية  االبأدائ ة 

شتنبر 2021 تحت رقم 425
785I

STE FIDLAMIAE SARL

COALITY
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

STE FIDLAMIAE SARL
 IMM 37 RUE AL HOUSSIMA

 APPT 4 HASSAN ، 10000،
RABAT MAROC

COALITY شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي 15 شارع 
اربطا0 شقة 4 تكدا0 - 10000 

الر7اط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
155311

 20 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر 
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.COALITY
- تصم م   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املنأجات  جم ع  وتسويق  وإنأاج 

والدراسات والخدمات الحاسو7 ة.

حاسو7 ة  برامج  ونشر  إنشاء   -
و7صورة تعم جم ع البرامج واملنأجات 

الحاسو7 ة وملحقاتها.
- ب ع املعدات املكأب ة.

- تقديم املشورة في الأنظ م.
جم ع  وتصدير  اسأيراد   -
واملنأجات  وارجهزة  البرمج ات 

الحاسو7 ة وملحقاتها.
معدات  وص انة  إصالح   -

الحاسوب..
عنوان املقر االجأماعي : 15 شارع 
 10000  - تكدا0   4 شقة  اربطا0 

الر7اط املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : لبنى  تكرموش  الس دة 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  لبنى  تكرموش  الس دة 
 60 رقم  لالتسماء  شارع  فابي  بالد 

تابريكت 11000 سال املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  لبنى  تكرموش  الس دة 
 60 رقم  لالتسماء  شارع  فابي  بالد 

تابريكت 11000 سال املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   14 بأاريخ  بالر7اط  الأجارية 

2021 تحت رقم 118327.
786I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

 BEST 13 SERVICE TRAVAUX
DIVERS

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،
chichaoua MAROC

 BEST 13 SERVICE TRAVAUX

DIVERS شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 
الحسني، شيشاوة. - 41000 

شيشاوة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

1905
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 غشت   27
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 BEST  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.13 SERVICE TRAVAUX DIVERS
-1مقاو0   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ارعما0 املأنوعة تو البناء.
-2الأموين وتنظ م ارحداث.

-3تاجر.
-4مقاو0 غرس تو ص انة الحدائق 

، الحدائق ، الطرق ، إلخ.
.

حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الحسني، شيشاوة. - 41000 شيشاوة 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
340 حصة   : الس د عاد0 م حاد 

بق مة 100 درهم للحصة.
 330  : عدعود  محمد  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
 330  : املغراوي  محمد  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  م حاد  عاد0  الس د 
دوار النواصر س دي بوزيد شيشاوة 

41000 شيشاوة املغرب.
عنوانه)ا(  عدعود  محمد  الس د 
 41000 شيشاوة  الحسني  حي 

شيشاوة املغرب.

عنوانه)ا(  املغراوي  محمد  الس د 
شيشاوة   4100 شيشاوة  االمل  حي 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  م حاد  عاد0  الس د 
دوار النواصر س دي بوزيد شيشاوة 

41000 شيشاوة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بأاريخ  بامنأانوت  االبأدائ ة 
تكأو7ر 2021 تحت رقم 521/2021.
787I

STE ANGLE DE GESTION SARL

DESTINO CALIDAD
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع تحمد الحريزي تجزئة 

الأمسماني رقم 6 اقامة باريس- ت 
تطوان ، 93000، تطوان املغرب

DESTINO CALIDAD شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طور الأصف ة(
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

املحنش االو0 عمارة املنار 6 الطابق 
االر�سي رقم 6 - 93000 تطوان 

املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.8095

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر   2021 يول وز   28 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 
 DESTINO الوح د  الشريك  ذات 
 10.000 رتسمالها  مبلغ   CALIDAD
درهم وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
الطابق   6 املنار  املحنش االو0 عمارة 
تطوان   93000  -  6 رقم  االر�سي 
رقم  انخفاض   :  0 نت جة  املغرب 

املعامالت.
شارع  ب  الأصف ة  مقر  حدد  و 
الطابق   6 املنار  املحنش االو0 عمارة 
تطوان   93000  -  6 رقم  االر�سي 

املغرب. 
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و عين:
الزريري  رحمة  الس د)ة( 
وعنوانه)ا( شارع عبد هللا الفخار درب 
 93000 11 كويلما  32 شقة  11 رقم 
تطوان املغرب كمصفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   27 بأاريخ  بأطوان  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 3260.
788I

ايطا0 كونساي

RB AUTOSHOP
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 RB AUTOSHOP
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي مجمع 
عبد املج د بوزيد كلم 1.5 طريق 
القن طرة - 11006 سال املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
34503

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يون و   28
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 RB  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AUTOSHOP
غرض الشركة بإيجاز :

-1تاجر إكسسوارات تو قطع غ ار
قطع غ ار س ارات

-2 تداء الأاجر الوس ط
 اسأيراد وتصدير 

مجمع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

طريق   1.5 كلم  بوزيد  املج د  عبد 
القن طرة - 11006 سال املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 
درهم، مقسم كالأالي:

حصة   100  : بوزيد  ر�سى  الس د 
بق مة 1000 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوز7د  ر�سى  الس د 
رابحة  تجزئة  حسين  طه  زنقة   18

السوي�سي 11000 الر7اط املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بوز7د  ر�سى  الس د 
رابحة  تجزئة  حسين  طه  زنقة   18

السوي�سي 11000 الر7اط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   23 بأاريخ  بسال  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 951.
789I

BATRAX

BATRAX
إعالن مأعدد القرارات

BATRAX
مكناس ، 10000، مكناس املغرب
BATRAX »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجأماعي: العمارة 

13 شارع تو الشقة 12 شارع الجيش 
امللكي - - مكناس املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
.20235

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 25 فبراير 2021

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 
على  ينص  الذي  واحد:  رقم  قرار 
لصالح  حصة   1400 تفويت  مايلي: 

سل  ح عال0 
ينص  الذي  اثنان:  رقم  قرار 
القانوني  الشكل  تحويل  مايلي:  على 
للشركة للشركة محدودية املسؤول ة 

بشريك وح د

ينص  الذي  ثالثة:  رقم  قرار 
نشاط  على  التشط ب  مايلي:  على 

االسأيراد والأصدير
على  ينص  الذي  اربعة:  رقم  قرار 
القانون ة  الص اغة  اعادة  مايلي: 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
االشغا0  للشركة  االجأماعي  الهدف 

املخألفة والبناء, ب ع مواد البناء
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
درهم   600000 الشركة  رتسما0 
فئة  من  حصة   6000 الى  مقسمة 

100 درهم لفائدة سل  ح عال0
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   14 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4508.
790I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

BENHAILI NEGOCE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،
chichaoua MAROC

BENHAILI NEGOCE شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي االمل 
س دي املخأار شيشاوة. - 41000 

شيشاوة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
1913

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   20
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BENHAILI NEGOCE
-1تصن ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الجص بالطريقة العادية.
إنشاءات  تو  تعما0  -2مقاو0 

مخألفة.
-3تاجر.

الري  مشاريع  وتنف ذ  -4دراسة 
الزراعي.

عنوان املقر االجأماعي : حي االمل 
 41000  - شيشاوة.  املخأار  س دي 

شيشاوة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د عبد العزيز بنح لي : 1.000 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بنح لي  العزيز  عبد  الس د 
املخأار  س دي  االمل  حي  عنوانه)ا( 

شيشاوة 41000 شيشاوة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
بنح لي  العزيز  عبد  الس د 
املخأار  س دي  االمل  حي  عنوانه)ا( 

شيشاوة 41000 شيشاوة ااملغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بأاريخ  بامنأانوت  االبأدائ ة 
تكأو7ر 2021 تحت رقم 529/2021.
791I

FOUZMEDIA

FAIT BIEN SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
FAIT BIEN SARL شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجأماعي الحوزية 

بلوك A الرقم 1 الطابق االو0 - 

14000 القن طرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

62759

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   02

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 FAIT  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BIEN SARL

في  : مقاو0  بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغا0 املخألفة واشغا0 البناء

ابأصدير واالسأيراد

مقاو0 في نقل السلع.

الحوزية   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 - االو0  الطابق   1 الرقم   A بلوك 

14000 القن طرة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د منير عبدالحك م عنوانه)ا( 

 7 اللة تم نة عمترة ملزالي الشقة رقم 

تابريكت 20000 سال املغرب.

 41 الس د منير يوسف عنوانه)ا( 

شارع اوالد السوي�سي 20000 الر7اط 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الس د منير عبدالحك م عنوانه)ا( 

 7 اللة تم نة عمترة ملزالي الشقة رقم 

تابريكت 20000 سال املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم -.

792I

FOUZMEDIA

ITExplorer
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
ITExplorer شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 59 شارع 

موالي عبدالعزيز إقامة موالي 
عبدالعزيز الرقم 4 - 14000 

القن طرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

62741
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   01
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ITExplorer
تصم م،   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ص انة،  تطوير،  ترك ب،  تطوير، 
تو  برامج  تي  وتصدير  اسأيراد 

تطب قات حاسو7 ة ؛
االستشارة،  الدراسة،  الهندسة، 
البرامج  وتطوير  البرمجة  املساعدة، 
الحاسو7 ة والأدريب على الكمب وتر 

؛
تي  واسأضافة  وتطوير  تصم م 
الوسائط  مأعدد  تجاري  تطب ق 
تو  املحل ين  سواء  العمالء  لصالح 

ارجانب .
 59  : االجأماعي  املقر  عنوان 
إقامة  عبدالعزيز  موالي  شارع 
 14000  -  4 الرقم  عبدالعزيز  موالي 

القن طرة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بنكيران  رش د  الس د 

سويسرا --- --- سويسرا.

عنوانه)ا(  بنكيران  هشام  الس د 

سويسرا --- --- سويسرا.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بنكيران  رش د  الس د 

سويسرا --- --- سويسرا

عنوانه)ا(  بنكيران  هشام  الس د 

سويسرا --- --- سويسرا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

شتنبر 2021 تحت رقم -.

793I

FOUZMEDIA

GROUPE TWINS TRP LTD
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 GROUPE TWINS TRP LTD

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي 59 شارع 

موالي عبدالعزيز إقامة موالي 

عبدالعزيز الرقم 4 - 14000 

القن طرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

62811

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   07

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.GROUPE TWINS TRP LTD

في  : مقاو0  بإيجاز  الشركة  غرض 

تنظ م الحفالت والرحالت الس اح ة

مقاو0 في نقل ارشخاص.

 59  : االجأماعي  املقر  عنوان 

إقامة  عبدالعزيز  موالي  شارع 

 14000  -  4 الرقم  عبدالعزيز  موالي 

القن طرة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوعريف  سناء  الس دة 

حي الوحدة الزنقة 185 الرقم 4631 

14000 القن طرة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بوعريف  سناء  الس دة 

حي الوحدة الزنقة 185 الرقم 4631 

14000 القن طرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بأاريخ  بالقن طرة  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم -.

794I

CABINET BEN MOKHTAR

KANSAI PAINT MAGHREB
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

CABINET BEN MOKHTAR

 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،

90020، TANGER MAROC

 KANSAI PAINT MAGHREB

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي الأجزئة 

114 القطعة A1 املنطقة الحرة 

لطنجة توتوموت ف س تي. جماعة 

الجوامعة عمالة الفحص تنجرة - 

90000 طنجة املغرب.
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تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.67849

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 04 تكأو7ر 2021 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

املنطقة   A1 القطعة   114 »الأجزئة 

س تي.  توتوموت ف  لطنجة  الحرة 

الفحص  عمالة  الجوامعة  جماعة 

إلى  املغرب«  طنجة   90000  - تنجرة 

الحرة  املنطقة  و116   114 »الأجزئة 

جماعة  س تي.  توتوموت ف  لطنجة 

 - تنجرة  الفحص  عمالة  الجوامعة 

90000 طنجة املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   11 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 246813.

795I

fiduciaireborjcompta

افور أكادير كر
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

fiduciaireborjcompta

 n98 ter rue de fes qi agadir ،

80000، AGADIR MAROC

تكادير كرافور شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي 113 زنقة 

الدراركة تلبرجت - 80000 تكادير 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

47101

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 فبراير   12

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
: تكادير  اإلقأضاء بمخأصر تسم تها 

كرافور.
غرض الشركة بإيجاز : اإلشهار.

عنوان املقر االجأماعي : 113 زنقة 
تكادير   80000  - تلبرجت  الدراركة 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د نجدي موالي عبد الرحمان 
درهم   100 بق مة  حصة   1.000  :

للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د نجدي موالي عبد الرحمان 
عنوانه)ا( 113 زنقة الدراركة تلبرجت 

80000 تكادير املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس د نجدي موالي عبد الرحمان 
عنوانه)ا( 113 زنقة الدراركة تلبرجت 

80000 تكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تبريل   21 بأاريخ  باكادير  الأجارية 

2021 تحت رقم 99201.

796I

EXPROX SARL AU

TRANSYO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

EXPROX SARL AU
شارع املغرب العربي عمارة الز7يري 
الطابق الثاني عين حرودة الرقم 
البريدي 98 املحمدية، 28630، 

املحمدية املغرب
TRANSYO شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د)في 

طور الأصف ة(
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي املسيرة 
عمارة 60 شقة 09 حي املحمدي - 

20570 الب ضاء املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.277085
الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر حل   2021 23 غشت  في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
مبلغ   TRANSYO الوح د  الشريك 
وعنوان  درهم   100.000 رتسمالها 
عمارة  املسيرة  حي  اإلجأماعي  مقرها 
 20570  - املحمدي  حي   09 60 شقة 
سوء   :  0 نت جة  املغرب  الب ضاء 
املال ة  وارزمة  اإلقأصادية  اروضاع 

النقدية للشركة..
و حدد مقر الأصف ة ب حي املسيرة 
 - املحمدي  حي   09 شقة   60 عمارة 

20570 الدار الب ضاء املغرب. 
و عين:

الس د)ة( توف ق سمير وعنوانه)ا( 
حي   09 شقة   60 عمارة  املسيرة  حي 
املحمدي الدار الب ضاء 20570 الدار 
الب ضاء املغرب كمصفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 
املأعلقة بالأصف ة : حي املسيرة عمارة 

60 شقة 09 حي املحمدي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بأاريخ  باملحمدية  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795749.
797I

STE FIDLAMIAE SARL

DIGICOMBLUE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDLAMIAE SARL
 IMM 37 RUE AL HOUSSIMA

 APPT 4 HASSAN ، 10000،
RABAT MAROC

DIGICOMBLUE شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 15 شارع 
اربطا0 شقة 4 تكدا0 - 10000 

الر7اط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
155309

 26 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 غشت 
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DIGICOMBLUE
وكالة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتنظ م  لالتصاالت  إستشارية 

املناسبات.
- الأجارة

يقودها  نقل  مركبات  كراء   -
سائقون من تجل تنظ م املناسبات.

• تقديم الخدمات
• االسأيراد والأصدير..

عنوان املقر االجأماعي : 15 شارع 
 10000  - تكدا0   4 شقة  اربطا0 

الر7اط املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 500  : الغني  بندوم ة عبد  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
125 حصة   : الس دة سعد حنان 

بق مة 100 درهم للحصة.
الس د بندوم ة محمد ريان : 125 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
 125  : سل مان  بندوم ة  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
الس دة بندوم ة هبة : 125 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الغني  عبد  بندوم ة  الس د 
عنوانه)ا( قطاع 19 بلوك ك رقم 13 
 10000 الرياض  حي  الطرفاء  شارع 

الر7اط املغرب.
عنوانه)ا(  حنان  سعد  الس دة 
شارع   13 رقم  ك  بلوك   19 قطاع 
الر7اط   10000 الرياض  حي  الطرفاء 

املغرب.
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ريان  محمد  بندوم ة  الس د 
عنوانه)ا( قطاع 19 بلوك ك رقم 13 
 10000 الرياض  حي  الطرفاء  شارع 

الر7اط املغرب.
الس د بندوم ة سل مان عنوانه)ا( 
شارع   13 رقم  ك  بلوك   19 قطاع 
الر7اط   10000 الرياض  حي  الطرفاء 

املغرب.
عنوانه)ا(  هبة  بندوم ة  الس دة 
شارع   13 رقم  ك  بلوك   19 قطاع 
الر7اط   10000 الرياض  حي  الطرفاء 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الغني  عبد  بندوم ة  الس د 
عنوانه)ا( قطاع 19 بلوك ك رقم 13 
 10000 الرياض  حي  الطرفاء  شارع 

الر7اط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   14 بأاريخ  بالر7اط  الأجارية 

2021 تحت رقم 118326.

798I

GROUPE EXPERT

LASER FOCUS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

GROUPE EXPERT
 ANGLE RUE CHAIOUIA ,4
 ET KAMAL MED ، 20000،

CASABLANCA MAROC
LASER FOCUS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 4 تقاطع 
زنقة الشاوية وكما0 محمد الطابق 

الثالث الدار الب ضاء - 20000 الدار 
الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
517587

 13 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر 
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 LASER : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.FOCUS

تنظ م   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املظاهرات واملعارض

االعالم والأواصل

الطباعة والأقط ع بالليزر

تشغا0 البناء.

عنوان املقر االجأماعي : 4 تقاطع 

الطابق  محمد  وكما0  الشاوية  زنقة 

الثالث الدار الب ضاء - 20000 الدار 

الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 300.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د محمد مراد بنحدو : 1.800 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

 1.200  : ملصطفي  هشام  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الس د هشام ملصطفي 

إقامة  العرجون  لحسن  زنقة   ،19

 20000  11 شقة   4 الطابق  حمزة 

الدار الب ضاء املغرب.

بنحدو  مراد  محمد  الس د 

شارع  ايموكور  تجزئة   ،44 عنوانه)ا( 

املح ط العربي 20000 الدار الب ضاء 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

بنحدو  مراد  محمد  الس د 

شارع  ايموكور  تجزئة   ،44 عنوانه)ا( 

املح ط العربي 20000 الدار الب ضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 794503.

799I

FLASH ECONOMIE

 COMPAGNIE AFRICAINE«
 DE DISTRIBUTION DE

 VEHICULES AUTOMOBILES
“CADIVA

شركة املساهمة
حل شركة

 COMPAGNIE AFRICAINE DE
 DISTRIBUTION DE VEHICULES

AUTOMOBILES
“CADIVA“ 

شركة مساهمة، رتسمالها 800.000 
درهم

املقر الرئيس: طريق الر7اط، 
كلم 10.400 – عين السبع - 

الدارالب ضاء
السجل الأجاري: 17.641 – 

الأعريف الضريبي: 01048040 –
الأعريف املوحد للمقاولة: 

002093195000009
 حل الشركة - تع ين املصفي - مقر 

الأصف ة
العام االسأثنائي  الجمع  توال: قرر 
ما   ،2021 يون و   30 بأاريخ  املنعقد 

يلي:--
)ت( حل الشركة حال مسبقا اعأبارا 
من يومه ووضعها في إطار الأصف ة.- 

)ب( تع ين في منصب املصفي:--
 Sophie الس دة صوف ا تكيري – 

AGUERRE
 1980 يون و   03 بأاريخ  املزداد 

بف لور7ان
فيركوفر  ممر   ،3 برقم  القاطنة 

38230، ت كن و، فرنسا
رقم  السفر  لجواز  الحاملة 

15RI22973
باملقر  الأصف ة  مقر  )ج(تحديد 

الرئيس للشركة.
بكأابة  القانوني  اإليداع  ثان ا:تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تكأو7ر   08 بأاريخ  بالدارالب ضاء، 

2021 تحت عدد 795900.
 للخالصة والأذكير

 املصفـي

800I

FLASH ECONOMIE

 IMMOBILIER CONSEIL 

FIRST
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

IMMOBILIER CONSEIL FIRST

شركة ذات مسؤول ة محدودة

 مقرها اإلجأماعي: 64 زنقة عبد هللا 

املديوني الطابق 1 الشقة 2 - الدار 

الب ضاء

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

510805

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 ماي   28

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤول ة محدودة

 IMMOBILIER CONSEIL

FIRST:تسم ة الشركة

اإلنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري

64 زنقة   : عنوان املقر االجأماعي 

عبد هللا املديوني الطابق 1 الشقة 2 

- الدار الب ضاء

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  رتسما0  :مبلغ 

2.160.000 درهم، مقسم كالأالي

 10.800  : او7 ه  هشام  الس د 

حصة

 10.800  : زغلو0  سع د  الس د 

حصة

والعائل ة  الشخص ة  :ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة

الس د هشام او7 ه والس د سع د 

زغلو0

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

يول وز 2021 تحت رقم 26146

801I
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FLASH ECONOMIE

TAZEDYI LAMAN
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

TAZEDYI LAMAN شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 21 زنقة 
ابو عبد هللا نافع بن عمر الطابق 4 
الشقة 10 معاريف - 20000 الدار 

الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

513027
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تبريل   21
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.TAZEDYI LAMAN
هدم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وإصالح املواقع وتعما0 مخألفة.
21 زنقة   : عنوان املقر االجأماعي 
 4 الطابق  بن عمر  نافع  ابو عبد هللا 
الدار   20000  - معاريف   10 الشقة 

الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
حصة   900  : املرابط  علي  الس د 

بق مة 100 درهم للحصة.
 100  : املرابط  اسماع ل  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  املرابط  علي  الس د 
تنغير   45800 الن ف  توغزة  قصر 

املغرب.

املرابط  اسماع ل  الس د 
عنوانه)ا( قصر توغزة الن ف 45800 

تنغير املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  املرابط  علي  الس د 
تنغير   45800 الن ف  توغزة  قصر 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

غشت 2021 تحت رقم 28778.

802I

FLASH ECONOMIE

PHARMACIE MAGNOLIA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 PHARMACIE MAGNOLIA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي 64 زنقة 

عبد هللا املديوني الطابق 1 الشقة 2 
- 20000 الدار الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
519023

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   07
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PHARMACIE MAGNOLIA
-تشغ ل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وإدارة مسأوصف ص دل ة ؛

وتوزيع  وشحن  و7 ع  -شراء 
واملعدات  وارش اء  املنأجات 
الص دالن ة  واملواد  واإلمدادات 
وجم ع  الص دالن ة  شبه  واردوية 

ارجهزة الطب ة ؛
تصن ع  عمل ات  بجم ع  الق ام   -
اردوية الص دالن ة من قبل الشركة 
في  ثالثة  تطراف  بواسطة  تو  نفسها 
إطار شراكات الأعاقد من الباطن ؛ 

ومسأحضرات  اردوية  -تحضير 
الأجم ل ؛ 

-اسأيراد وتصدير.
64 زنقة   : عنوان املقر االجأماعي 
عبد هللا املديوني الطابق 1 الشقة 2 - 

20000 الدار الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الس دة لبنى حل ب : 1.000 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  حل ب  لبنى  الس دة 
تجزئة املنظر الجم ل رقم 46 س دي 
الب ضاء  الدار   20000 معروف 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حل ب  لبنى  الس دة 
تجزئة املنظر الجم ل رقم 46 س دي 
الب ضاء  الدار   20000 معروف 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 796114.
803I

ASMAA MEDIA GROUP

LEG CONSULTING
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صه ب الرومي بلوك 39 الرقم 
20 البرنو�سي الب ضاء، 20000، 

الب ضاء املغرب
LEG CONSULTING شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طور الأصف ة(

وعنوان مقرها اإلجأماعي 28 اقامة 

الفردوس عمارة 25 ا شارع ام راب - 

20000 الدارالب ضاء املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.314229

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر   2021 شتنبر   20 في  املؤرخ 

محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 

 LEG الوح د  الشريك  ذات 

رتسمالها  مبلغ   CONSULTING

مقرها  وعنوان  درهم   10.000

الفردوس  اقامة   28 اإلجأماعي 

 20000  - راب  ام  شارع  ا   25 عمارة 

الدارالب ضاء املغرب نت جة 0 : عدم 

االشأغا0.

و حدد مقر الأصف ة ب 28 اقامة 

25 ا شارع ام راب -  الفردوس عمارة 

20000 الدارالب ضاء املغرب. 

و عين:

الكوزي  الحسين  الس د)ة( 
 81 رقم   1 الفأح  تجزئة  وعنوانه)ا( 

س دي معروف 20000 الدارالب ضاء 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 794962.

804I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

IMOTRA SARL
إعالن مأعدد القرارات

»IMOTRA SARL «

املقـر االجأـمـاعي: رقم 5 زنقة 

الخنساء حي الداخلة تكادير

السجل الأجاري رقم : 18185

العام  الجمع  عقد  بمقأ�سى 

 04/08/2021 بأاريخ  االسأثنائي 
IMOTRA SARL« تقرر  بين شركاء » 

مايلي : 
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من  الشركة  رتسما0  من  الرفع   
100000.00 درهم الى 4600000.00 
حصة   45000 بخلق  وذلك  درهم 
اجأماع ة من فئة 100 درهم للحصة 

الواحدة. 
مرابط  الس د  املسير  اسأقالة   

رش د.
هللا  عبد  مرابط  الس د  تع ين   
والس د مرابط محمد والس د مرابط 
غير  ملدة  للشركة  مسيرين  رش د 

محدودة.
 تنق ح القانون ارسا�سي للشركة. 
االيـداع  تـم  القـانــونــي:  االيـداع   
لـدى  الضبط  بكأـابـة  القـانـونـي 
بأـاريخ  بأكادير  الأجارية  املحكـمـة 

03/09/2021 تحت رقم 106320 
للخــــــال صــــــــــــة والأـذ ك ــــــــــر

مـكـأـب الحـسـابـات انــفــوفـسـك

805I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 JEFFREY CONCIERGERIE
MAROC SARL
إعالن مأعدد القرارات

 JEFFREY CONCIERGERIE «
»MAROC SARL

املقـر االجأـمـاعي: مارينا 147-23, 
الطابق الرابع عمارة 23 م ناء مارينا 
دو7ليسانس شارع محمد الخامس 

اكادبر
السجل الأجاري رقم : 40317

العام  الجمع  عقد  بمقأ�سى 
بين   01/09/2021 بأاريخ  االسأثنائي 
 JEFFREY CONCIERGERIE « شركاء

MAROC SARL » تقرر مايلي : 
االجأماع ة  التسم ة  تغ ير   
 JEFFREY من  للشركة 
 CONCIERGERIE MAROC SARL

 VACALOC SARL : الى
 تنق ح القانون ارسا�سي للشركة. 
االيـداع  تـم  القـانــونــي:  االيـداع 
لـدى  الضبط  بكأـابـة  القـانـونـي 
بأـاريخ  بأكادير  الأجارية  املحكـمـة 

2021/10/05 تحت رقم106698 
للخــــــال صــــــــــــة والأـذ ك ــــــــــر

مـكـأـب الحـسـابـات انــفــوفـسـك

806I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

LEADERS E COM SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

مكأب الحسابات تنفوفسك

عمارة تهضار زنقة مراكش حي 

الصناعي تكادير

WWW.INFOFISC.COM

انشـاء شـركـة

 »LEADERS E COM SARL «

بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

وضع  تم  بأڴادير   06/09/2021

ذات  للشركة  االسا�سي  القانون 

 LEADERS E  « املحدودة  املسؤول ة 

COM SARL« ذات املميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل   /1

مسؤول ة محدودة.

 LEADERS E الشركة:  تسم ة   /2

COM SARL

3/ غرض الشركة:

وارعما0  اإللكترون ة  الأجارة   

اإللكترون ة.

وخدمات  استشارات  شركة   

تكنولوج ا املعلومات.

السمعي  الرقمي  اإلنأاج   

البصري.

 االسأيراد والأصدير. 

للشركة:  االجأـمـاعي  4/املقـر 

حي   130 رقم  عمارة  الثاني  الطابق 

فونتي العل ا اكادير 

سنة   99 في  محـددة   : 5/املدة 

مـا  النهـائي  تاسيسهـا  تاريخ  من  ابأـداء 

عـدا االنحال0 املسبق او الأمـديـد.
في  محدد   : الشركة  6/رتاسما0 

الى  مقسم  درهم   100000.00 مبلـغ 

 100 بق مة  اجأماع ة  حصة   1000

درهم للحصة.

7/ الشركاء:

الس د   : درهم   50000.00  -

 70 بومريت عاد0 القاطن بف ال رقم 
رياض فونتي 01 بنسركاو اكادير

الس د   : درهم   50000.00  -

بوعدي ياسين القاطن بحي الشنينات 

بلوك ت اوالد تايمة

تع ين  تم  القانوني:  8/املسير 
كمسيرين للشركة وملدة غير محدودة :
عاد0  بومريت  الس د   -
فونتي  رياض   70 رقم  بف ال  القاطن 

01 بنسركاو اكادير
ياسين  بوعدي  الس د   -
ت  بلوك  الشنينات  بحي  ب  القاطن 

اوالد تايمة
االيـداع  تـم  القـانــونــي:  9/االيـداع 
لــدى  الضبط  بكأـابـة  القـانـونـي 
بأـاريخ  بأڭادير  الأجارية  املحكـمـة 

05/10/2021 تحت رقم 106699.
السجل  في  الأق د  10/رقم 
السجل  في  التسج ل  تم  الأجاري: 
بأڭادير  الأجارية  للمحكمة  الأجاري 

تحت رقم49041.
للخــــــالصــــــــــــة والأـذ ك ــــــــــر

مـكـأـب الحـسـابـات انــفــوفـسـك

807I

ABA GESTION SARLAU

TAYSSIRGEST
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجأماعي للشركة

ABA GESTION SARLAU
 AV MED V 3EME ETG 38

 BUREAU 12 ، 30000، FES
MAROC

TAYSSIRGEST شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي 332شارع 

ابراه م الروداني الطابق 5 رقم 
21 إقامة ريحان حي املعاريف 

الدارالب ضاء - 20000 الدارالب ضاء 
املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.511447
الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
2021 تم تحويل  20 شتنبر  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
الطابق  الروداني  ابراه م  »332شارع 
21 إقامة ريحان حي املعاريف  5 رقم 
20000 الدارالب ضاء  الدارالب ضاء - 

املغرب« إلى »58 زنقة إبن بطوطة رقم 

 20000  - الدارالب ضاء   2 الطابق   7

الدار الب ضاء املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 796631.

808I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

SPRINT FULL

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تفويت حصص

 STE OUBOUKS AUDIT &

CONSEILS

21 ، مكأب 17، الطابق الثاني، 

مكاتب باالص ، شارع عبد الكريم 

الخطابي، فاس ، 30000، فاس 

املغرب

SPRINT FULL شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 26 

املركز الأجاري اما0 شارع ابو الط ب 

املأنبي - 30000 فاس املغرب.

تفويت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.62537

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   2021 تكأو7ر   04 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الغالي  محمد  )ة(  الس د  تفويت 

من  اجأماع ة  حصة   1.000 كأاني 

تصل 1.000 حصة لفائدة الس د )ة( 

هشام كأاني بأاريخ 05 تكأو7ر 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   13 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4527.

809I
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DERMATHERM PARA SARL
إعالن مأعدد القرارات

»DERMATHERM PARA SARL «
املقـر االجأـمـاعي:الطابق ارر�سي رقم 
39 شارع محمد الفا�سي حي السالم 

اكادير 
السجل الأجاري رقم 25437

العام  الجمع  عقد  بمقأ�سى 
بين   03/12/2019 بأاريخ  االسأثنائي 
 DERMATHERM  « شركة  شركاء 

PARA SARL » تقرر مايلي : 
 تفويت الحصص االجأماع ة:

خالف  الس دة  فوتت   -
للس د  اجأماع ة  400 حصة  سميرة 

خالف هشام 
الفق ه  الس دة  فوتت   -
م لودة 400 حصة اجأماع ة للس د 

خالف هشام
الس دة  الشركة  اسأقالة مسيرة   

 .خالف سميرة
 تع ين الس د خالف هشام مسير 

.للشركة ملدة غير محدودة
 تغ ير اإلمضاء البنكي 

االجأماع ة  التسم ة  تغ ير   
 DERMATHERM من»  للشركة 
 Ô LUNCH  « إلى   »PARA SARL

 » SARL
تغ ير الهدف الأجاري للشركة إلى 

 .)اسأغال0 مطعم )سناك
 تنق ح القانون ارسا�سي للشركة. 
اإليداع  القـانــونــي:تم  اإليداع 
لـدى  الضبط  بكأـابـة  القـانـونـي 
بأـاريخ  بأكادير  الأجارية  املحكـمـة 

10/03/2020 تحت رقم 89867. 
للخــــــال صــــــــــــة والأـذ ك ــــــــــر

مـكـأـب الحـسـابـات انــفــوفـسـك

810I

comptable - lafrikh said 

univers recrute sarl au
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

comptable - lafrikh said
 N° 60 rue 01 assaka Khénifra ،

25063، bejaad maroc

univers recrute sarl au شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي العمارة 30 

الشقة 8 زنقة مةالي تحمد الوك لي 

- حسان - 10020 الر7اط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

155307

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   05

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.univers recrute sarl au
مقاو0   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التشغ ل املؤقت.

العمارة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
تحمد  مةالي  زنقة   8 الشقة   30

الر7اط   10020  - حسان   - الوك لي 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د عبد العزيز سع دي علوي 

درهم   100 بق مة  حصة   1.000  :

للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د عبد العزيز سع دي علوي 

 54102 املركز  واومنة  عنوانه)ا( 

خن فرة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس د عبد العزيز سع دي علوي 

 54102 املركز  واومنة  عنوانه)ا( 

خن فرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   14 بأاريخ  بالر7اط  الأجارية 

2021 تحت رقم -.

811I

الشراط فاطمةالزهراء

 STE EL AMERAOUY BUILD
TRAV

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

الشراط فاطمةالزهراء
فاس طريق عين السمن تجزئة 
املسرة بردلة قطعة 103 محل , 

اقامة سلمى ، 30020، فاس املغرب
 STE EL AMERAOUY BUILD
TRAV شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

 FES ,N 8 وعنوان مقرها اإلجأماعي
 AV ARIHA AL WAFAE RTE DE
SEFROU - 31000 FES MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
69131

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يول وز   05
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 STE EL : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.AMERAOUY BUILD TRAV
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 IMMEUBLES, PROMOTEUR
 IMMOBILIER, TRAVAUX DIVERS

.OU CONSTRUCTION
 FES ,N  : االجأماعي  املقر  عنوان 
 8 AV ARIHA AL WAFAE RTE DE

.SEFROU - 31000 FES MAROC
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 100  : محمد  العمراوي  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د العمراوي محمد عنوانه)ا( 
254 زنقة 4 حي س دي الهادي زواغة 

العل ا فاس 30020 فاس املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الس د العمراوي محمد عنوانه)ا( 
254 زنقة 4 حي س دي الهادي زواغة 

العل ا فاس 30020 فاس املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   18 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 3745.

812I

FINANCES.NET

 LEARNING IT CONSULTING
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FINANCES.NET

 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI TEMARA ، 12000،

TEMARA MAROC

 LEARNING IT CONSULTING

SARL AU شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي شقة رقم 

4 الطابق االو0 اقامة قادر مرس 

الخير تمارة - 12000 تمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

134429

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   15

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:.
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 LEARNING IT CONSULTING

.SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : تكنولوج ا 
املعلوم ات )مبرمج ، محلل ، مصمم( 
تكنولوج ا املعلوم ات )تاجر تجهزة(.
شقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
رقم 4 الطابق االو0 اقامة قادر مرس 

الخير تمارة - 12000 تمارة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 50.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 500  : تعويش  ابراه م  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ابراه م تعويش عنوانه)ا(  الس د 
تمارة   346 الجنوبي  ناصر  بن  دوار 

12000 تمارة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
ابراه م تعويش عنوانه)ا(  الس د 
تمارة   346 الجنوبي  ناصر  بن  دوار 

12000 تمارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   14 بأاريخ  بأمارة  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 6625.
813I
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Ô LUNCH SARL
إعالن مأعدد القرارات

»Ô LUNCH SARL «
املقـر االجأـمـاعي: الطابق االر�سي رقم 
39 شارع محمد الفا�سي حي السالم 

اكادير
السجل الأجاري رقم 25437

العام  الجمع  عقد  بمقأ�سى 
بين   13/04/2021 بأاريخ  االسأثنائي 
 «  Ô LUNCH SARL  « شركاء شركة 

مايلي : 

 تفويت الحصص االجأماع ة:

 - فوت الس د خالف هشام 100 

الناصري  للس د  اجأماع ة  حصة 

رش د.

 تنق ح القانون ارسا�سي للشركة. 

اإليداع  القـانــونــي:تم  اإليداع 

لـدى  الضبط  بكأـابـة  القـانـونـي 

بأـاريخ  بأكادير  الأجارية  املحكـمـة 

06/07/2021 تحت رقم 101191. 
للخــــــال صــــــــــــة والأـذ ك ــــــــــر

مـكـأـب الحـسـابـات انــفــوفـسـك

814I
Fidaz

KHEMISSAT SANI

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

رفع رتسما0 الشركة

Fidaz

 hay saidia meknes ، 207

50000، Meknes Maroc

KHEMISSAT SANI شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي دائرة 

الخميسات قب لة قبلين دوار ايت 

قسو - 15000 الخميسات املغرب.

رفع رتسما0 الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.26787

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تم   2021 شتنبر   21 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما0  رفع 

من  تي  درهم«   9.900.000«

»100.000 درهم« إلى »10.000.000 

مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 

املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملسأحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بأاريخ  بالخميسات  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 1279.

815I

FINCOSA MARRAKECH

2M.N.S.PRO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رق ة عمارة 180 بلوك B الطابق 
االو0 الشقة 7 ، 40000، مراكش 

املغرب
2M.N.S.PRO شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي الأضامن 
2 احمادية رقم 48 - 50000 مكناس 

املغرب.
تفويت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.34743

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2021 شتنبر   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الح وني  احمد  )ة(  الس د  تفويت 
تصل  من  اجأماع ة  حصة   19.800
)ة(  الس د  لفائدة  حصة   20.000
 SUDERIS PROMO SARL AU

بأاريخ 28 شتنبر 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   14 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4494.
816I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

S.H.Y PERFORMANCE SARL

إعالن مأعدد القرارات

 S.H.Y PERFORMANCE  «
»SARL

و83   82 رقم  االجأـمـاعي:  املقـر 
الطابق الخامس عمارة مرحبا ملأقى 
السعدي وشارع  الش خ  شارع محمد 

29 فبراير تالبرجت تڭادير.
السجل الأجاري رقم : 46415 

العام  الجمع  عقد  بمقأ�سى 
 04/10/2021 بأاريخ  االسأثنائي 
 S.H.Y « قرر الشريك الوح د لشركة

PERFORMANCE SARL » مايلي : 

 تفويت الحصص االجأماع ة :
الأجاني  الس دة  فوتت   -
اجأماع ة  حصة   1000 فاطمة 

للس د ن كراو يوهان.
فاطمة  الأجاني  الس دة  تع ين   
مسيرين  يوهان  ن كراو  والس د 

للشركة لفترة غير محدودة.
 تغ ير اإلمضاء البنكي. 

 تنق ح القانون ارسا�سي للشركة. 
االيـداع  تـم  القـانــونــي:  االيـداع 
لـدى  الضبط  بكأـابـة  القـانـونـي 
بأـاريخ  بأكادير  الأجارية  املحكـمـة 

07/10/2021 تحت رقم 106740.
للخــــــال صــــــــــــة والأـذ ك ــــــــــر

مـكـأـب الحـسـابـات انــفــوفـسـك

817I

MORABIT CONSEIL

SOUND & SPICES
إعالن مأعدد القرارات

MORABIT CONSEIL
625 شارع محمد الخامس الطابق 

الثالث رقم املكأب 29 الدار الب ضاء 
، 20000، الدار الب ضاء.

SOUND & SPICES »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: 10 زنقة 
السايس املعاريف الدارالب ضاء - 

20000 الدارالب ضاء املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
.463363

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 28 شتنبر 2021

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
للس د  اكوزار  حل م  الس د  تفويت 
العلمي هشام 340 حصة التي يملكها
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 340 العلمي  هشام  الس د  تفويت 
1000 حصة للس د  حصة من تصل 

ف صل سوني 
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تع ين الس د ف صل سوني مسير ثاني 

للشركة
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نظام ارسا�سي الأال ة: 
على  ينص  الذي   :13-6 رقم  بند 
سوني  ف صل  الس د  تع ين  مايلي: 
الس د  ادخا0   - للشركة  ثاني  مسير 

ف صل سوني كشريك جديد. 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 34407.
818I

FINCOSA MARRAKECH

2M.N.S.PRO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل الشكل القانوني للشركة
FINCOSA MARRAKECH

شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رق ة عمارة 180 بلوك B الطابق 
االو0 الشقة 7 ، 40000، مراكش 

املغرب
2M.N.S.PRO شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
و عنوان مقرها االجأماعي الأضامن 

2 احمادية رقم 48 - 50000 
مكناس.

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.34743
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2021 تم تحويل  29 شتنبر  املؤرخ في 
القانوني للشركة من »شركة  الشكل 
ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
املسؤول ة  ذات  »شركة  إلى  الوح د« 

املحدودة«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   14 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4494.
819I

بوديح كونأا

 ROUTES ET CANAUX DU
MAROC

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

رفع رتسما0 الشركة
بوديح كونأا

شارع الحسن الثاني ، 62000، 

العروي املغرب

 ROUTES ET CANAUX DU
MAROC شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي عمارة 
سارة الطريق الرئيس ة تاويمة رقم 
5 الشقة 3 حي الروغوالريس طريق 
مل ل ة 62000 الناضور املغرب.

رفع رتسما0 الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.19615
الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تم   2021 شتنبر   29 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما0  رفع 
»900.000 درهم« تي من »100.000 
عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 
تو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

ع ن ة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بأاريخ  بالناضور  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 4148.
820I

WORLD CONSULTING SARL.AU

KMEDWORK
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

WORLD CONSULTING SARL.
AU

23 شارع كارنوط الطابق الخامس 
مكأب رقم 02 ، 90000، طنجة 

املغرب
KMEDWORK شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د)في طور الأصف ة(

وعنوان مقرها اإلجأماعي 23 شارع 
كارنوط الطابق 5 املكأب رقم 2 - 

90000 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.103245

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر حل   2021 24 غشت  في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
 KMEDWORK الوح د  الشريك 
درهم   100.000 رتسمالها  مبلغ 

شارع   23 اإلجأماعي  مقرها  وعنوان 

 -  2 رقم  املكأب   5 الطابق  كارنوط 

90000 طنجة املغرب نت جة 0 : تزمة 

كورونا.

و حدد مقر الأصف ة ب 23 شارع 

 -  2 رقم  املكأب   5 الطابق  كارنوط 

90000 طنجة املغرب. 

و عين:

وعنوانه)ا(  حدة  قاسم  الس د)ة( 
رقم   77 تاتقامة  الراحة  مجمع 

املغرب  طنجة   90000 جزناية   21

كمصفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   08 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 7883.

821I

FIDUFORM SARL

LAAMOUR SERVICES SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDUFORM SARL

 N°53 ETAGE 1 RUE ZIADA ،

13002، BENSLIMANE MAROC

 LAAMOUR SERVICES SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار لعمور 

فضالت ابن سل مان دوار لعمور 

فضالت ابن سل مان 13003 ابن 

سل مان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

5451

 27 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2018 شتنبر  من 

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.LAAMOUR SERVICES SARL
اغاثة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املركبات
االستراد والأصدير

ب ع اآلالت واالدوات الصناع ة.
دوار   : االجأماعي  املقر  عنوان 
دوار  سل مان  ابن  فضالت  لعمور 
 13003 ابن سل مان  لعمور فضالت 

ابن سل مان املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
250 حصة   : بابا الخ اطى  الس د 

بق مة 100 درهم للحصة.
حصة   250  : محسن  بابا  الس د 

بق مة 100 درهم للحصة.
حصة   250  : وديع  بابا  الس د 

بق مة 100 درهم للحصة.
حصة   250  : علي  بابا  الس د 

بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الخ اطى  بابا  الس د 
فضالت   110 الرقم  وردة  تجزئة 

13000 بن سل مان املغرب.
عنوانه)ا(  محسن  بابا  الس د 
فضالت   110 الرقم  وردة  تجزئة 

13000 بن سل مان املغرب.
دوار  عنوانه)ا(  وديع  بابا  الس د 
سل مان  بن   13000 فضالت  لعمور 

املغرب.
تجزئة  عنوانه)ا(  علي  بابا  الس د 
13000 بن  110 فضالت  وردة الرقم 

سل مان املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الخ اطى  بابا  الس د 
فضالت   110 الرقم  وردة  تجزئة 

13000 ابن سل مان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة ببن سل مان بأاريخ 09 من 

تكأو7ر 2018 تحت رقم 1167.
822I
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JURISMAG SARL

 MANUFACTURE

 NATIONALE D›APPAREILS

 A COMBUSTIBLES par

 abréviation MANACOM

SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وفاة شريك

JURISMAG SARL

 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire

 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

 MANUFACTURE

 NATIONALE D’APPAREILS

 A COMBUSTIBLES par

 abréviation MANACOM SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 4، ممر دي 

كاليو0 ، عين السبع - 20000 الدار 

الب ضاء املغرب.

وفاة شريك
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.30003

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم اإلعالم   2021 يون و   18 في  املؤرخ 

السقاط  الفاضل  الشريك  بوفاة 

 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  وتوزيع 

يون و   17 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2020 بالشكل ارتي :

 388  ، السقاط  الس د)ة( شادية 

حصة.
 902  ، السقاط  ر�سى  الس د)ة( 

حصة.

 902  ، السقاط  هشام  الس د)ة( 

حصة.

 902  ، السقاط  حمزة  الس د)ة( 

حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 796533.

823I

CHAMS CONSULTING

GRAPENT TRAVAUX
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

CHAMS CONSULTING
 LOT BELMEJJAD N°607 2eme

 ETAGE N°15 AL MASSAR
 ROUTE DE SAFI MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
GRAPENT TRAVAUX شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

املسار رقم 607 الطابق الأاني رقم 
15 حي املسار - 40000 مراكش 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
117015

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يون و   30
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.GRAPENT TRAVAUX
تعما0   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.
تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
املسار رقم 607 الطابق الأاني رقم 15 
حي املسار - 40000 مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 
درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : هلل  عبد  ازناك  الس د 
حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  هلل  عبد  ازناك  الس د 
 ZTE NOUASSIF IGHREM
ورزازات   NOUGDAL 45000

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  هلل  عبد  ازناك  الس د 
 NOUASSIF IGHREM NOUGDAL

45000 ورزازات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يول وز   14 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 126044.

824I

تراج كوم

AMOR JR MED
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

تراج كوم
39 زنقة ل ل بلفدير ، 20310، 

الدارالب ضاء املغرب
AMOR JR MED شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي 12 زنقة 
صبري بوجمعة الطابق ارو0 رقم 6 

- 20310 الدارالب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
464183

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2020 يون و   11
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 AMOR : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.JR MED
اسأيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتصديرواسأعما0 املعدات الطب ة.

12 زنقة   : عنوان املقر االجأماعي 
صبري بوجمعة الطابق ارو0 رقم 6 - 

20310 الدارالب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د عمور محمد ر�سى : 1.000 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ر�سى  محمد  عمور  الس د 
عبدالكريم  شارع   22 عنوانه)ا( 
 20310 انفا  سع دة  ف ال  الخطابي 

الدارالب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس د عمور محمد رضا عنوانه)ا( 
ف ال  الخطابي  عبدالكريم  شارع   22
الدارالب ضاء   20310 انفا  سع دة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

يول وز 2020 تحت رقم 738114.
825I

SOCOGENA

هيلب سيرفيس
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

SOCOGENA
 BUREAU TREMPLIN N° 24

 ROUTE AIN CHKEF FES،
30000، FES MAROC

ه لب سيرفيس شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي عمارة بن مو�سى 
الكو�سي الطابق 2 فاس 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
69813
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 16 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر 

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

ه لب   : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

سيرفيس.

غرض الشركة بإيجاز : مقاولة في 

االشغا0 العموم ة.

عنوان املقر االجأماعي : شارع عبد 

مو�سى  بن  عمارة  الخطابي  الكريم 

الكو�سي الطابق 2 فاس 30000 فاس 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : الفوغالي  محمد  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الفوغالي  محمد  الس د 

شارع   247 رقم  الرحمان  اقامة 

فاس   30000 س  نرجس  الرحمة 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الفوغالي  محمد  الس د 

شارع   247 رقم  الرحمان  اقامة 

فاس   30000 س  نرجس  الرحمة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   13 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4508.

826I

MOUMNI CONSULTING

IKHWAN M›DIQ
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

MOUMNI CONSULTING
 LOT.AL BAHR AV. MOUSSA

 BNOU NOUSSAIR N° 8 M’DIQ
M‘DIQ، 93200، M‘DIQ MAROC

IKHWAN M’DIQ شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي فم 
العل ق شارع الفرابي ممر 9 رقم 10 
الطابق 1 رقم 1 املض ق - 00000 

املض ق املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

28825
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 فبراير   22
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.IKHWAN M’DIQ
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
فم  حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 10 9 رقم  الفرابي ممر  العل ق شارع 
 00000  - املض ق   1 رقم   1 الطابق 

املض ق املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 340  : عج بة  بن  ابراه م  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
الس د سع د اخرفي : 330 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.
الس د يوسف عبد الوهاب : 330 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عج بة  بن  ابراه م  الس د 
شارع  العل ق  فم  حي  عنوانه)ا( 
املض ق   9 رقم  ممر09  الفرابي 

00000 املض ق املغرب.
الس د سع د اخرفي عنوانه)ا( حي 
املض ق   21 ممر  الن ل  شارع  القلعة 

00000 املض ق املغرب.
الوهاب  عبد  يوسف  الس د 
ابن  شارع  العل ق  فم  حي  عنوانه)ا( 
00000 املض ق  1 املض ق  رشد رقم 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عج بة  بن  ابراه م  الس د 
شارع  العل ق  فم  حي  عنوانه)ا( 
املض ق   9 رقم  ممر09  الفرابي 

00000 املض ق املغرب
الس د سع د اخرفي عنوانه)ا( حي 
املض ق   21 ممر  الن ل  شارع  القلعة 

00000 املض ق املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   09 بأاريخ  بأطوان  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 490.
827I

sofoget

DOMAINE EL HAJJOUJI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وفاة شريك

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
DOMAINE EL HAJJOUJI شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي القن طرة 
شارع محمد خامس وقري رقم 3 

14000 القن طرة املغرب.
وفاة شريك

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.40043

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
اإلعالم  تم   2021 يناير   05 في  املؤرخ 
الحجوجي  محمد  الشريك  بوفاة 

 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  وتوزيع 
دجنبر   10 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2020 بالشكل ارتي :
الس د)ة( محمد امين الحجوجي ، 

28 حصة.
 14  ، الحجوجي  سارة  الس د)ة( 

حصة.
 14  ، الس د)ة( سك نة الحجوجي 

حصة.
 14  ، الحجوجي  مريم  الس د)ة( 

حصة.
 13  ، لزهر  عائشة  الس د)ة( 

حصة.
 17  ، الدهبي  فاطنة  الس د)ة( 

حصة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بالقن طرة بأاريخ 05 تبريل 

2021 تحت رقم 81872.
828I

sofoget

DOMAINE EL HAJJOUJI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسير جديد للشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
DOMAINE EL HAJJOUJI شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي القن طرة 
شارع محمد خامس وقري رقم 3 

14000 القن طرة املغرب.
تع ين مسير جديد للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.40043

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تع ين  تم   2021 يناير   05 في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة الس د)ة( لزهر 

عائشة كمسير وح د
تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بالقن طرة بأاريخ 05 تبريل 

2021 تحت رقم 81872.
829I
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نوغلب

AURELE PRIVE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

نوغلب
شقة 7 ، طابق4 تقس م ريزانا 
مبروكة طريق تكوراي مكناس ، 

50000، مكناس املغرب
AURELE PRIVE شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي 65 تجزئة 
النع م 5 نرجس 1 مكناس - 50000 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
54385

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 غشت   09
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AURELE PRIVE
غرض الشركة بإيجاز : استشارات 

إدارية
دروس الأقوية

الأحضير لالمأحانات.
عنوان املقر االجأماعي : 65 تجزئة 
النع م 5 نرجس 1 مكناس - 50000 

مكناس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الس دة العلوي االسماع لي الهام 
درهم   100 بق مة  حصة   1.000  :

للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

االسماع لي  العلوي  الس دة 

الشطر   1 زنقة   85 عنوانه)ا(  الهام 

1 حي االمان مكناس 50000 مكناس 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

االسماع لي  العلوي  الس دة 

الشطر   1 زنقة   85 عنوانه)ا(  الهام 

1 حي االمان مكناس 50000 مكناس 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   04 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4354.

830I

ORIEN.COMPTA

HAVIK EURO TRANS

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

توس ع نشاط الشركة 

ORIEN.COMPTA

52 شارع محمد الخامس حي 

الحسني بركان ، 60300، بركان 

املغرب

HAVIK EURO TRANS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها االجأماعي رقم 143 

زنقة االطال0 حي املسيرة - 60300 

بركان املغرب.

توس ع نشاط الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.7517

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   2021 تبريل   13 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  الأال ة  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

مخألف االشغا0 والبناء.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   06 بأاريخ  ببركان  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 259.

831I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

IMIND TRAVAUX
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP
249 ، 73000، DAKHLA MAROC
IMIND TRAVAUX شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 

النهضة، رقم 305 - 73000 الداخلة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
18527

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يون و   04
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 IMIND : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.TRAVAUX
اشغا0   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء
النجارة العامة )نجارة ارملن وم(

الـأجــاريـة  الـعـمـلـ ـات  كــل  وكــذلـك 
الـعـقـاريـة  املـنـقــوالت  والـصـنـاعـ ـة، 
مـباشــرة  بـصـفـة  تـرتـبـط  الـأـي  واملـالـ ـة 
تو غ ـر مـبـاشـرة بارنـشـطـــة املـذكــــورة 

تعـــــاله.
حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
النهضة، رقم 305 - 73000 الداخلة 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 500  : الحسين  الفقير  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
 500  : محمد  الكورش  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الحسين  الفقير  الس د 
 20000 م  4 ح  8 رقم  بلوك  املشروع 

الدار الب ضاء املغرب.

عنوانه)ا(  محمد  الكورش  الس د 

 41000 اداس ل  تمسولت  دوار 

شيشاوة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الحسين  الفقير  الس د 
 20000 م  4 ح  8 رقم  بلوك  املشروع 

الدار الب ضاء املغرب 

عنوانه)ا(  محمد  الكورش  الس د 

 41000 اداس ل  تمسولت  دوار 

شيشاوة املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بأاريخ  الدهب  بوادي  االبأدائ ة 

يون و 2021 تحت رقم 1011.

832I

sofoget

DOMAINE EL HAJJOUJI
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

sofoget

 Kenitra, 37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

DOMAINE EL HAJJOUJI شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي القن طرة 

شارع محمد خامس وقري رقم 3 

14000 القن طرة املغرب.

تفويت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.40043

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   2021 يناير   06 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الدهبي  فاطنة  )ة(  الس د  تفويت 

 17 تصل  من  اجأماع ة  حصة   17

حصة لفائدة الس د )ة( عائشة لزهر 

بأاريخ 06 يناير 2021.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بالقن طرة بأاريخ 05 تبريل 

2021 تحت رقم 81872.

833I

sofoget

fresh glamour
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسير جديد للشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
fresh glamour شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي الر7اط 
79 شارع ابن سينا طابق 2 شقة 8 

تكدا0 -------- الر7اط املغرب.
تع ين مسير جديد للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.132007

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تع ين  تم   2021 شتنبر   21 في  املؤرخ 
نفاز  الس د)ة(  للشركة  جديد  مسير 

تلبيرتو مرت نز كمسير وح د
تبعا لقبو0 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   13 بأاريخ  بالر7اط  الأجارية 

2021 تحت رقم 118259.

834I

AMJ MANAGEMENT

EM ADVISORY SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة االردن اقامة يامنة 2 الطابق 
االو0 رقم 30 طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب
EM ADVISORY SARL AU شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي شقة 
رقم 3 الطابق الثاني زاوية شارع 

ابن تومرت وشارع ابو بكر الصديق 
عمارة بويزم - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
120775

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يول وز   16
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 EM  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ADVISORY SARL AU
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات في التس ير.
شقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الثاني زاوية شارع ابن  3 الطابق  رقم 
تومرت وشارع ابو بكر الصديق عمارة 

بويزم - 90000 طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 100  : العشوري  محمد  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د محمد العشوري عنوانه)ا( 
شارع املسيرة الخضراء اقامة املسيرة 
طنجة   90000  .81 شقة   8 طابق 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس د محمد العشوري عنوانه)ا( 
شارع املسيرة الخضراء اقامة املسيرة 
طنجة   90000  .81 شقة   8 طابق 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   13 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 246904.
835I

ETS COMPTA HOUSE

ZY AZZA
إعالن مأعدد القرارات

ETS COMPTA HOUSE

 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،

KHENIFRA MAROC

ZY AZZA »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: واومنة 

خن فرة - - خن فرة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.2875

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 10 ماي 2021

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

بوعزة  امسد0  الس د  تفويت  مايلي: 

400 حصة للس د الغازي اقاش

على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

بوعزة  امسد0  الس د  تفويت  مايلي: 

100 حصة للس د سماللي حم د

وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

تفويت الحصص

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
05 يول وز  االبأدائ ة بخن فرة بأاريخ 

2021 تحت رقم 268.

836I

kamil affaires consulting group sarl au

SOPOSUD
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 kamil affaires consulting group

sarl au

 jnanat 3 operation erac n°19

 1er etage ainitti marrakech ،

40000، marrakech maroc

SOPOSUD شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 
االو0 رقم 19 عمل ة ايراك جنانات 3 
عين ايطي مراكش - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
116709

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يون و   10
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOPOSUD
تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اآلالت و7ناء الطرق.
الطابق   : االجأماعي  املقر  عنوان 
االو0 رقم 19 عمل ة ايراك جنانات 3 
40000 مراكش   - عين ايطي مراكش 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : غدير  هللا  عبد  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  غدير  هللا  عبد  الس د 
 52600 تينجداد  مالب  مالب  قصر 

الراش دية املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  غدير  هللا  عبد  الس د 
 52600 تينجداد  مالب  مالب  قصر 

الراش دية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يول وز   06 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 125756.

837I
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BCMF

لوكسوري مراكش رياض
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

BCMF
زنقة إبن عائشة عمارة ثمان نخالت 
رقم الشقة 1 كليز مراكش، 40000، 

مراكش املغرب
لوكسوري مراكش رياض شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع ابن 
عائشة عمارة ثمان نخالت شقة رقم 

1 جليز - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
79655

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2017 فبراير   06
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

لوكسوري مراكش رياض.
ْاسأغال0   : بإيجاز  الشركة  غرض 

دار الض افة تو رياض.
عنوان املقر االجأماعي : شارع ابن 
عائشة عمارة ثمان نخالت شقة رقم 

1 جليز - 40000 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
حصة   100  : ريم  ملان  الس دة 

بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 22 عنوانه)ا(  ريم  ملان  الس دة 
 40000 دكالة  باب  لوزا0  عرصة 

مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

 22 عنوانه)ا(  ريم  ملان  الس دة 

 40000 دكالة  باب  لوزا0  عرصة 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   20 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2017 تحت رقم 86092.

838I

اتما ن ة املنى

ايليفاج ساملي
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

اتما ن ة املنى

اقامة دحان الطابق الأاني زنقة 

عقبة بن نافع ، 26100، برش د 

املغرب

ايل فاج ساملي شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د)في 

طور الأصف ة(

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 

الهواورة س دي رحا0 الشاطئ - 

26100 برش د املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.4333

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

حل  تقرر   2021 يون و   18 في  املؤرخ 

ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

الشريك الوح د ايل فاج ساملي مبلغ 
وعنوان  درهم   10.000 رتسمالها 

مقرها اإلجأماعي دوار الهواورة س دي 
برش د   26100  - الشاطئ  رحا0 

املغرب نت جة 0 : ارزمة االقأصادية.

دوار  ب  الأصف ة  مقر  حدد  و 

 - الشاطئ  رحا0  س دي  الهواورة 

26100 برش د املغرب. 

و عين:

الساملي  يونس  الس د)ة( 

س دي  الهواورة  دوار  وعنوانه)ا( 
رحا0 26100 برش د املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.

 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يول وز   16 بأاريخ  ببرش د  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 936.
839I

CABINET BAHMAD

 LE 68) LE 68 BAR A VIN(
MARRAKECH

إعالن مأعدد القرارات

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش، 

40000، مراكش املغرب
 LE 68( LE 68 BAR A VIN(
MARRAKECH »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 
الوح د«

وعنوان مقرها االجأماعي: 68 زنقة 
الحرية مراكش - 40000 مراكش 

املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
.48765

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 04 تكأو7ر 2021

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 
على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
بونوا  الس د  اسأقالة  *قبو0  مايلي: 
كمسير  منصبه  من  بوتو  لورونت 

الشركة.
على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
مايلي: *قبو0 اسأقالة الس دة صفاء 
شويرف من منصبها كمسيرة الشركة.
على  ينص  الذي   :03 رقم  قرار 
ويلي  ايريك  الس د  تع ين   * مايلي: 
 LE  « لشركة  مسيرا   , تلفاريز  تندري 
 »68 BAR A VIN MARRAKECH
ملدة غير محدودة ،و الحامل لبطاقة 
املق م   ،E020248M رقم  التسج ل 

في ف ال 116 تركان الزيأون الشريف ة 

40000 مراكش

على  ينص  الذي   :04 رقم  قرار 

مايلي: *املصادقة على تفويت الس دة 

صفاء شويرف 850 حصة اجأماع ة 

من تصل 850 والس د بونوا لورونت 

بوتو 150 حصة اجأماع ة من تصل 

 .AZ ELYSIUM 150 لفائدة الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

على  ينص  الذي   :12 رقم  بند 
مايلي: تع ين الس د ايريك ويلي تندري 

 LE 68 BAR « تلفاريز , مسيرا لشركة

غير  ملدة   »A VIN MARRAKECH

محدودة ،و الحامل لبطاقة التسج ل 
ف ال  في  املق م   ،E020248M رقم 

116 تركان الزيأون الشريف ة 40000 

مراكش

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

املصادقة على تفويت الس دة صفاء 

من  اجأماع ة  حصة   850 شويرف 

تصل 850 والس د بونوا لورونت بوتو 

150 حصة اجأماع ة من تصل 150 

 .AZ ELYSIUM لفائدة الشركة

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

املصادقة على تفويت الس دة صفاء 

من  اجأماع ة  حصة   850 شويرف 

تصل 850 والس د بونوا لورونت بوتو 

150 حصة اجأماع ة من تصل 150 

 .AZ ELYSIUM لفائدة الشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   14 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 128508.

840I

KAOUN

ELMA3NA VIANDES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

KAOUN

 N°17 LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
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ELMA3NA VIANDES شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 

مسلم اقامة بوكار الطابق 3 شقة 14 

باب دكالة مراكش - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

119475

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   07

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ELMA3NA VIANDES

غرض الشركة بإيجاز : -ب ع وشراء 

وتوزيع اللحوم الحمراء والب ضاء.
زنقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

مسلم اقامة بوكار الطابق 3 شقة 14 

40000 مراكش  باب دكالة مراكش - 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د عبد الفأاح مردات : 1.000 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

مردات  الفأاح  عبد  الس د 

رقم  اغراب  درب  نة  ه ال  عنوانه)ا( 

15 مراكش 40000 مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

مردات  الفأاح  عبد  الس د 

عنوانه)ا( ه ال نة درب اغراب رقم 15 

مراكش 40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية بمراكش بأاريخ - تحت رقم 

.-
841I

FINANCE

INTRADIS DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FINANCE
 DR IHZITEN AGAFAY

 MRRAKECH DR IHZITEN
 AGAFAY MRRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
 INTRADIS DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي محل رقم 
1 اقامة الزيأون رقم 19 اسكجور 
مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
118567

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   14
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.INTRADIS DISTRIBUTION
-انأاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مواد الأنظ ف 
-ب ع وتوزيع مواد الأنظ ف.

عنوان املقر االجأماعي : محل رقم 
اسكجور   19 رقم  الزيأون  اقامة   1

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : الهاشم بن احمد  الس د 
حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الس د الهاشم بن احمد عنوانه)ا( 
اسكجور   526 رقم   2 برادي  تجزئة 

مراكش 1000 مراكش املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس د الهاشم بن احمد عنوانه)ا( 
اسكجور   526 رقم   2 برادي  تجزئة 

مراكش 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية بمراكش بأاريخ - تحت رقم 

.-
842I

Consultation internationale 6870 

DHSK
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

 Consultation internationale
6870

شارع محمد الخامس فضاء يسرى 
الطابق 10 رقم 355 ، 20100، الدار 

الب ضاء املغرب
DHSK شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة)في طور الأصف ة(

وعنوان مقرها اإلجأماعي 51.الطابق 
االر�سي.املركب الأجاري القدس - 

210 بن سل مان املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.5575

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
حل  تقرر   2020 مارس   16 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
 100.000 رتسمالها  مبلغ   DHSK
اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
الأجاري  االر�سي.املركب  51.الطابق 
املغرب  سل مان  بن   210  - القدس 
الهدف  تحق ق  عدم   :  0 نت جة 

االجأماعي.
ب  الأصف ة  مقر  حدد  و 
الأجاري  االر�سي.املركب  51.الطابق 

القدس - 210 بن سل مان املغرب. 

و عين:
الس د)ة( خل ل ظافر وعنوانه)ا( 
 177 رقم   5 زنقة  فيرمون  تجزئة 
الب ضاء  الدار   20100 كال فورن ا 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بأاريخ  سل مان  ببن  االبأدائ ة 

يول وز 2021 تحت رقم 423.
843I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

 IFR LOGISTIQUE &
SOLUTIONS SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

 COMPTA FINANCE DETROIT
SARL

اقامة ل نا الرقم 76 زاوية شارع 
طانطان وشارع لبنان الطابق الأاسع 

طنجة ، 90000، طنجة املغرب
 IFR LOGISTIQUE & SOLUTIONS

SARL شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
الزرقطوني 32 إقامة 29 الطابق 

االو0 طنجة - 90000 طنجة املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

118097
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يول وز   02
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 IFR  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 LOGISTIQUE & SOLUTIONS

.SARL
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البري الوطني والدولي للبضائع.
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شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الطابق   29 إقامة   32 الزرقطوني 
االو0 طنجة - 90000 طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
500 حصة   : فارس  رش د  الس د 

بق مة 100 درهم للحصة.
 500  : الفوناس  عمران  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
بق مة   500  : فارس  رش د  الس د 

100 درهم.
 500  : الفوناس  عمران  الس د 

بق مة 100 درهم.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  فارس  رش د  الس د 
 3 رقم   31 عمارة  الراحة  مجمع 

اكزناية 90000 طنجة املغرب.
الس د عمران الفوناس عنوانه)ا( 
 11 رقم   2 هند  الحسني  املجمع 

90000 طنجة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  فارس  رش د  الس د 
 3 رقم   31 عمارة  الراحة  مجمع 

اكزناية 90000 طنجة املغرب 
الس د عمران الفوناس عنوانه)ا( 
 11 رقم   2 هند  الحسني  املجمع 

90000 طنجة املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يول وز   05 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 244155.

844I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

 ALISSIA RECYCLAGE
 ET PREOTECTION DE
L›ENVIRONNEMENT

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

 COMPTA FINANCE DETROIT
SARL

اقامة ل نا الرقم 76 زاوية شارع 
طانطان وشارع لبنان الطابق الأاسع 

طنجة ، 90000، طنجة املغرب
 ALISSIA RECYCLAGE

 ET PREOTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
الزرقطوني 32 شقة رقم 29 الطابق 

ارو0 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
118165

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   25
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 ALISSIA : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها
 RECYCLAGE ET PREOTECTION

.DE L’ENVIRONNEMENT
شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الأدوير  إلعادة  املنأجات  جم ع  و7 ع 

وإعادة االسأخدام.
شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الطابق   29 32 شقة رقم  الزرقطوني 

ارو0 - 90000 طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : بنخجو  آس ة  الس دة 

حصة بق مة 100 درهم للحصة. 
 1000  : بنخجو  آس ة  الس دة 

بق مة 100 درهم.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بنخجو  آس ة  الس دة 
 44 رقم   61 زنقة  املخأار  الحاج  حي 

90000 طنجة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بنخجو  آس ة  الس دة 
 44 رقم   61 زنقة  املخأار  الحاج  حي 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يول وز   06 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 244225.

845I

BELCOMPTA

BLOCK M & S
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

BELCOMPTA
رقم 4 بلوك ب شارع النور زواغة 

العل ا ، 30000، فاس املغرب
BLOCK M & S شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي عمارة بن بن مو�سى 
الكوواش الطابق 2 - 30000 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

69785
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   15
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BLOCK M & S
االشغا0   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املخألفة
الأجارة.

عنوان املقر االجأماعي : شارع عبد 
الكريم الخطابي عمارة بن بن مو�سى 
فاس   30000  -  2 الطابق  الكوواش 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 
درهم، مقسم كالأالي:

الس د ال مني محمد : 800 حصة 
بق مة 100 درهم للحصة.

الس دة كروم بشرى : 200 حصة 
بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  ال مني  الس د 
طريق   2 الراشدية   5 الزنقة   35 رقم 

عين الشقف 30000 فاس املغرب.
عنوانه)ا(  بشرى  كروم  الس دة 
طريق   2 الراشدية   5 الزنقة   35 رقم 

عين الشقف 30000 فاس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بشرى  كروم  الس دة 
طريق   2 الراشدية   5 الزنقة   35 رقم 

عين الشقف 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   11 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4466/2021.
846I

sofoget

fresh glamour
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسير جديد للشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
fresh glamour شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي الر7اط 
79 شارع ابن سينا طابق 2 شقة 8 

تكدا0 ------ الر7اط املغرب.
تع ين مسير جديد للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.132007

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تع ين  تم   2021 شتنبر   17 في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة الس د)ة( تلبيرتو 
الكنتريال  لبرادو  ورو7ن  نفاز  مرت نز 
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لبرادو  ورو7ن  نفاز  مرت نز  تلبيرتو 
لقبو0  تبعا  آخر  كمسير  الكنتريال 

اسأقالة املسير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   27 بأاريخ  بالر7اط  الأجارية 

2021 تحت رقم 117779.

847I

HBLAWFIRM

CDG INVEST PME
شركة املساهمة

تغ ير تسم ة الشركة

HBLAWFIRM
 Rue Farabi, Bd Rachidi, ,6

 Résidence Toubkal, 2ème étage
 Gauthier, Casablanca ، 20060،

Casablanca Maroc
CDG INVEST PME شركة 

املساهمة
وعنوان مقرها االجأماعي 101 شارع 
املسيرة الخضراء ، الطابق االو0 - 

20100 الدار الب ضاء املغرب.
تغ ير تسم ة الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
110323

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم   2021 تكأو7ر   04 في  املؤرخ 
 CDG« من  الشركة  تسم ة  تغ ير 
 CDG INVEST« إلى   »INVEST PME

.»GROWTH
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 796610.

848I

Expertalys

 BSMART EXPERTISE
SARLAU

إعالن مأعدد القرارات

Expertalys
204  شارع سقراط رقم 3 ، 20370، 

الدارالب ضاء املغرب
 BSMART EXPERTISE SARLAU
»شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

ذات الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجأماعي: موطن 

لدى فدينو 11 شارع عزيز بال0 

الطابق 5 املعاريف 20100 

الدارالب ضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.796652

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 14 شتنبر 2021

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

مايلي: تم رفع رتسما0 الشركة بمبلغ 

من  تي  درهم«   738.949،69« قدره 

»100.000 درهم« إلى »838.949،69 

مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 

املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملسأحقة.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

بمبلغ  الشركة  رتسما0  خفض  تم 

من  تي  درهم«   738.949،69« قدره 

»838.949،69 درهم« إلى »100.000 

الخسارة  امأصاص  اجل  من  درهم« 

الشركة  رتسما0  اصبح  و7الأالي 

100.000 درهم

وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

العلوي  العابد  سعد  الس د  تقدم 

بحصة 100.000 درهم للشركة 

على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 

الشركة  رتسما0  مبلغ  حدد  مايلي: 

 : كالأالي  مقسم  درهم،   100.000 في 

 1.000  : العلوي  العابد  الس د سعد 

للحصة.  درهم   100 بق مة  حصة 

اجمالي الحصص 1000 حصة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 35714.

849I

CABINET CC ORGA

NBR BATIMENT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

CABINET CC ORGA

3 زنقة محمد باهي حي بالمي الطابق 

2 رقم 14 املعاريف ، 20330، 

الب ضاء املغرب

NBR BATIMENT شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي قصر 67 

زاوية غاندي ويعقوب املنصور - 

20300 الدارالب ضاء املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.343521

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تحويل  تم   2021 يون و   07 في  املؤرخ 

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

ويعقوب  غاندي  زاوية   67 »قصر 

الدارالب ضاء   20300  - املنصور 

الفردوس  إقامة   « إلى  املغرب« 

 - ولفة  ارر�سي  الطابق   065A02

20240 الدارالب ضاء املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

غشت 2021 تحت رقم 788872.

851I

اتما ن ة املنى

تيجي�سي اونفيغونمو
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

اتما ن ة املنى

اقامة دحان الطابق الأاني زنقة 

عقبة بن نافع ، 26100، برش د 

املغرب

ت جي�سي اونف غونمو شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 24 شارع 

مو�سى ابن نصير وموالي ادريس 

االزهر تجزئة الريان - 26100 برش د 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
15721

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   23
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

ت جي�سي اونف غونمو.
تعما0   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخألفة
تاجر.

عنوان املقر االجأماعي : 24 شارع 
ادريس  وموالي  نصير  ابن  مو�سى 
االزهر تجزئة الريان - 26100 برش د 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د لحسن عزيزي : 500 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.
 500  : السك ني  بوشع ب  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عزيزي  لحسن  الس د 
44 زنقة صنعاء حي التسير 1 26100 

برش د املغرب.
السك ني  بوشع ب  الس د 
 05 الشقة   10 العمارة  عنوانه)ا( 
برش د   26100 خلدون  ابن  اقامة 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عزيزي  لحسن  الس د 
44 زنقة صنعاء حي التسير 1 26100 

برش د املغرب
السك ني  بوشع ب  الس د 
 05 الشقة   10 العمارة  عنوانه)ا( 
برش د   26100 خلدون  ابن  اقامة 

املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   01 بأاريخ  ببرش د  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 1207.
852I

CABINET CC ORGA

ALLIANCE LOGISTICS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجأماعي للشركة

CABINET CC ORGA
3 زنقة محمد باهي حي بالمي الطابق 

2 رقم 14 املعاريف ، 20330، 
الب ضاء املغرب

ALLIANCE LOGISTICS شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي فضاء باكي 

زاوية زنقة محمد سم حة وزنقة 
ب ير بارون ط 6 رقم 603 - 20300 

الدارالب ضاء املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.199845
الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 22 يول وز 2020 تم تحويل 
للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
محمد  زنقة  زاوية  باكي  »فضاء  من 
رقم   6 ط  بارون  ب ير  وزنقة  سم حة 
603 - 20300 الدارالب ضاء املغرب« 
محمد  زنقة  زاوية  باكي  »فضاء  إلى 
رقم   5 ط  بارون  ب ير  وزنقة  سم حة 
505 - 20300 الدارالب ضاء املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

يون و 2021 تحت رقم 783305.
853I

M F B C

شركة لال ستشا رات التجا رية 
M F B C واملا لية

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

M F B C
134 ز اوية شا رع اوال د زيا ت وزتقة 
اسوا ت عما ر ة B الطا بق 4 رقم 7 ، 

20500، الد ا ر الب صا ء املغر ب

شركة لال ستشا رات الأجا رية واملا 
ل ة M F B C شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 134 

ملأقى شارع اوالد زيان وزثقة اسوان 
الطابق 4 الشقة 7 ال جيروند - 
20500 الدار الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

194259
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2009 يناير   10
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
: شركة  بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 
 M ل ة  واملا  رية  الأجا  رات  لال ستشا 

.F B C
حفظ   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املحاسب ة  املساعدة  الحسابات. 

والخبرة املحاسب ة
القانون ة  االستشارات 
واملحاسب ة  واملال ة  واالقأصادية 

واملال ة واالجأماع ة
والأق  م  الأدق ق  تعما0  جم ع 

واالسأحواذ للشركات
تنظ م اله اكل الأجارية

دراسة إدارة املحافظ
في  واملساعدة  املشروع  دراسة 

االستثمار
الأدريب والأوظ ف.

 134  : االجأماعي  املقر  عنوان 
ملأقى شارع اوالد زيان وزثقة اسوان 
 - جيروند  ال   7 الشقة   4 الطابق 

20500 الدار الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رتسما0  مبلغ 

60.000.000 درهم، مقسم كالأالي:
 3.000  : محمد  توف ق  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
 3.000  : سع د  زع مي  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الس د توف ق محمد عنوانه)ا( 77 
العق د  شارع   1 بلوك  ري  السد  حي 
العال م 20650 الدارالب ضاء املغرب.
عنوانه)ا(  سع د  زع مي  الس د 
رقم  جو7ير  اقامة  رش د  ي  موال  حي 

20670 الدارالب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس د توف ق محمد عنوانه)ا( 77 
العق د  شارع   1 بلوك  ري  السد  حي 
العال م 20650 الدارالب ضاء املغرب

عنوانه)ا(  سع د  زع مي  الس د 
حي موال ي رش د اقامة جو7ير رقم 7 

20670 الدارالب ضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

يناير 2009 تحت رقم -.
854I

الفيروز

دي ال اس ايمو
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وفاة شريك

الفيروز
الزنقة 2 الرقم 1 حي الصافي برش د 

، 26100، برش د املغرب
دي ا0 اس ايمو شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 115 
تجزئة ركراكة. برش د - 26100 

برش د املغرب.
وفاة شريك

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.7093

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 25 غشت 2021 تم اإلعالم 
بوفاة الشريك احمد سلطانة وتوزيع 
لرسم   

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2021 غشت   16 في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل ارتي :

 7  ، سلطانة  حنان  الس د)ة( 
حصة.

الس د)ة( نجاة سلطانة ، 7 حصة.

الس د)ة( ل لى سلطانة ، 7 حصة.

 7  ، سلطانة  اسماء  الس د)ة( 

حصة.

 12  ، سلطانة  محمد  الس د)ة( 

حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   20 بأاريخ  ببرش د  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 1145.

855I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

IBRARAY TRAVAUX
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR

SARL AU

 AV EL MOUTANABI RUE 1

 N°183 2EME ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC

IBRARAY TRAVAUX شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 

االر�سي تجزئة داري السكن ة رقم 

23 جماعة فم اودي - 23000 بني 

مال0 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

11983

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   16

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.IBRARAY TRAVAUX

ارعما0   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االلومن وم  ونجارة  توالبناء  املخألفة 

والزجاج.
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الطابق   : االجأماعي  املقر  عنوان 
االر�سي تجزئة داري السكن ة رقم 23 
23000 بني مال0   - جماعة فم اودي 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د الع موش الحسين : 1.000 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحسين  الع موش  الس د 
عنوانه)ا( فم اودي املركز 23000 بني 

مال0 املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الحسين  الع موش  الس د 
عنوانه)ا( فم اودي املركز 23000 بني 

مال0 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بأاريخ  مال0  ببني  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 1031.

856I

الفيروز

دي ال اس ايمو
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسير جديد للشركة

الفيروز
الزنقة 2 الرقم 1 حي الصافي برش د 

، 26100، برش د املغرب
دي ا0 اس ايمو شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 115 
تجزئة ركراكة. برش د - 26100 

برش د املغرب.
تع ين مسير جديد للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.7093

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تع ين  تم   2021 25 غشت  في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة الس د)ة( العافي 

عدنان كمسير آخر
تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   20 بأاريخ  ببرش د  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 1145.

857I

الفيروز

دي ال اس ايمو
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسير جديد للشركة

الفيروز

الزنقة 2 الرقم 1 حي الصافي برش د 

، 26100، برش د املغرب

دي ا0 اس ايمو شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 115 

تجزئة ركراكة. برش د - 26100 

برش د املغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.7093

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تع ين  تم   2021 25 غشت  في  املؤرخ 

الس د)ة(  للشركة  جديد  مسير 

ادهيري عبد العاطي كمسير آخر

تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   20 بأاريخ  ببرش د  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 1145.

858I

CANOCAF SARL

AYOUB CARREAUX
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل الأصف ة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 
رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC

AYOUB CARREAUX شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : دوار 

ادغالة توالد حمو تمطالسة - 62253 

الدريوش املغرب.

قفل الأصف ة
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

.85
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر حل   2021 يول وز   26 في  املؤرخ 
ذات  شركة   AYOUB CARREAUX
رتسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤول ة 
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
حمو  توالد  ادغالة  دوار  اإلجأماعي 
62253 الدريوش املغرب  تمطالسة - 

نت جة 0- نهاية نشاط الشركة.
و عين:

تعراب  الواحد  عبد  الس د)ة( 
حمو  توالد  ادغالة  دوار  وعنوانه)ا( 
املغرب  الدريوش   62253 تمطالسة 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 
دوار  وفي   2021 يول وز   29 بأاريخ 
ادغالة توالد حمو تمطالسة - 62253 

الدريوش املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بأاريخ  بالدريوش  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 121.
860I

ste cofiguer sarl

STE NEGO KHAL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل الأصف ة

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage n3
guercif ، 35100، guercif maroc
STE NEGO KHAL شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي : شهابة 
هوارة تادرت - 35100 جرس ف 

املغرب.
قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
.649

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر   2021 غشت   05 في  املؤرخ 
STE NEGO KHAL شركة ذات  حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د مبلغ رتسمالها 10.000 درهم 
شهابة  اإلجأماعي  مقرها  وعنوان 
جرس ف   35100  - تادرت  هوارة 

املغرب نت جة للم تحقق اي ر7ح.
و عين:

الس د)ة( محمد لكحل وعنوانه)ا( 
 03 رقم   07 زنقة   01 القسم  حي 
)ة(  املغرب كمصفي  الدخلة   73000

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 
شهابة  وفي   2021 غشت   05 بأاريخ 
جرس ف   35100  - تادرت  هوارة 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بجرس ف بأاريخ 05 تكأو7ر 

2021 تحت رقم 1145/2021.
861I

M.J.J CONSEILS SARL AU

 STE CAFE SNACK AIN
RAHA SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

M.J.J CONSEILS SARL AU
مركز كماسة شيشاوة ، 40000، 

مراكش املغرب
 STE CAFE SNACK AIN RAHA
SARL AU شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 67 
عمارة 3 عمل ة عين الراحة مراكش. 

- 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
118631

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   03
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
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عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 CAFE SNACK AIN RAHA SARL

.AU
 1-  : بإيجاز  الشركة  غرض 
خمسة  من  باقل  مقهى  اسأغال0 

مسأخدمين.
-2 ي ع االكالت السريعه..

 67 رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الراحة مراكش.  3 عمل ة عين  عمارة 

- 40000 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
حصة   1.000  : منير  زايد  الس د 

بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د زايد منير عنوانه)ا( فرنسا 

000000 فرنسا فرنسا.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس د زايد منير عنوانه)ا( فرنسا 

000000000 فرنسا فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   20 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 127683.
862I

CABINET CC ORGA

SMART SOURCING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

CABINET CC ORGA
3 زنقة محمد باهي حي بالمي الطابق 

2 رقم 14 املعاريف ، 20330، 
الب ضاء املغرب

SMART SOURCING شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 17 زنقة 
حف ظ سلفي املعاريف - 20300 

الدارالب ضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.166675

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2021 تبريل   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
مرحوم  نب ل  )ة(  الس د  تفويت 
تصل  من  اجأماع ة  حصة   333
احمد  )ة(  الس د  لفائدة  333 حصة 

منأصر بأاريخ 15 تبريل 2021.
قاني  محمد  )ة(  الس د  تفويت 
تصل  من  اجأماع ة  حصة   333
احمد  )ة(  الس د  لفائدة  333 حصة 

منأصر بأاريخ 15 تبريل 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

يون و 2021 تحت رقم 783304.
863I

FINANCES.NET

A G PROJET SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

A G PROJET SARL AU شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي شقة 4 

الطابق االو0 اقامة قادر مرس الخير 
تمارة تمارة 12000 تمارة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
134431

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   01
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 A G  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PROJET SARL AU

اشغا0   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الجبص والنجارة.

 4 شقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الطابق االو0 اقامة قادر مرس الخير 

تمارة تمارة 12000 تمارة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 50.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
حصة   500  : احمد  كمرة  الس د 

بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د كمرة احمد عنوانه)ا( دوار 
تارودانت  إيموالس  إسوا0  تنغاس 

83000 تارودانت املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس د كمرة احمد عنوانه)ا( دوار 
تارودانت  إيموالس  إسوا0  تنغاس 

83000 تارودانت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   14 بأاريخ  بأمارة  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 6626.
864I

info centre

INFO CENTRE
شركة الأضامن

تحويل املقر االجأماعي للشركة

info centre
منطقة ََََت زنقة 3 رقم 7 السفلي 

البساتين ، 50000، مكناس املغرب
INFO CENTRE شركة الأضامن

وعنوان مقرها اإلجأماعي 
17/15زنقة امير عبدالقادر - 50000 

مكناس املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري -.
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 25 غشت 2021 تم تحويل 
للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
 - عبدالقادر  امير  »15/17زنقة  من 
50000 مكناس املغرب« إلى »منطقة 
 - البساتين  السفلي   7 رقم   3 زنقة  ت 

5000 مكناس املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   01 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

2021 تحت رقم 3941.
866I

FIDIS CONSEIL

JAD TEX SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجأماعي للشركة

FIDIS CONSEIL
 MASSIRA 1 LOT A N°493 2EME

 RTAGE N°3 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
JAD TEX SARL AU شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي 

 MAGASIN AU RDC SOCOMA 2
 N° 624- MARRAKECH - 40000

مراكش املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.71005
الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
2020 تم تحويل  22 شتنبر  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
 MAGASIN AU RDC SOCOMA«
 2 N° 624- MARRAKECH -
 MAG« إلى  املغرب«  مراكش   40000
 ET GARAGE SIS AU RDC DE LA
 PROPRIETE DITE AZLI SUD 1
 N° 893, MARRAKECH - 40000

مراكش املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يون و   29 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 7864.
867I

M.J.J CONSEILS SARL AU

STE VP MEUBLE SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تغ ير تسم ة الشركة

M.J.J CONSEILS SARL AU
مركز كماسة شيشاوة ، 40000، 

مراكش املغرب
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 STE VP MEUBLE SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها االجأماعي دوار الحاج 
العربي السويهلة مراكش. - 40000 

مراكش املغرب.
تغ ير تسم ة الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
104281

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تم   2021 غشت   27 في  املؤرخ 
 STE VP« من  الشركة  تسم ة  تغ ير 
 STE JR« إلى   »MEUBLE SARL AU

.»GROUPE SARL AU
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   07 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 128302.
868I

EL MAQHOR ABDELHAK

 STE ECOLE PRIVEE DES«
 INFERMIERS TAOUNATE

»EPIT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع الفداء تجزئة سميرة تاونات 
34000 املغرب تاونات، 34000، 

تاونات املغرب
 STE ECOLE PRIVEE DES«

 INFERMIERS TAOUNATE »EPIT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
الحس الثاني بالقرب من املحطة 

الطرق ة الدش ار تاونات - 34000 
تاونات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
1945

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   22
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 STE«  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 ECOLE PRIVEE DES INFERMIERS

.TAOUNATE »EPIT
- مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خاصة.
شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
املحطة  من  بالقرب  الثاني  الحس 
 34000  - تاونات  الدش ار  الطرق ة 

تاونات املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : البقالي  املهدي  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  البقالي  املهدي  الس د 
تاونات  تاونات  حي  ايمن  ام  شارع 

34000 تاونات املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  البقالي  املهدي  الس د 
تاونات  تاونات  حي  ايمن  ام  شارع 

34000 تاونات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   04 بأاريخ  بأاونات  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 98.
869I

EL MAQHOR ABDELHAK

 STE MSKH AGRICOLE SARL
AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع الفداء تجزئة سميرة تاونات 
34000 املغرب تاونات، 34000، 

تاونات املغرب
 STE MSKH AGRICOLE SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي مزارع 

الصودية اورتزاغ غافساي تاونات - 

34000 تاونات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

1937

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يون و   04

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MSKH AGRICOLE SARL AU

الفالحة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والزراعة.

مزارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 - تاونات  غافساي  اورتزاغ  الصودية 

34000 تاونات املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 90.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
العلوي  اسماع ل  موالي  الس د 
درهم   100 بق مة  حصة   900  :

للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العلوي  اسماع ل  موالي  الس د 
عنوانه)ا( شارع الفداء تجزئة سميرة 

تاونات 34000 تاونات املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
العلوي  اسماع ل  موالي  الس د 
عنوانه)ا( شارع الفداء تجزئة سميرة 

تاونات 34000 تاونات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   30 بأاريخ  بأاونات  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 94.

870I

PROGRES LINE20

STE GRUFFORAGE MAROC
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

PROGRES LINE20

 CENTRE LOUDAYA LOUDAYA

 40250 MARRAKECH ، 40250،

MARRAKECH MAROC

 STE GRUFFORAGE MAROC

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار اوالد 

بن السبع االوداية مراكش - 40250 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

118977

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   13

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.GRUFFORAGE MAROC

حفر   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

اربار.

- تاجر.

الفالح ة  املواد  جم ع  ب ع   -

واله درول ك.

عنوان املقر االجأماعي : دوار اوالد 

 40250  - بن السبع االوداية مراكش 

مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د لحرور ابراه م : 500 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.

 500  : املخأار  املصلوحي  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا(  ابراه م  لحرور  الس د 
دوار اوالد بن السبع االوداية مراكش 

40250 مراكش املغرب.
الس د املصلوحي املخأار عنوانه)ا( 
دوار اوالد بن السبع االوداية مراكش 

40250 مراكش املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ابراه م  لحرور  الس د 
دوار اوالد بن السبع االوداية مراكش 

40250 مراكش املغرب
الس د املصلوحي املخأار عنوانه)ا( 
دوار اوالد بن السبع االوداية مراكش 

40250 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   29 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 188049.
871I

بروفكس

AMC BATIMENT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

بروفكس
بشارع محمد الخامس اقامة البرصة 

وجدة ، 60000، وجدة املغرب
AMC BATIMENT شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي 84 شارع 
عال0 بنعبد هللا الطابق 7 مكأب 
رقم 25 وجدة - 60000 وجدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
37893

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يون و   25
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 AMC  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BATIMENT
مقاو0   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغا0 املخألفة للبناء.

عنوان املقر االجأماعي : 84 شارع 

عال0 بنعبد هللا الطابق 7 مكأب رقم 

25 وجدة - 60000 وجدة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : تمين  شقرون  الس د 

درهم   100.000 بق مة  حصة 

للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  تمين  شقرون  الس د 

شارع الج اللي التهامي تجزئة الكولين 
وجدة   60000 رقم   1 الوفاء  زنقة 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  تمين  شقرون  الس د 

شارع الج اللي التهامي تجزئة الكولين 
زنقة الوفاء 1 رقم 25 60000 وجدة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   06 بأاريخ  بوجدة  الأجارية 

2021 تحت رقم 2859.

872I

amina zouheir

شركة حطابي محمد
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تغ ير تسم ة الشركة

amina zouheir

 n°475 lotissment wifaq route

 ain smen zouagha haute ،

30000، fes maroc

شركة حطابي محمد شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها االجأماعي رقم 3 
بلوك 11 بالد اصفيرة عين النقبي 

فاس - 30000 فاس املغرب.
تغ ير تسم ة الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
64419

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تغ ير  تم   2021 يول وز   29 في  املؤرخ 
حطابي  »شركة  من  الشركة  تسم ة 

محمد« إلى »شركة ام نة كولور«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   06 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4434.
873I

ABOU YASSER CONSEIL

 STE SILVIA AXS
- TRANSPORT -SARLAU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

حل شركة

ABOU YASSER CONSEIL
 N° 73, COMPLEXE

 COMMERCIALE, SYBA,
 MARRAKCH, MAROC N° 73,
 COMPLEXE COMMERCIALE,
 SYBA, MARRAKCH, MAROC،
40000، MARRAKECH MAROC
 STE SILVIA AXS TRANSPORT
SARLAU- - شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د)في 

طور الأصف ة(
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 78’ 
املركب الأجاري’ س دي يوسف ابن 
علي’ مراكش. - 40000 مراكش. 

املغرب..
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.97833

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر حل   2021 20 غشت  في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
 STE SILVIA AXS الوح د  الشريك 
مبلغ   -  TRANSPORT -SARLAU
وعنوان  درهم   100.000 رتسمالها 
املركب   ’78 رقم  اإلجأماعي  مقرها 

علي’  ابن  يوسف  س دي  الأجاري’ 
املغرب.  مراكش.   40000  - مراكش. 
كورونا  مرض  انتشار   .:  0 نت جة 
الس احي  املجا0  على  وانعكاساته 
بمدينة  الس احي  النقل  وخاصة 

مراكش..
و حدد مقر الأصف ة ب رقم 78’ 
يوسف  س دي  الأجاري’  املركب 
 40000 مراكش.  مراكش.  علي’  ابن 

مراكش. املغرب.. 
و عين:

بادي  سعدية  الس د)ة( 
اكدا0’  الس اح ة  القرية  وعنوانه)ا( 
اقامة القنطرة’ جناح اوريكا’ 40000 
)ة(  كمصفي  املغرب.  مراكش. 

للشركة.
 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   23 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 127834.
874I

CANOCAF SARL

AYOUB CARREAUX
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC
AYOUB CARREAUX شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة)في طور 
الأصف ة(

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 
ادغالة توالد حمو تمطالسة - 62253 

الدريوش املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 85.
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر   2021 يول وز   26 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  حل شركة 
AYOUB CARREAUX مبلغ رتسمالها 
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مقرها  وعنوان  درهم   100.000
حمو  توالد  ادغالة  دوار  اإلجأماعي 
62253 الدريوش املغرب  تمطالسة - 

نت جة 0 : - نهاية نشاط الشركة.
دوار  ب  الأصف ة  مقر  حدد  و 
ادغالة توالد حمو تمطالسة - 62253 

الدريوش املغرب. 
و عين:

تعراب  الواحد  عبد  الس د)ة( 
حمو  توالد  ادغالة  دوار  وعنوانه)ا( 
املغرب  الدريوش   62253 تمطالسة 

كمصفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بأاريخ  بالدريوش  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 120.
875I

RAHHALI CONSEIL

BEBA INDUSTRIE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل الأصف ة

RAHHALI CONSEIL
 lot al azzouzia marrakech 1482

، 40000، Marrakech Maroc
BEBA INDUSTRIE شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي : رقم 

1482 العزوزية، مراكش - 40000 
مراكش املغرب.
قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
.103417

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر حل   2021 يول وز   15 في  املؤرخ 
ذات  شركة   BEBA INDUSTRIE
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 
 100.000 رتسمالها  مبلغ  الوح د 
رقم  اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 40000  - مراكش  العزوزية،   1482
للخسارة  نت جة  املغرب  مراكش 

املال ة.

و عين:

البجاني  ايمان  الس د)ة( 

زنقة  امللوك  حب  اقامة  وعنوانه)ا( 

اوالد سع د رقم 81، سطات 26000 

سطات املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 

رقم  وفي   2021 يول وز   15 بأاريخ 

 40000  - مراكش  العزوزية،   1482

مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   28 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 127996.

876I

ABOU YASSER CONSEIL

STE SAADA SMILE -SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تحويل الشكل القانوني للشركة

ABOU YASSER CONSEIL

 N° 73, COMPLEXE

 COMMERCIALE, SYBA,

 MARRAKCH, MAROC N° 73,

 COMPLEXE COMMERCIALE,

 SYBA, MARRAKCH, MAROC،

40000، MARRAKECH MAROC

STE SAADA SMILE -SARL شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

و عنوان مقرها االجأماعي اقامة 

السعادة 1’ عمارة 114’ شقة 4’ 

مراكش. - 40000 مراكش..

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.116447

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 14 يول وز 2021 تم تحويل 

القانوني للشركة من »شركة  الشكل 

ذات املسؤول ة املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   23 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 127832.

877I

accountirabia

GML TRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

accountirabia
درب بوشنأوف زنقة 25 رقم 131، 
درب السلطان الفداء ، 200000، 

الدارالب ضاء املغرب
GML TRANS شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 

ياسم نة 1زنقة 10 رقم 19 عين 
 CASABLANCA الشق الدارالب ضاء

20100 الدارالب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
518201

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يول وز   05
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 GML  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.TRANS
النقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

البري للبضائع الوطن ة والدول ة ؛
- االرسال ات
- نقل ارفراد.

- النقل الس احي..
حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
عين   19 رقم   10 1زنقة  ياسم نة 
 CASABLANCA الدارالب ضاء  الشق 

20100 الدارالب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
محمودي  مهدي  موالي  الس د 
درهم   100 بق مة  حصة   1.000  :

للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

محمودي  مهدي  موالي  الس د 
الأقدم  اقامة  القدس  حي  عنوانه)ا( 
برنو�سي  س دي  رقم10   44 عمارة 

20100 الدارالب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
محمودي  مهدي  موالي  الس د 
الأقدم  اقامة  القدس  حي  عنوانه)ا( 
برنو�سي  س دي  رقم10   44 عمارة 

20100 الدارالب ضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795285.
879I

M F B C

شركة اال ستشا رات التجا رية 
M F B C واملا لية

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تفويت حصص

M F B C
134 ز اوية شا رع اوال د زيا ت وزتقة 
اسوا ت عما ر ة B الطا بق 4 رقم 7 ، 

20500، الد ا ر الب صا ء املغر ب
شركة اال ستشا رات الأجا رية واملا 
ل ة M F B C شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 134مأأقى 
شارع اوالد زيان وزنقة اسوان طابق 
4 شقة 7 ال جيروند - 20500 الدار 

الب ضا ء املغرب.
تفويت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري -.
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2014 فبراير   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :
زع مي  سع د  )ة(  الس د  تفويت 
تصل  من  اجأماع ة  حصة   2.000
)ة(  الس د  لفائدة  حصة   3.000

محمد توف ق بأاريخ 10 يناير 2009.
زع مي  سع د  )ة(  الس د  تفويت 
تصل  من  اجأماع ة  حصة   1.000
1.000 حصة لفائدة الس د )ة( نجا ة 

شكيرو بأاريخ 10 يناير 2009.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

فبراير 2014 تحت رقم 194259.
880I

amina zouheir

شركة حطابي محمد
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

amina zouheir
 n°475 lotissment wifaq route

 ain smen zouagha haute ،
30000، fes maroc

شركة حطابي محمد شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 2/59 
زنقة 4 جنان عرقاي باب الخوخة 

فاس - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
64419

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2019 نونبر   08
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
: شركة  بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

حطابي محمد.
غرض الشركة بإيجاز : مأجر لب ع 

العديد من تنواع البضائع.
عنوان املقر االجأماعي : رقم 59/2 
الخوخة  باب  عرقاي  جنان   4 زنقة 

فاس - 30000 فاس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : حطابي  محمد  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حطابي  محمد  الس د 

عين  اصفيرة  بالد   11 بلوك   3 رقم 

النقبي فاس 30000 فاس املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حطابي  محمد  الس د 

عين  اصفيرة  بالد   11 بلوك   3 رقم 

النقبي فاس 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   23 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2020 تحت رقم 2818.

881I

مسأامنة ت مادير ش.م.م ش.و

SOURIMPEX
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

مسأامنة ت مادير ش.م.م ش.و

حي لعري ش خ عمارة الشفاء الطابق 

الرابع الناظور، 62000، الناظور 

املغرب

SOURIMPEX شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

الجيش امللكي رقم 67 الناظور 

الناظور 62000 الناظور املغرب.

تفويت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.15219

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تمت   2021 شتنبر   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت الس د )ة( جواد املنصوري 

تصل  من  اجأماع ة  حصة   1.000

1.000 حصة لفائدة الس د )ة( نب ل 

العمراني بأاريخ 24 شتنبر 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  بالناضور  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 4095.

882I

ELADIS SARL AU

ELADIS SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
رفع رتسما0 الشركة

ELADIS SARL AU

 KM 11,5 LAHFAYA OULED

 HADDOU BOUSKOURA

 CASABLANCA ، 27182،

CASABLANCA MAROC

ELADIS SARL AU شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي كلم 11،5 

لحفايا دوار والد حدو بوسكورة الدار 

الب ضاء - 27182 الدار الب ضاء 

املغرب.
رفع رتسما0 الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.264269

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم   2021 غشت   30 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما0  رفع 

من  تي  درهم«   2.900.000«

 3.000.000« إلى  درهم«   100.000«

مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 

املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملسأحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 796018.

883I

amina zouheir

امينة كولور
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجأماعي للشركة

amina zouheir

 n°475 lotissment wifaq route

 ain smen zouagha haute ،

30000، fes maroc

ام نة كولور شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 59 
2 زنقة 4 جنان عراقي باب الخوخة 

فاس - 30000 فاس املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.64419
الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 29 يول وز 2021 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
باب  عراقي  4 جنان  زنقة   2  59 »رقم 
الخوخة فاس - 30000 فاس املغرب« 
إلى »رقم 3 بلوك 11 بالد اصفيرة عين 
النقبي فاس - 30000 فاس املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   06 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4434.

885I

CABINET CRCOM

HUILERIE OUED SAISS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

CABINET CRCOM
 AV GHASSAN KANAFANI,

 ESPACE JARDIN LALLA
 MERYEM 3eme ETAGE V.N FES

FES ،30000 ، اململكة املغر7 ة
HUILERIE OUED SAISS شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 54 شارع 
عين السبع الحي الصناعي الدكارات 

فاس فاس 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

69775
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   13
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.HUILERIE OUED SAISS
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معصرة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

زيت الزيأون.

عنوان املقر االجأماعي : 54 شارع 

الدكارات  الصناعي  الحي  السبع  عين 

فاس فاس 30000 فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 400  : الرح م  عبد  بونا  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

حصة   300  : مراد  بونا  الس د 

بق مة 100 درهم للحصة.

حصة   300  : وسام  بونا  الس د 

بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د بونا عبد الرح م عنوانه)ا( 

كل و7اترا  إقامة  الخنساء  شارع   26

فاس  الجديدة  املدينة   10 الشقة 

30000 فاس املغرب.

الس د بونا مراد عنوانه)ا( الشقة 

7 الطابق 2 رقم 13 تجزئة بريست ج ا 

فاس   30000 فاس  الخ ل  ملعب 

املغرب.

 26 عنوانه)ا(  وسام  بونا  الس د 

شارع الخنساء إقامة كل و7اترا الشقة 

 30000 فاس  الجديدة  املدينة   10

فاس املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الس د بونا عبد الرح م عنوانه)ا( 

كل و7اترا  إقامة  الخنساء  شارع   26

فاس  الجديدة  املدينة   10 الشقة 

30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   07 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4441.

886I

INTER-FOOD MOROCCO PRODUCTION

انتير فود موروكو بروداكشن
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

اسأدراك خطٍإ

اسأدراك خطٍإ وقع بالجريدة 
الرسم ة

 INTER-FOOD MOROCCO
PRODUCTION

 BOULVARD HASSAN II
 QARTIER MOUAZARN, AIT

 OURIR, MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

انأير فود موروكو بروداكشن شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

 وعنوان مقرها اإلجأماعي 
 BOULVARD HASSAN II

 QARTIER MOUAZARN, AIT
 OURIR, MARRAKECH - 40000

مراكش املغرب.
بالجريدة  وقع  خطٍإ  إسأدراك   
 27 بأاريخ   5687 عدد  الرسم ة 

تكأو7ر 2021.
D-INTER : بدال من

MOROCCO
PRODUCTION

HASSAN BOULVARD
QARTIER II

AIT, MOUAZARN
MARRAKECH, OURIR ،
MARRAKECH، 40000

MAROC موروكو فود انأير
بروداكشن شركة ذات

وعنوان  املحدودة  املسؤول ة 
مقرها

BOULVARD اإلجأماعي
QARTIER II HASSAN

AIT, MOUAZARN
MARRAKECH- OURIR
- 40000 مراكش املغرب.

تفويت حصص رقم الأق  د في
السجل الأجاري 109565.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي
املؤرخ في 06 ماي 2021 تمت
املصادقة على : تفويت الس د
)ة( كنزة نوعمان 1.020 حصة

اجأماع ة من تصل 1.700 حصة
لفائدة الس د )ة( ابتسام خلوفي

بأاريخ 06 ماي 2021.تفويت
الس د )ة( كنزة نوعمان 320

حصة اجأماع ة من تصل 1.700
عبد  )ة(  الس د  لفائدة  حصة 

الغني
نعمان بأاريخ 06 ماي 2021.

تفويت الس د )ة( كنزة نوعمان
200 حصة اجأماع ة من تصل
1.700 حصة لفائدة الس د )ة(

ايمن رازن بأاريخ 06 ماي 2021.
تفويت الس د )ة( كنزة نوعمان
160 حصة اجأماع ة من تصل
1.700 حصة لفائدة الس د )ة(

ماي   06 بأاريخ  شرادي  عزالدين 
.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية بمراكش بأاريخ

رقم  تحت   2021 يول وز   26
125742

D-INTER : يقرت
MOROCCO

PRODUCTION
HASSAN BOULVARD

QARTIER II
AIT, MOUAZARN

MARRAKECH, OURIR ،
MARRAKECH، 40000

MAROC موروكو فود انأير
بروداكشن شركة ذات

وعنوان  املحدودة  املسؤول ة 
مقرها

BOULVARD اإلجأماعي
QARTIER II HASSAN

AIT, MOUAZARN
MARRAKECH- OURIR
- 40000 مراكش املغرب.

تفويت حصص رقم الأق  د في
السجل الأجاري 109565.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي
املؤرخ في 28 ابريل 2021 تمت
املصادقة على : تفويت الس د
)ة( كنزة نوعمان 1.020 حصة

اجأماع ة من تصل 1.700 حصة
لفائدة الس د )ة( ابتسام خلوفي

بأاريخ 28 ابريل 2021.تفويت
الس د )ة( كنزة نوعمان 520

حصة اجأماع ة من تصل 1.700
عبد  )ة(  الس د  لفائدة  حصة 

الغني
نعمان بأاريخ 28 ابريل 2021.
تفويت الس د )ة( كنزة نوعمان
160 حصة اجأماع ة من تصل
1.700 حصة لفائدة الس د )ة(

عزالدين شرادي بأاريخ 28 ابريل
القانوني  اإليداع  2021.تم 

باملحكمة الأجارية بمراكش بأاريخ
رقم  تحت   2021 يول وز   06

125742
الباقي بدون تغ ير.

887I

ACCURIS CONSULTING

 MOROCCAN QUALITY 
 AND STUDIES SPECIALISTS

)(MQ2S
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ACCURIS CONSULTING
 ANG AV MERS SULTAN ET

 RUE EL HOUDHOUD RES LE
 POLE 5 1ER ETG N 18 ، 20490،

CASABLANCA MAROC
 MOROCCAN QUALITY AND 

 (STUDIES SPECIALISTS (MQ2S
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي 353 

زاوية شارع محمد الخامس وشارع 
املقاومة، الطابق الثاني، الشقة 03 

- 20300 الدار الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
519241

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   28
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 MOROCCAN QUALITY AND

.(STUDIES SPECIALISTS (MQ2S
مرافقة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ومساعدة املقاوالت واملؤسسات التي 

تشأغل في مجا0 ارغدية الزراع ة.
 353  : االجأماعي  املقر  عنوان 
وشارع  الخامس  محمد  شارع  زاوية 
املقاومة، الطابق الثاني، الشقة 03 - 

20300 الدار الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : اسوا0  هللا  عبد  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د عبد هللا اسوا0 عنوانه)ا( 
بوركون   17 العباس  ابو  زنقة   15

20053 الدار الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس د عبد هللا اسوا0 عنوانه)ا( 
بوركون   17 العباس  ابو  زنقة   15

20053 الدار الب ضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 796318.

888I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

BOYADIV
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

 L’ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC

BOYADIV شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة)في طور الأصف ة(

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 40، 
زنقة 5 السلفي بالد مقران حي 

ملصلى فاس - 30000 فاس اململكة 

املغر7 ة.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.54029

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تقرر حل   2021 04 غشت  في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 

 100.000 رتسمالها  مبلغ   BOYADIV

رقم  اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
حي  مقران  بالد  السلفي   5 زنقة   ،40

اململكة  فاس   30000  - فاس  ملصلى 

اسأئناف  عدم   :  0 نت جة  املغر7 ة 

نشاط الشركة.

و حدد مقر الأصف ة ب رقم 40، 
زنقة 5 السلفي بالد مقران حي ملصلى 

فاس - 30000 فاس اململكة املغر7 ة. 

و عين:

بوع اد  محمد  الس د)ة( 

مقران  بالد   10 بلوك   28 وعنوانه)ا( 

حي ملصلى فاس 30000 فاس اململكة 

املغر7 ة كمصفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   04 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4447/21.

889I

استشارات الدري�سي

R.Y SAFE TRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

استشارات الدري�سي

 Avenue des FAR lot ismailia 2

 imm 14 appt 6 VN MEKNES ،

50000، meknes MAROC

R.Y SAFE TRANS شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار املاغة 

عين كرمة واد الرمان - 50023 
مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
54443

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   14
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 R.Y  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SAFE TRANS
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لحساب  للبضائع  والدولي  الوطني 

الغير.
دوار   : االجأماعي  املقر  عنوان 
املاغة عين كرمة واد الرمان - 50023 

مكناس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : ياسين  الرا�سي  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ياسين  الرا�سي  الس د 
الرمان  واد  كرمة  عين  املاغة  دوار 

50023 مكناس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ياسين  الرا�سي  الس د 
الرمان  واد  كرمة  عين  املاغة  دوار 

50023 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   08 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4447.
891I

HADDAD CONSULTING

PRIMA PROJET
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

HADDAD CONSULTING
 BD BRAHIM ROUDANI 217,

 1ER ETAGE N°3 CASABLANCA،
20000، CASABLANCA MAROC

PRIMA PROJET شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي ، زنقة 
ابن منير، إقامة الزرقاء، الطابق 

1، رقم 2، املعاريف، الدار الب ضاء. 
CASABLANCA 20000 الدار 

MAROC .الب ضاء
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
514685

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يول وز   29
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 PRIMA : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.PROJET
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.PROMOTION IMMOBILIERE
زنقة   ،  : االجأماعي  املقر  عنوان 
الطابق  الزرقاء،  إقامة  منير،  ابن 
2، املعاريف، الدار الب ضاء.  1، رقم 
الدار   CASABLANCA 20000

.MAROC .الب ضاء
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : الحسين  جومان  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
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والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د جومان الحسين عنوانه)ا( 

املدينة   140 ف ال  س تي  كولف 

الب ضاء  الدار  بوسكورة  الخضراء 

20000 الدار الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الس د جومان الحسين عنوانه)ا( 

املدينة   140 ف ال  س تي  كولف 

الب ضاء  الدار  بوسكورة  الخضراء 

20000 الدار الب ضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم -.

892I

STE ARSALAN CHAOUIA

LOUIAN SARL AU
إعالن مأعدد القرارات

STE ARSALAN CHAOUIA

شارع الجيش امللكي حي املعطي رقم 

 SETTAT ،26000 ، 843 163 ص.ب

MAROC

LOUIAN SARL AU »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«

وعنوان مقرها االجأماعي: رقم 

20 الشطر الثاني الحي الصناعي - 

26000 سطات املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.6415

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 10 شتنبر 2021

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفويت حصص

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

MR LIN YE اسأقالة

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

 YU:مايلي: تع ين مسير جديد للشركة

SHANGZHE

وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 
النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم 9: الذي ينص على مايلي: 
صك  طريق  عن  ارسهم  نقل  يأم 
 
ً
قابال ل كون  الأوق ع  تحت  تو  تص ل 
يأم  تن  يجب  الشركة  ضد  للأنف ذ 
سند  في  قبولها  يأم  تو  عليها  تقديمه 
استبدا0  يمكن   ، ذلك  ومع  موثق 
من  تصل ة  نسخة  بإيداع  الخدمة 
الرئي�سي  املركز  إلى  الأحويل  سند 
اإلدارة  قبل  من  تسل مه  مقابل 

لشهادة اإليداع
على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 
 YU الس د  هو  املعين  املدير  مايلي: 
الجنس ة  من   ،  SHANGZHE
تغسطس   19 في  ولد   ، الصين ة 
1981 ، وحاصل على تصريح اإلقامة 
 bd 33 في  N ° BC4557348 واملق م 

khouribga ETG APPT 51
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بسطات بأاريخ 06 تكأو7ر 

2021 تحت رقم 1317/21.
893I

س كما جيست ون

 STE AIT OUGROUR 
TRAVAUX

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

س كما جيست ون
شارع محمد الخامس ممر تمكروت 
رقم 1 ورزازات، 45000، ورزازات 

املغزب
 STE AIT OUGROUR TRAVAUX 
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 

املحمدي رقم 289 - 45000 ورزازات 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
11687

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   27

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AIT OUGROUR TRAVAUX
تشغا0   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مأنوعة
الأجارة.

حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
املحمدي رقم 289 - 45000 ورزازات 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د رضوان بن منصور : 1.000 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
منصور  بن  رضوان  الس د 
تيت  تسغمو  دوار  عنوانه)ا( 
تكرورغسات 45000 ورزازات املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
منصور  بن  رضوان  الس د 
تيت  تسغمو  دوار  عنوانه)ا( 
تكرورغسات 45000 ورزازات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بورزازات بأاريخ 06 تكأو7ر 

2021 تحت رقم -.

894I

اءتمان ة عبد الرح م

CHADIB 2
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

اءتمان ة عبد الرح م
زنقة تبو العالء املعري حي الوحدة 
رقم 9 ، 15000، الخميسات املغرب
CHADIB 2 شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة)في طور الأصف ة(

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

جنان زمور الرقم 1771 الخميسات 

- 15000 الخميسات املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.29373

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر   2021 تكأو7ر   06 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  حل شركة 

 10.000 رتسمالها  مبلغ   CHADIB 2

اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

 1771 الرقم  زمور  جنان  تجزئة 

الخميسات   15000  - الخميسات 

تحقق  لم  الشركة   :  0 نت جة  املغرب 

هدفها التي تنشات من تجله.

تجزئة  ب  الأصف ة  مقر  حدد  و 

الخميسات   1771 الرقم  زمور  جنان 

- 15000 الخميسات املغرب. 

و عين:

تخنوس  عماد  الس د)ة( 

ال اسمين  تجزئة   186 وعنوانه)ا( 

الحميسات   15000 الخميسات   04

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بأاريخ  بالخميسات  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 1272.

895I

ISDM CONSULTING

eddaficool
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

الع ون املغرب

eddaficool شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
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وعنوان مقرها اإلجأماعي حي الوكالة 

بلوك F رقم 36 الع ون - 70000 

الع ون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

38433

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   04

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.eddaficool

تعما0   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والسباكة  الكهر7ائ ة  الترك بات 

وتعما0 تخرى.

حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 - الع ون   36 رقم   F بلوك  الوكالة 

70000 الع ون املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : محمد  الظافي  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  الظافي  الس د 
 131 رقم  احم م  ولد  لعب دي  زنقة 

السمارة 72000 السمارة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  الظافي  الس د 
 131 رقم  احم م  ولد  لعب دي  زنقة 

السمارة 72000 السمارة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

12 تكأو7ر  االبأدائ ة بالع ون بأاريخ 

2021 تحت رقم 3122/2021.

896I

ISDM CONSULTING

 STE CONTRAV SAHARA

GOLD
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

الع ون املغرب

 STE CONTRAV SAHARA GOLD

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي طريق 

السمارة بوكراع رقم 12684/17 

الع ون - 70000 الع ون املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

38437

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   07

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.CONTRAV SAHARA GOLD

البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واعما0 اخرى.

طريق   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 17/12684 رقم  بوكراع  السمارة 

الع ون - 70000 الع ون املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د ابراه م سنود : 999 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.

حصة   1  : سنود  مل اء  الس دة 

بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سنود  ابراه م  الس د 
الزرقطوني  محمد  شارع  سنود  ف ال 
الحي االداري الع ون 70000 الع ون 

املغرب.
عنوانه)ا(  سنود  مل اء  الس دة 
سنود  ف ال  الزرقطوني  محمد  شارع 

الع ون 70000 الع ون املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  سنود  ابراه م  الس د 
الزرقطوني  محمد  شارع  سنود  ف ال 
الحي االداري الع ون 70000 الع ون 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
12 تكأو7ر  االبأدائ ة بالع ون بأاريخ 

2021 تحت رقم 3168/2021.

897I

حجي وشركائه

سرفيي ماروك
تع ين مدير عام

حجي وشركائه
28 شارع موالي يوسف ، 20070، 

الدارالب ضاء املغرب
سرفيي ماروك شركة املساهمة
وعنوان مقرها االجأماعي عمارة 
زيفاكو تجزئة الفأح 4 شارع عبد 
الهادي بوطالب - - الدارالب ضاء 

املغرب.
تع ين مدير عام

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.72019

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 24 غشت 2021

فلورون  الس د)ة(  تع ين  تقرر 
ايف ماري دارشز مديرا عاما لشركة 
غشت   24 بأاريخ  ماروك  سرفيي 

2021
ف ما  املخولة  الصالح ات  وتأمثل 
بأوسع الصالح ات ويمثل  يأمأع  يلي: 

الشركة في عالقاتها مع ارغ ار
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795720.

898I

MARGEST SARL AU

 GLOBAL BUILDING

ENGINEERING
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

MARGEST SARL AU

272 تجزئة العزوزية مراكش ، 

40000، مراكش املغرب

 GLOBAL BUILDING

ENGINEERING شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 

عبدة املصحة تجمع 9021 مراكش 

40000 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.69637

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تمت   2021 غشت   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الرزاق  عبد  )ة(  الس د  تفويت 

1.000 حصة اجأماع ة من  بوشفار 

تصل 1.000 حصة لفائدة الس د )ة( 

لبنى العسري بأاريخ 16 غشت 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   04 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 188185.

899I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

YADAN MANAGEMENT
تأسيس شركة املساهمة

ACTIONS FINANCE CONSEILS

6 زنـقـة قــدمــاء الــمــراكـــشـ ــ ـن مــكــأــب 
رقـــم 4 جليز ، 40000، مراكش 

املغرب

YADAN MANAGEMENT »شركة 

املساهمة« 

وعنوان مقرها االجأماعي: زاوية 

شارع محمد السادس والحسن 

الثاني مراكش -، 40000 مراكش 

املغرب
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إعالن عن تأسيس » شركة 
املساهمة«

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.118689

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   24
باملميزات  املساهمة  لشركة  ارسا�سي 

الأال ة:
شكل الشركة : شركة املساهمة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.YADAN MANAGEMENT
مسير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

فندق مطعم ومقهى.
زاوية   : االجأماعي  املقر  عنوان 
شارع محمد السادس والحسن الثاني 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.
 300.000 الشركة  رتسما0  ويبلغ 

درهم،
مقسم كالأالي:

الس دة آما0 املازوني : 540 حصة 
بق مة 100 درهم للحصة.

 1.200  : بنبركة  ياسمين  الس دة 
حصة بق مة 100 درهم للحصة.

 1.200  : بنبركة  عايدة  الس دة 
حصة بق مة 100 درهم للحصة.

حصة   30  : بنبركة  سه ل  الس د 
بق مة 100 درهم للحصة.

 KECH MANAGEMENT الشركة
30 : حصة بق مة 100 درهم للحصة.
مجلس  تعضاء  تو  املأصرفون   

الرقابة: 
الس دة ياسمين بنبركة بصفأه)ا( 
القا�سي  زنقة  عنوانه)ا(  عامة  مديرة 
الر7اط  السوي�سي  مولين  تحمد 

10000 الر7اط املغرب
بصفأه)ا(  بنبركة  سه ل  الس د 
زنقة  عنوانه)ا(  اإلدارة  مجلس  رئيس 
السوي�سي  مولين  تحمد  القا�سي 

الر7اط 10000 الر7اط املغرب
بصفأه)ا(  املازوني  آما0  الس دة 
القا�سي  زنقة  عنوانه)ا(  سكرتيرة 
الر7اط  السوي�سي  مولين  تحمد 

10000 الر7اط املغرب

مراقب تو مراقبي الحسابات :

 A.C.O.R AUDITORS الشركة 

)ا(بصفأه مراقب حسابات عنوانه)ا( 

الر7اط  اكدا0  فرنسا  شارع   41

10000 الر7اط املغرب

ارسا�سي  النظام  مقأض ات 

وتوزيع  االحأ اطي  بأكوين  املأعلقة 

ارر7اح :

 يأم تخص ص ضريبة بنسبة 5٪ 

ر7ح  صافي  على  القانوني  لالحأ اطي 

خسائر  تية  منه  مخصوًما   ، السنة 

سابقة عند االقأضاء ،
يأوقف هذا الخصم عن تن يكون 

االحأ اطي  مبلغ  يصل  عندما  إلزامً ا 

القانوني إلى ُعشر رتس املا0..

املنصوص  الخاصة  اإلمأ ازات 

عليها لكل شخص :

الرص د  تخص ص  يأم 

للمساهمين في شكل توزيعات تر7اح ، 

بعد خصم املبالغ التي سيأم ترح لها 

، في االحأ اط ات تو غير ذلك ، عند 

االقأضاء..
بقبو0  مأعلقة  مقأض ات 

تفويت  لهم  املخو0  ارشخاص 
ارسهم وتع ين جهاز الشركة املخو0 

له البث في طلبات القبو0 :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   -

شتنبر   21 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 10543.

900I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

WOMEN IN AFRICA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجأماعي للشركة

ACTIONS FINANCE CONSEILS

6 زنـقـة قــدمــاء الــمــراكـــشـ ــ ـن مــكــأــب 

رقـــم 4 جليز ، 40000، مراكش 

املغرب

WOMEN IN AFRICA شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 
محمد سم حة إقامة جوهرة محمد 

سم حة الطابق السادس رقم 
35 الدار الب ضاء - 20000 الدار 

الب ضاء املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.118431
الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تحويل  تم   2021 ماي   26 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
إقامة جوهرة  » زنقة محمد سم حة 
محمد سم حة الطابق السادس رقم 
الدار   20000  - الب ضاء  الدار   35
عبد  »شارع  إلى  املغرب«  الب ضاء 
28إيمان  عمارة  الخطابي  الكريم 
الطابق الثاني رقم الشقة 47 مراكش 

- 40000 مراكش املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   13 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 10202.
901I

ACT Consulting

ONOMED
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ACT Consulting
 Place El Hansali, Immeuble

 Ben Zaroil 3eme étage N° 54،
24000، El Jadida MAROC

ONOMED شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع اللة 
اسماء مجموعة 6 رقم 353 الطابق 

2 س دي مومن الجديد - 20400 
الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
516355

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يول وز   12
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ONOMED
-تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الأقس ط خارج املأاجر تو اركشاك 

تو ارسواق.
واسأيراد  وشراء  لب ع  نشاط  -تي 
جم ع السلع الغذائ ة وغير الغذائ ة. 
تسويق وتوزيع هذه السلع وتي نشاط 

مأعلق بها..
عنوان املقر االجأماعي : شارع اللة 
اسماء مجموعة 6 رقم 353 الطابق 2 
س دي مومن الجديد - 20400 الدار 

الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د علي الكامل : 1.000 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الكامل  علي  الس د 
65 شقة  املجمع السكني النع م رقم 
23 تابريكت سال 11000 سال املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الكامل  علي  الس د 
65 شقة  املجمع السكني النع م رقم 
23 تابريكت سال 11000 سال املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 32287.
902I

mohammed boumzebra

ZIDOUH TRADING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
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ZIDOUH TRADING شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة)في طور 

الأصف ة(
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي الهدى 

بلوك 5 الرقم 50 اوالد النمة - 
23350 سوق السبت املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.3013
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر حل   2021 شتنبر   28 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
ZIDOUH TRADING مبلغ رتسمالها 
مقرها  وعنوان  درهم   60.000,00
الرقم   5 بلوك  الهدى  حي  اإلجأماعي 
50 اوالد النمة - 23350 سوق السبت 
املغرب نت جة 0 : االزمة االقأصادية 

وو7اء كوف د 19.
حي  ب  الأصف ة  مقر  حدد  و 
الهدى بلوك 5 الرقم 50 اوالد النمة - 

23550 سوق السبت املغرب. 
و عين:

الس د)ة( محمد زيدوح وعنوانه)ا( 
السبت  سوق   23350 السبت  سوق 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 
املأعلقة بالأصف ة : حي الهدى بلوك 

5 الرقم 50 اوالد النمة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ  صالح  بن  بالفق ه  االبأدائ ة 

11 تكأو7ر 2021 تحت رقم 271.
903I

س كما جيست ون

STE INMASUR ETUDES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

س كما جيست ون
شارع محمد الخامس ممر تمكروت 
رقم 1 ورزازات، 45000، ورزازات 

املغزب
STE INMASUR ETUDES شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار تاجدة 

تارم كت رقم 269 - 45000 ورزازات 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

11693

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   04

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 STE  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.INMASUR ETUDES

مكأب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراسات واربحاث

تشغا0 مأنوعة.

دوار   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 45000  -  269 رقم  تارم كت  تاجدة 

ورزازات املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د عبد هللا الناصري : 1.000 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الناصري  هللا  عبد  الس د 
رقم  تارم كت  تاجدة  دوار  عنوانه)ا( 

269 45000 ورزازات املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الناصري  هللا  عبد  الس د 
رقم  تارم كت  تاجدة  دوار  عنوانه)ا( 

269 45000 ورزازات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بورزازات بأاريخ 07 تكأو7ر 

2021 تحت رقم -.

904I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

 CENTRE D›IMAGERIE
 MEDCALE PERFECT

RADIOLOGY
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ACTIONS FINANCE CONSEILS
6 زنـقـة قــدمــاء الــمــراكـــشـ ــ ـن مــكــأــب 

رقـــم 4 جليز ، 40000، مراكش 
املغرب

 CENTRE D’IMAGERIE MEDCALE
PERFECT RADIOLOGY شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي عمارة 28إيمان 

الطابق الثاني رقم الشقة 47 مكأب 
رقم9 مراكش - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
118711

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   03
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 CENTRE D’IMAGERIE MEDCALE

.PERFECT RADIOLOGY
-مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الأصوير الطبي 
- البحث العلمي

-الأكوين.
شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
عبد الكريم الخطابي عمارة 28إيمان 
47 مكأب  الثاني رقم الشقة  الطابق 
مراكش   40000  - مراكش  رقم9 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 
درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : بنحدو  تسماء  الس دة 
حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بنحدو  تسماء  الس دة 
 236 رقم   1 قصبة  3ب  املسيرة 

40000 مراكش املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بنحدو  تسماء  الس دة 
 236 رقم   1 قصبة  3ب  املسيرة 

40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   21 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 10566.

905I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

AF MANAGEMENT HOTELS
تع ين مدير عام

ACTIONS FINANCE CONSEILS
6 زنـقـة قــدمــاء الــمــراكـــشـ ــ ـن مــكــأــب 

رقـــم 4 جليز ، 40000، مراكش 
املغرب

 AF MANAGEMENT HOTELS
شركة املساهمة

وعنوان مقرها االجأماعي زاوية شارع 
محمد السادس وشارع الحسن 
الثاني - 40000 مراكش املغرب.

تع ين مدير عام
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.48699
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 24 شتنبر 2021
آما0  الس د)ة(  تع ين  تقرر 
 AF لشركة  عاما  مديرا  املازوني 
بأاريخ   MANAGEMENT HOTELS

24 شتنبر 2021
ف ما  املخولة  الصالح ات  وتأمثل 
اإلدارة  مجلس  رئيس  -إقالة  يلي: 

الس د ف صل السب تي
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املازوني  آما0  الس دة  -تع ين 
رئيسة جديدة ملجلس اإلدارة

الرئيسة  صالح ات  تحديد   -
املديرة العامة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   29 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 128041.
906I

ALTIS CONSEILS

SPORT UP
إعالن مأعدد القرارات

ALTIS CONSEILS
 rue Haj Omar Riffi 3é étage ,310

 appartementN°31 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

SPORT UP »شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة ذات الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجأماعي: 105 زنقة 
تحمد م ج اتي ------- 20370 الدار 

الب ضاء املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
.33586

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 07 شتنبر 2021

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 
ينص  الذي   :794508 رقم  قرار 
 DISSOLUTION مايلي:  على 

ANTICIPÉE
وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
بند رقم 794508: الذي ينص على 
DISSOLUTION ANTICIPÉE :مايلي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 794508.
908I

marrakech finance

RIAD KECH
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

marrakech finance
 Av Allal el fassi imm atlassi

 A1 n 15 marrakech، 40000،
Marrakech maroc

RIAD KECH شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي عرصة 
مو�سى درب لهري رقم 171 مكرر - 

40000 مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.75095

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2021 شتنبر   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ابوعائشة  مل اء  )ة(  الس د  تفويت 
تصل  من  اجأماع ة  حصة   250
خالد  )ة(  الس د  لفائدة  حصة   500

الدرنود بأاريخ 29 شتنبر 2021.
ابوعائشة  مل اء  )ة(  الس د  تفويت 
250 حصة اجأماع ة من تصل 500 
فيرج ني  )ة(  الس د  لفائدة  حصة 
ماغبلين نويل داركو بأاريخ 29 شتنبر 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   12 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 128459.
909I

MARGEST SARL AU

 GLOBAL BUILDING
ENGINEERING

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تع ين مسير جديد للشركة

MARGEST SARL AU
272 تجزئة العزوزية مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
 GLOBAL BUILDING

ENGINEERING شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار عبدة 

املصحة تجمع 9021 - 40000 
مراكش املغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.69637
الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تع ين  تم   2021 16 غشت  في  املؤرخ 

الس د)ة(  للشركة  جديد  مسير 

العسري لبنى كمسير وح د

تبعا لقبو0 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   04 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 188185.

910I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

JASMEDICAL
إعالن مأعدد القرارات

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

JFK

62 شارع س دي عبد الرحمان 

الشقة 1 ، 20200، الدار الب ضاء 

املغرب

JASMEDICAL »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«

وعنوان مقرها االجأماعي: حي 

املسيرة عمارة 22 رقم 5 الطابق 

الثاني - 0000 الدار الب ضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.15757

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 02 غشت 2021

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تحويل املقر االجأماعي إلى برش د، حي 
 1 الشقة   5 العمارة   1 زنقة   2 اليسر 

الطابق 1

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعديل النظام ارسا�سي 

وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تم تحديد املقر ارجأماعي في برش د، 
حي اليسر 2 زنقة 1 العمارة 5 الشقة 

1 الطابق 1

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   08 بأاريخ  ببرش د  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 1239.

911I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

HONDAR OUIL MOTO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

 L’ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC
HONDAR OUIL MOTO شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د)في طور الأصف ة(
وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار توالد 
الط ب العلبا توالد الط ب فاس - 

30000 فاس اململكة املغر7 ة.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.33513

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر حل   2021 03 غشت  في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
 HONDAR OUIL الوح د  الشريك 
 20.000 رتسمالها  مبلغ   MOTO
درهم وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 
توالد الط ب العلبا توالد الط ب فاس 
- 30000 فاس اململكة املغر7 ة نت جة 

0 : عدم اسأأناف نشاط الشركة.
و حدد مقر الأصف ة ب دوار توالد 
 - فاس  الط ب  توالد  العلبا  الط ب 

30000 فاس اململكة املغر7 ة. 
و عين:

بوصلعة  يوسف  الس د)ة( 
حي   17 رقم   ,13 زنقة  وعنوانه)ا( 
 30000 فاس  هارون  عين  الوفاق 
)ة(  كمصفي  املغر7 ة  اململكة  فاس 

للشركة.
 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   06 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4432.
912I
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MSEFER & ASSOCIES

بسيكولوجسيما - 
 PSYCHOLOGISSIMA SARL

AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

MSEFER & ASSOCIES
88  شارع ابن سينا ، 20380، الدار 

الب ضاء املغرب
بس كولوجس ما - 

 PSYCHOLOGISSIMA SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي عماره 6 
شقه 9 شارع ش ال الدور الخامس 
غاسين - 20000 الدار الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
516111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   25
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
مأبوعة  الشركة  تسم ة 
بمخأصر  اإلقأضاء  عند 
 - بس كولوجس ما   : تسم تها 

.PSYCHOLOGISSIMA SARL AU
 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
عن  تو  املقر  في  النفس ة  االخأبارات 
بعد - تطوير الخدمات في املقر تو على 
مجاالت  في  بعد  عن  تو  الز7ون  موقع 
الوساطة  تو  الأدريب  تو  االستشارة 
الحد  تعزيز   ، العائل ة  تو  الجماع ة 
من ارلم الوجودي ، وتق  م تسبابه.

 6 : عماره  املقر االجأماعي  عنوان 
الخامس  الدور  ش ال  شارع   9 شقه 
الب ضاء  الدار   20000  - غاسين 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 
درهم، مقسم كالأالي:

الس د برنارد كور7ا0 : 100 حصة 
بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  كور7ا0  برنارد  الس د 
 5 شقة  الخضراء  املسيرة  شارع   38
الب ضاء  الدار   20100 املعاريف  حي 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  كور7ا0  برنارد  الس د 
 5 شقة  الخضراء  املسيرة  شارع   38
الب ضاء  الدار   20100 املعاريف  حي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 792906.
914I

FISCALEX MAROC

 INTELLIGENT
PROMOTION

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
قفل الأصف ة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
 INTELLIGENT PROMOTION
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : 1 زاوية 
شارع عبد املومن والبشير العلج 

الطابق االو0 الدار الب ضاء - 0000 
الدار الب ضاء املغرب.

قفل الأصف ة
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

.277669
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
حل  تقرر   2019 ماي   27 في  املؤرخ 
 INTELLIGENT PROMOTION
شركة ذات املسؤول ة املحدودة مبلغ 

وعنوان  درهم   10.000 رتسمالها 
عبد  شارع  زاوية   1 اإلجأماعي  مقرها 
االو0  الطابق  العلج  والبشير  املومن 

الدار الب ضاء - 0000 الدار الب ضاء 

املغرب نت جة الزمة في القطاع.

و عين:

الجل ل  بن عبد  ادريس  الس د)ة( 

كلم   7500 مكة  طريق  وعنوانه)ا( 

الب ضاء  الدار   0000 كال فورن ا 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 
زاوية   1 وفي   2019 ماي   27 بأاريخ 

العلج  والبشير  املومن  عبد  شارع 

 0000  - الطابق االو0 الدار الب ضاء 

الدار الب ضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

يون و 2021 تحت رقم 783542.

915I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

ARABARRAA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة البردعي 

عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشأوي، 40000، مراكش املغرب

ARABARRAA شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي املأجر 
رقم 126 و127 و128 اطلس كولف 

الشريف ة كم 2 طريق امزميز - 

40000 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري -.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   2021 غشت   04 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت الس د )ة( شكري الشايب 

ع نو 333 حصة اجأماع ة من تصل 

1.000 حصة لفائدة الس د )ة( سامي 

موت فري بأاريخ 04 غشت 2021.

تزكي  رشدي  )ة(  الس د  تفويت 
تصل  من  اجأماع ة  حصة   333
1.000 حصة لفائدة الس د )ة( سامي 

موت فري بأاريخ 04 غشت 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   01 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 128133.

916I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

BINAE BOUSSAADANI
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 L’ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC
BINAE BOUSSAADANI شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 4 حي 
بام بنسودة فاس - 30000 فاس 

اململكة املغر7 ة
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

69777
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   17
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 BINAE : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.BOUSSAADANI
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتشغا0  املخألفة  ارشغا0   - عقاري 

البناء.
 4 رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 
حي بام بنسودة فاس - 30000 فاس 

اململكة املغر7 ة.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
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 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 
درهم، مقسم كالأالي:

 400  : البوسعداني  فواد  الس د 
حصة بق مة 100 درهم للحصة.

البوسعداني  عبدالرحمان  الس د 
درهم   100 بق مة  حصة   200  :

للحصة.
الس د سلمان البوسعداني : 200 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
 200  : البوسعداني  الس د محمد 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
البوسعداني  فواد  الس د 
فاس  بنسودة   4 البام  حي  عنوانه)ا( 

30000 فاس اململكة املغر7 ة.
البوسعداني  عبدالرحمان  الس د 
فاس  بنسودة   4 البام  حي  عنوانه)ا( 

30000 فاس اململكة املغر7 ة.
البوسعداني  سلمان  الس د 
فاس  بنسودة   4 البام  حي  عنوانه)ا( 

30000 فاس اململكة املغر7 ة.
البوسعداني  محمد  الس د 
فاس  بنسودة   4 البام  حي  عنوانه)ا( 

30000 فاس اململكة املغر7 ة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
البوسعداني  فواد  الس د 
فاس  بنسودة   4 البام  حي  عنوانه)ا( 

30000 فاس اململكة املغر7 ة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   07 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4442.
917I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

ARABARRAA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسير جديد للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشأوي، 40000، مراكش املغرب
ARABARRAA شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي املأجر 
رقم 126 و127 و128 اطلس كولف 

الشريف ة كم 2 طريق امزميز - 
40000 مراكش املغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري -.
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تع ين  تم   2021 04 غشت  في  املؤرخ 
الس د)ة(  للشركة  جديد  مسير 

MOUTERFI SAMY كمسير وح د
تبعا لقبو0 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   01 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 128133.
918I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

AF INTERIOR DESIGNS
إعالن مأعدد القرارات

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

62 شارع س دي عبد الرحمان 
الشقة 1 ، 20200، الدار الب ضاء 

املغرب
AF INTERIOR DESIGNS »شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة ذات 
الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجأماعي: زنقة 
سم ة إقامة شهرزاد 3 الطابق5 

رقم 22 بامليي - 0000 الدار الب ضاء 
املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: -.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 13 شتنبر 2021

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تحويل املقر االجأماعي الكائن سابقا 
إقامة  سم ة  زنقة  الب ضاء،  بالدار 
بامليي   22 رقم  الطابق5   3 شهرزاد 
إلى إقامة ب ل إير 12 زنقة سان باف 
الطابق 1 الشقة 9 من نفس املدينة.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تفويت 300 حصة بق مة مائة )100) 
الس دة  طرف  من  للواحدة  درهم 
محمد  الس د  لصالح  فأوي  تم نة 

املهدي فأوي.

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
املهدي  محمد  الس د  تع ين  مايلي: 
فأوي كمسير جديد للشركة ملدة غير 
اإلمضاء  حق  إعطاءه  مع  محدودة، 

املنفرد.
وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
الشركة  إلى  بأقديمات  الشركاء  قام 
درهم،  تلف(  )مائة   100.000 بمبلغ 
فأوي  تم نة  الس دة  كالأالي:  مقدمة 
املهدي  والس د محمد  70000 درهم 

فأوي 30000 درهم. 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
مبلغ  في  الشركة  رتسما0  تحديد  تم 
املقسم   )100.000( درهم  تلف  مائة 
مائة  ذات  حصة   )1.000( تلف  إلى 
واحدة،  حصة  لكل   )100( درهم 
يلي:  كما   ،1000 إلى   1 من  املرقمة 
حصة   700 ب  فأوي  تم نة  الس دة 
 300 فأوي  املهدي  محمد  والس د 

حصة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795893.

920I

FIDUCIAIRE ALBAIDA

 BEYA BAGS ET HARNA ART
CUIR

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
حل شركة

FIDUCIAIRE ALBAIDA
 RUE SAAD IBNOU WAKAS ، 34

CASABLANCA ،20140 املغرب
 BEYA BAGS ET HARNA ART
CUIR شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة)في طور الأصف ة(

وعنوان مقرها اإلجأماعي اقامة ابن 
بطوطة برج ت الطابق الثالث رقم 

3 بلف دير - 20000 الدار الب ضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.199813

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

حل  تقرر   2021 يون و   21 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 

 BEYA BAGS ET HARNA ART

درهم   10.000 رتسمالها  مبلغ   CUIR

ابن  اقامة  اإلجأماعي  مقرها  وعنوان 

رقم  الثالث  الطابق  ت  برج  بطوطة 

الب ضاء  الدار   20000  - بلف دير   3

اشأغا0  عدم   :  0 نت جة  املغرب 

الشركة منذ تاسيسها.

اقامة  ب  الأصف ة  مقر  حدد  و 

ابن بطوطة برج ت الطابق الثالث رقم 

الب ضاء  الدار   20000  - بلف دير   3

املغرب. 

و عين:

الس د)ة( اما0 الش خ وعنوانه)ا( 

الطابق  ت  برج  بطوطة  ابن  اقامة 

الدار   20000 بلف دير   3 الثالث رقم 

الب ضاء املغرب كمصفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

غشت 2021 تحت رقم 788862.

921I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

RIAD TRASIMENO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وفاة شريك

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة البردعي 

عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشأوي، 40000، مراكش املغرب

RIAD TRASIMENO شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي كم 19 

طريق اوريكا س دي عبد هللا غ ات - 

40000 مراكش املغرب.

وفاة شريك
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رقم الأق  د في السجل الأجاري -.
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 20 شتنبر 2021 تم اإلعالم 
 PAOLO CHIARINI الشريك  بوفاة 
 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  وتوزيع 
مارس   13 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2021 بالشكل ارتي :
 BOCCALI الس د)ة( 

OMBRETTA ، 67 حصة.
 ELISA PAOLA الس د)ة( 

CHARINI ، 67 حصة.
 MATTEO CHIARINI ، )الس د)ة

66 حصة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   01 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 128134.

922I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

SO BORJ
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

 STE OUBOUKS AUDIT &
CONSEILS

21 ، مكأب 17، الطابق الثاني، 
مكاتب باالص ، شارع عبد الكريم 
الخطابي، فاس ، 30000، فاس 

املغرب
SO BORJ شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 26 
الطابق السفلي املركز الأجاري برج 
فاس شارع عال0 الفا�سي - 30000 

فاس املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.39863
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2021 تم تحويل  22 شتنبر  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
املركز  السفلي  الطابق   26 »رقم 
عال0  شارع  فاس  برج  الأجاري 
إلى  املغرب«  فاس   30000  - الفا�سي 
باب  بناني  تجزئة   2 مأجر   3 »رقم 

الس فر - 30000 فاس املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   12 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4497/021.
923I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

MARVON
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل الأصف ة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشأوي، 40000، مراكش املغرب
MARVON شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي : ساحة 
الحرية شارع موالي الحسن اقامة 

البردعي رقم 02 ج ليز - 40000 
مراكش املغرب.
قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
.91167

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
حل  تقرر   2021 ماي   28 في  املؤرخ 
مسؤول ة  ذات  شركة   MARVON
مبلغ  الوح د  الشريك  ذات  محدودة 
وعنوان  درهم   10.000 رتسمالها 
مقرها اإلجأماعي ساحة الحرية شارع 
رقم  البردعي  اقامة  الحسن  موالي 
املغرب  مراكش   40000  - ج ليز   02

نت جة النعدام النشاط.
و عين:

 STUDER-VON ARX الس د)ة( 
MARGRIT GERMAINE وعنوانه)ا( 
)ة(  كمصفي   suisse - - suisse

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 
ساحة  وفي   2021 ماي   28 بأاريخ 
اقامة  الحسن  موالي  شارع  الحرية 
 40000  - ج ليز   02 رقم  البردعي 

مراكش املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   01 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 128135.
924I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

RYTALINA PRODUCTION
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشأوي، 40000، مراكش املغرب
 RYTALINA PRODUCTION

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د)في طور الأصف ة(
وعنوان مقرها اإلجأماعي ساحة 
الحرية شارع موالي الحسن اقامة 

البردعي رقم 02 ج ليز - 40000 
مراكش املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.116091
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر   2021 يول وز   12 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 
 RYTALINA الوح د  الشريك  ذات 
رتسمالها  مبلغ   PRODUCTION
مقرها  وعنوان  درهم   10.000
اإلجأماعي ساحة الحرية شارع موالي 
الحسن اقامة البردعي رقم 02 ج ليز 
 :  0 نت جة  املغرب  مراكش   40000  -

انعدام النشاط.
ساحة  ب  الأصف ة  مقر  حدد  و 
اقامة  الحسن  موالي  شارع  الحرية 
 40000  - ج ليز   02 رقم  البردعي 

مراكش املغرب. 
و عين:

الس ف  ايت  ر7 غ  الس د)ة( 
اقامة  سينا  بن  شارع  وعنوانه)ا( 
 20000  13 رقم   1 عمارة  السعادة 
الب ضاء املغرب كمصفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   11 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 128416.
925I

MJ MANAGEMENT

امو 91
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

MJ MANAGEMENT
 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES HIKMAT 2EME
 ETAGE N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
امو 91 شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي نج بة 
زنقة 88 رقم 11 طابق ار�سي طنجة 

طنجة 90000 طنجة املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
120053

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 غشت   31
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
اإلقأضاء بمخأصر تسم تها : امو 91.
مطور   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارات.
عنوان املقر االجأماعي : حي نج بة 
11 طابق ار�سي طنجة  88 رقم  زنقة 

طنجة 90000 طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  نوفل  البط وي  الس د 
طنجة   14 رقم   3 عشو7ة  تجزئة 

90000 طنجة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا(  نوفل  البط وي  الس د 
طنجة   14 رقم   3 عشو7ة  تجزئة 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   15 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 81111.

926I

ISDM CONSULTING

 ETABLISSEMENT AL
 AFDAL LITAMAYOUZ DE

FORMATION PRIVE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

الع ون املغرب
 ETABLISSEMENT AL AFDAL

 LITAMAYOUZ DE FORMATION
PRIVE شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع مكة 
اقامة رضا هللا الطابق الثاني الشقة 
رقم 03 الع ون - 70000 الع ون 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
38377

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   04
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 ETABLISSEMENT AL AFDAL
 LITAMAYOUZ DE FORMATION

.PRIVE

االدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العامة, االقأصادية واالجأماع ة.

عنوان املقر االجأماعي : شارع مكة 
الثاني الشقة  اقامة رضا هللا الطابق 
الع ون   70000  - الع ون   03 رقم 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : املش  الحسين  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  املش  الحسين  الس د 
 138 رقم  الخضراء  املسيرة  شارع 

السمارة 72000 السمارة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  املش  الحسين  الس د 
 138 رقم  الخضراء  املسيرة  شارع 

السمارة 72000 السمارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
06 تكأو7ر  االبأدائ ة بالع ون بأاريخ 

2021 تحت رقم 3123/2021.

927I

fiduciaire dar dmana

 DOUBAA RIRAJ
TRANSFORMATION

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

fiduciaire dar dmana
حي الدرعاويين درب الدرعاويين 
رقم 10 وزان حي الدرعاويين درب 
الدرعاويين رقم 10 وزان، 16200، 

وزان املغرب
 DOUBAA RIRAJ

TRANSFORMATION شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي العدير 
ساحة القا�سي ع اض رقم 02 وزان 

- 16200 وزان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

1857

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 غشت   17

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

مأبوعة  الشركة  تسم ة 

بمخأصر  اإلقأضاء  عند 

 DOUBAA RIRAJ  : تسم تها 

.TRANSFORMATION

اشغا0   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخألفة-منعش عقاري.

عنوان املقر االجأماعي : حي العدير 

02 وزان  القا�سي ع اض رقم  ساحة 

- 16200 وزان املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : اعبود  زهرة  الس دة 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس دة زهرة اعبود عنوانه)ا( حي 

رقم  ع اض  القا�سي  ساحة  العدير 

02 وزان 16200 وزان املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الس د حسن جرير عنوانه)ا( حي 

 33 رقم  الوزن  ابن  شارع   2 العدير 

وزان 16200 وزان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   07 بأاريخ  بوزان  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 3392.

928I

marrakech finance

LAYAL GESTION
عقد تس ير حر رصل تجاري )ارشخاص 

املعنويون(
عقد تس ير حر رصل تجاري

 LAYAL GESTION
 13 قي  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
 FIRST COFFEE تكأو7ر 2021 تعطى
 12709 الأجاري  بالسجل  املسجل 
حق  بمراكش  الأجارية  باملحكمة 
التس ير الحر لألصل الأجاري الكائن 
موالي  شارع  زاوية  فرنسا  شارع  ب 
 40000  -  01 رقم   H عمارة  حسن 
 LAYAL لفائدة  املغرب  مراكش 
من  تبأدئ  سنة   1 ملدة   GESTION
01 تكأو7ر 2021 وتنأهي في 30 شتنبر 
ق مأه  شهري  مبلغ  مقابل   2022

65.000 درهم.
929I

FISCALEX MAROC

LED&DOM SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
LED&DOM SARL شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة)في طور 
الأصف ة(

وعنوان مقرها اإلجأماعي 3 شارع 
البشير العلج )اكس فرانسوا 
بونصارد( اقامة جل ل 2 الدار 
الب ضاء - 0000 الدار الب ضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.283199

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
حل  تقرر   2019 مارس   04 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
رتسمالها  مبلغ   LED&DOM SARL
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
العلج  البشير  شارع   3 اإلجأماعي 
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اقامة  بونصارد(  فرانسوا  )اكس 
جل ل 2 الدار الب ضاء - 0000 الدار 
في  ازمة   :  0 نت جة  املغرب  الب ضاء 

القطاع.
 3 ب  الأصف ة  مقر  حدد  و 
فرانسوا  )اكس  العلج  البشير  شارع 
الدار   2 جل ل  اقامة  بونصارد( 
الب ضاء  الدار   0000  - الب ضاء 

املغرب. 
و عين:

الجل ل  بن عبد  ادريس  الس د)ة( 
 7500 كلم  مكة  طريق  وعنوانه)ا( 
كال فون ا 0000 الدار الب ضاء املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

يون و 2021 تحت رقم 781810.

930I

FIDACTIVE

ALF ISSEN
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

توس ع نشاط الشركة 

FIDACTIVE
 Lot N°545 N° 3 &4 2éme etage

 hay mohammadi AGADIR ،
80000، AGADIR MAROC

ALF ISSEN شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها االجأماعي الجماعة 
القروية الدير زاوية ايسن والد تايمة 

- 83004 تارودانت املغرب.
توس ع نشاط الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.643

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2021 شتنبر   09 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  الأال ة  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
تو  واالسأيراد)الأاجر  الأصدير 

الوس ط(

3 من  و7الأالي تم تغ ير املادة رقم 
القانون كما يلي :

املوا�سي  اعالف  وتسويق  انأاج   -
والدواجن.

اسأيراد وتصدير.  -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بأاريخ  بأارودانت  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 1447.
931I

MULTIGEST CONSULTING

MULTIGEST CONSULTING
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
توس ع نشاط الشركة 

MULTIGEST CONSULTING
88 زنقة الحبوب وادي زم ، 25350، 

وادي زم املغرب
 MULTIGEST CONSULTING

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها االجأماعي رقم 88 
زنقة الحبوب وادي زم - 25350 

وادي زم املغرب.
توس ع نشاط الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.1191

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تمت   2021 تكأو7ر   04 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  الأال ة  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
- الأوطين.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بوادي زم بأاريخ 13 تكأو7ر 

2021 تحت رقم 206/2021.
932I

TAFANY & CO

TAFAMY
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

TAFANY & CO
 angle rue sihjilmassa et rue tata
 imm lelis 1er etage n18 ، 9000،

tanger tanger
TAFAMY شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة)في طور الأصف ة(

 Angle rue وعنوان مقرها اإلجأماعي
 sijilmassa et rue tata imm lelis

 1er etage n19 - 90000 TANGER
.MAROC
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.82445

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
حل  تقرر   2021 يون و   21 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
 10.000 رتسمالها  مبلغ   TAFAMY
اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 Angle rue sijilmassa et rue tata
 imm lelis 1er etage n19 - 90000
TANGER MAROC نت جة 0 : نقص 

املب عات.
 Angle ب  الأصف ة  مقر  حدد  و 
 rue sijilmassa et rue tata imm
 lelis 1er etage n19 - 90000

 .tanger maroc
و عين:

 IDRISSI TARIK الس د)ة( 
 AVENUE DU  23 وعنوانه)ا( 
 BOIS DE LOCHERES 95200
)ة(  SARCELLES FRANCE كمصفي 

للشركة.
 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يون و   02 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2017 تحت رقم 183033.
934I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

MOUMETTE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشأوي، 40000، مراكش املغرب
MOUMETTE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي درب 

مرسطان - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

119221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   13

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MOUMETTE

دار  إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الض افة

مطعم

البدن ة  لل اقة  ويلنس   SPA

والأدل ك.

درب   : االجأماعي  املقر  عنوان 

مرسطان - 40000 مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 GOBRON ép. VASSE الس دة 

حصة   VIVIANE LUCIENNE : 50

بق مة 100 درهم للحصة.

 DANIEL GERARD الس د 

بق مة  حصة   PIERRE VASSE : 50

100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 GOBRON ép. الس دة 

 VASSE VIVIANE LUCIENNE

 LES NEUF MOULINS عنوانه)ا( 

BEAUMONTEL 27170 - فرنسا.

 DANIEL GERARD الس د 

 LES عنوانه)ا(   PIERRE VASSE

 NEUF MOULINS BEAUMONTEL

27170 - فرنسا.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
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 GOBRON ép. الس د 
 VASSE VIVIANE LUCIENNE
 LES NEUF MOULINS عنوانه)ا( 

BEAUMONTEL 27170 - فرنسا
 DANIEL GERARD الس د 
 LES عنوانه)ا(   PIERRE VASSE
 NEUF MOULINS BEAUMONTEL

27170 - فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   07 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم -.

935I

مكأب االسأاذة ل لى بنكيران

 LA SOCIÉTÉ »GALAXY « 
MOTORS

إعالن مأعدد القرارات

مكأب االسأاذة ل لى بنكيران
شارع يعقوب املنصور، عمارة 283، 
رقم 12 الطابق الثاني الدارالب ضاء، 

20000، الدارالب ضاء املغرب
 LA SOCIÉTÉ »GALAXY « 

MOTORS »شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة ذات الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجأماعي: 
 Casablanca, Boulevard sidi

 Mohamed Ben Abdellah Mag
 2, Immeuble A-B Résidence

 Dyar 4 - 20000 CASABLANCA
.MAROC

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.34840
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 23 شتنبر 2021
تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الحصص  كافة  وهب  على  املصادقة 
العزيز  عبد  الس د  يمألكها  التي 
الغالي  محمد  الس د  لفائدة  الأعرجي 

الأعرجي.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
الأعرجي  العزيز  اسأقالة الس د عبد 
من  وإبرائه  كمسير  منصبه  من 

صالح اته.

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
الى  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

الشريك الوح د.
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تغ ير القانون ارسا�سي.
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
الغالي  محمد  الس د  اسأمرارية 

الأعرجي كمدير وح د
وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الشكل القانوني
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

رتسما0 الشركة
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

املساهمات
على  ينص  الذي   :43 رقم  بند 

مايلي: إدارة الشركة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795758.
936I

fiduciaire dar dmana

BAOUABAT ENNAHDA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

fiduciaire dar dmana
حي الدرعاويين درب الدرعاويين 
رقم 10 وزان حي الدرعاويين درب 
الدرعاويين رقم 10 وزان، 16200، 

وزان املغرب
BAOUABAT ENNAHDA شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة)في طور 

الأصف ة(
وعنوان مقرها اإلجأماعي بحي العدير 
تجزئة النهضة رقم 60 السفلي وزان 

- 16200 وزان املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.1509

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر حل   2021 شتنبر   27 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 

مبلغ   BAOUABAT ENNAHDA
وعنوان  درهم   90.000 رتسمالها 
تجزئة  العدير  بحي  اإلجأماعي  مقرها 
 - وزان  السفلي   60 رقم  النهضة 
16200 وزان املغرب نت جة 0 : عجز 

الشركة على تغط ة مصاريفيها..
بحي  ب  الأصف ة  مقر  حدد  و 
العدير تجزئة النهضة رقم 60 السفلي 

وزان - 16200 وزان املغرب. 
و عين:

مسالي  املج د  عبد  الس د)ة( 
وعنوانه)ا( بحي العدير تجزئة النهضة 
املغرب  وزان   16200 وزان   60 رقم 

كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالح ات  على  املفروضة 
تبل غ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 
بالأصف ة  املأعلقة  والوثائق  العقود 
 60 رقم  النهضة  تجزئة  العدير  بحي   :

السفلي وزان
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   07 بأاريخ  بوزان  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 3391.
937I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

3WM MAROC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشأوي، 40000، مراكش املغرب
3WM MAROC شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي ساحة 
الحرية شارع موالي الحسن اقامة 

البردعي رقم 02 ج ليز - 40000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
119165

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   08

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 3WM : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.MAROC

إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصناع ة  تو  الأجارية  العمل ات 

للخدمات

معالجة النفايات

معالجة وتنق ة امل اه.

ساحة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

اقامة  الحسن  موالي  شارع  الحرية 

 40000  - ج ليز   02 رقم  البردعي 

مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 300.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 3.000  : العيشاوي  نب ل  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  العيشاوي  نب ل  الس د 

 - امللكي  الجيش  شارع  مكرر   1

القن طرة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  العيشاوي  نب ل  الس د 

 - امللكي  الجيش  شارع  مكرر   1

القن طرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   06 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم -.

938I
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AL HUDA CONSEIL SARL

ACGM GROUPE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

AL HUDA CONSEIL SARL

71 شارع محمد الزرقطوني اقامة 

كوثر الشقة 9 ، 30000، فاس املغرب

ACGM GROUPE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي الرقم 71 

شارع الزرقطوني الشقة 9 م ج - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

69771

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   13

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 ACGM : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.GROUPE

اآلشغا0   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العامة وتشغا0 البناء - منعش عقاري 

- ب ع مواد البناء - نقل البضائع.

الرقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 

9 م ج -  71 شارع الزرقطوني الشقة 

30000 فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 500  : مصباح  مروان  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

الس د تحمد هاشمي : 500 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مصباح  مروان  الس د 
ثغات  الض عة   76 الرقم   1 زنقة 

30000 فاس املغرب.

عنوانه)ا(  هاشمي  تحمد  الس د 
الجنان توس ع د 29 الطابق 1 الشقة 
موالي  الشقف  عين  اآلندلس   2

يعقوب 30000 فاس املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مصباح  مروان  الس د 
ثغات  الض عة   76 الرقم   1 زنقة 

30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   07 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4439.
940I

CHAMI CONSEILS

STE YAWGUI SAHARA
إعالن مأعدد القرارات

CHAMI CONSEILS
حي الفأح شارع محج محمد 

السادس عمارة ارينا الطابق الرابع 
شقة 08 ، 70000، الع ون املغرب
STE YAWGUI SAHARA »شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجأماعي: حي 

الوحدة 36 زنقة وانكرات رقم 57 
الع ون حي خط الرملة شارع ول لي 
رقم 78 الع ون 70000 الع ون 

املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
.25213

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 01 تكأو7ر 2021

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 
قرار رقم القراراالو0 : الذي ينص 
من  1200حصة  تفويت  مايلي:  على 
محمد  الس د  الشركة.من  راسما0 
فاضل لعأ ك الى الس دة منى ادخ ل 
قرار رقم القرار الثاني : الذي ينص 
محمد  الس د  اسأقالة  مايلي:  على 

لعأ ك من مهام تس ير الشركة 
الذي   : الثالث  القرار  رقم  قرار 
ينص على مايلي: تع ين الس دة صفاء 

ايت حو�سي كمسيرة الشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

الذي   :11 رقم  البند  رقم  بند 

الحصص  تفويت  مايلي:  على  ينص 

الشركة  راسا0  من  1200حصة 

الى  لعأ ك  فاضل  محمد  الس د  من 

الس دة منى ادخ ل 

بند رقم البند رقم 13و 14: الذي 

ينص على مايلي: تع ين الس دة صفاء 

تقرير  في  جديدة  كمسيرة  حوي  ايت 

الجمع العام االسأثنائي بعداسأقالة 

الس د محمد فاضل لعأ ك ا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

12 تكأو7ر  االبأدائ ة بالع ون بأاريخ 

2021 تحت رقم 3172.

941I

fiduciaire dar dmana

 STE IMMOBILIER NOUR
OUAZZANE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

fiduciaire dar dmana

حي الدرعاويين درب الدرعاويين 
رقم 10 وزان حي الدرعاويين درب 

الدرعاويين رقم 10 وزان، 16200، 

وزان املغرب

 STE IMMOBILIER NOUR

OUAZZANE شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي اكادير 

طريق الر7اط تجزئة بعالش رقم 62 

وزان - 16200 وزان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

1859

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   01

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 STE IMMOBILIER NOUR

.OUAZZANE

اشغا0   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخألفة-تجارة-استراد وتصدير.

عنوان املقر االجأماعي : حي اكادير 

 62 رقم  بعالش  تجزئة  الر7اط  طريق 

وزان - 16200 وزان املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : محمد  مساوي  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  مساوي  الس د 

حي اكادير تجزئة بعالش رقم 62 وزان 

16200 وزان املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  مساوي  الس د 

حي اكادير تجزئة بعالش رقم 62 وزان 

16200 وزان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   13 بأاريخ  بوزان  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 3394.

942I

fiduciaire dar dmana

HUILERIE ACHAMAL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

fiduciaire dar dmana

حي الدرعاويين درب الدرعاويين 

رقم 10 وزان حي الدرعاويين درب 

الدرعاويين رقم 10 وزان، 16200، 

وزان املغرب

HUILERIE ACHAMAL شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
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وعنوان مقرها اإلجأماعي ساحة 
القنار دوار اكرازن جماعة عين 
ب ضاء اقل م وزان - 16200 وزان 

املغرب.
تفويت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.1415

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2021 شتنبر   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
شهبون  محمد  )ة(  الس د  تفويت 
500 حصة اجأماع ة من تصل 500 
حصة لفائدة الس د )ة( عبد العظ م 

الب اض بأاريخ 15 شتنبر 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   13 بأاريخ  بوزان  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 3395.

943I

ائأمان ة ميس ون كونساي

ROZALIM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ائأمان ة ميس ون كونساي
49، زنقة لوريي روز، عين السبع ، 

20590، الدار الب ضاء املغرب
ROZALIM شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
الحمد تجزئة الحمد رقم 3، الحي 
الصناعي س دي مومن - 20250 

الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

511627
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يون و   04
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ROZALIM

اإلنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العقاري.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الحي   ،3 رقم  الحمد  تجزئة  الحمد 
 20250  - مومن  س دي  الصناعي 

الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 200.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
1.000 حصة   : غن م  علي  الس د 

بق مة 100 درهم للحصة.
 1.000  : الس د عبد القادر غن م 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د علي غن م عنوانه)ا( تجزئة 
كال فورن ا   ،94 رقم   ،2 الكولين 

20250 الب ضاء املغرب.
الس د عبد القادر غن م عنوانه)ا( 
 26 رقم   2 زنقة   2 كال فورن ا  تجزئة 

20250 الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس د عبد القادر غن م عنوانه)ا( 
 26 رقم   2 زنقة   2 كال فورن ا  تجزئة 

20250 الب ضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

يول وز 2021 تحت رقم -.

944I

FIDUCOMPETENCES

موحا تيك
إعالن مأعدد القرارات

FIDUCOMPETENCES
 RUE MUSTAPHA EL MAANI
 ETAGE 3 N IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA MAROC
موحا ت ك »شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة ذات الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجأماعي: 219 زنقة 
مصطفى املعاني الطابق 3 - - الدار 

الب ضاء املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
.361251

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 10 شتنبر 2021

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تفويت 1000 حصة من طرف محمد 

الحمدالي لصالح ر7 ع منير
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تغ ير اسم الشركة الى * مغرب ريوناج
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
الحمدالي*  محمد   * املسير  اسأقالة 

وتع ين مسير جديد * ر7 ع منير*
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
 * من  للشركة  االجأماعي  املقر  تغ ير 
الطابق  املعاني  مصطفى  زنقة   219
سل مان  موالي  شارع   80 الى   *3
24 عين السبع  1 مكأب رقم  الطابق 

الدار الب ضاء*
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
 * تصبح  الدي  الشركة  نشاط  تغ ير 

توزيع وترك ب اررفف*
قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
-7-6-4-3-2 36 من  تعديل الفصو0 
ثم  ومن  للشركة  ارسا�سي  القانون 

تح ين القانون ارسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تسم ة الشركة *مغرب ريوناج*
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
وترك ب  توزيع   * هو  الشركة  نشاط 

اررفف*
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
 80 كائن ب  للشركة  املقر االجأماعي 
شارع موالي سل مان الطابق 1 مكأب 

رقم 24 عين السبع الدار الب ضاء*
على  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 
 100000 الشركة  رتسما0  مايلي: 
ثمن  حصة   1000 الى  مقسم  درهم 
100 درهم، كلها باسم ر7 ع  الواحدة 

منير 
على  ينص  الذي   :36 رقم  بند 
مايلي: تسير الشركة من طرف الس د 
جم ع  في  بامضائه  وتلزم  منير  ر7 ع 

املعامالت

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795977.

945I

ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

METAL CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 ALPHAIZ CONSULTING &
ENGINEERING

 AVENUE MOHAMED V, ,66
 ESCALIER C, 3ème ETAGE NU%

 4 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

METAL CONSTRUCTION شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي املنطقة 
الصناع ة كزناية قطعة 578, - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

92647
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2018 تكأو7ر   25
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 METAL : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.CONSTRUCTION
تك  ف   : بإيجاز  الشركة  غرض 
هواء ، تهوية ، تبريد صناعي ، تعما0 

معدن ة ، تعما0 مأنوعة.
املنطقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 -  ,578 قطعة  كزناية  الصناع ة 

90000 طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رتسما0  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالأالي:
الس دة حسن الوافي : 500 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.
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 500  : الوافي  الغني  عبد  الس د 
حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الوافي  حسن  الس د 
 LOTS N° 576 ZONE
 INDUSTRIELLE GZENAYA

90000 طنجة املغرب.
الس د عبد الغني الوافي عنوانه)ا( 

طنجة 90000 طنجة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الوافي  حسن  الس د 
 LOTS N° 576 ZONE
 INDUSTRIELLE GZENAYA

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية بطنجة بأاريخ - تحت رقم -.
946I

FIDUCIAIRE LABEL EXCELLENCE SARL

MEDICAL M
إعالن مأعدد القرارات

 FIDUCIAIRE LABEL
EXCELLENCE SARL

شارع القدس رقم 40 الطابق 3 رقم 
6 طنجة ، 90000، طنجة املغرب

MEDICAL M »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: بو س جور 
زنقة 7 رقم -1طنجة. - 90000 

.TANGER MAROC
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
.67631

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 25 نونبر 2019

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
يسرى   : املساهمة  الحصص  ب ع 
لعرو�سي  لصالح  سهم   100 علوش 
رقم  الوطن ة  للبطاقة  الحامل  منعم 

F702343
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
الشارع   1 اضافة فرع حي بن ورياغل 

الرئي�سي رقم 8 - طنجة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

لفائدة  سهم   200 من  سهم   100

سهم   100 علوش  يسرى  الس دة 

منعم  الس د  لفائدة  سهم   200 من 

العرو�سي 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

الشارع   1 اضافة فرع حي بن ورياغل 

الرئي�سي رقم 8 - طنجة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   05 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2020 تحت رقم 1003.

947I

CAM

FONDERIE ZEM
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل الأصف ة

CAM

 BD LA RESISTANCE 271

 MOHAMMEDIA

 MOHAMMEDIA، 28830،

MOHAMMEDIA MAROC

FONDERIE ZEM شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي : 271 

الزنقة 17 شارع املقاومة الحسن ة 1 

املحمدية - 20800 املحمدية املغرب.

قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

.18613

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تقرر   2021 غشت   11 في  املؤرخ 

ذات  شركة   FONDERIE ZEM حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

 10.000 رتسمالها  مبلغ  الوح د 

 271 درهم وعنوان مقرها اإلجأماعي 

الزنقة 17 شارع املقاومة الحسن ة 1 

20800 املحمدية املغرب   - املحمدية 

نت جة الملنافسة.

و عين:
بوسكري  العزيز  عبد  الس د)ة( 

ت ط  عبو  س دي  اوالد  وعنوانه)ا( 

املغرب  الب ضاء  الدار   20800 مل ل 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 

 271 وفي   2021 غشت   11 بأاريخ 

الزنقة 17 شارع املقاومة الحسن ة 1 

املحمدية - 20800 املحمدية املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بأاريخ  باملحمدية  االبأدائ ة 

شتنبر 2021 تحت رقم 2037.

948I

FIDUCIAIRE ALBAIDA

CMT-TECH SERVICES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

FIDUCIAIRE ALBAIDA

 RUE SAAD IBNOU WAKAS ، 34

CASABLANCA ،20140 املغرب

CMT-TECH SERVICES شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طور الأصف ة(

وعنوان مقرها اإلجأماعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق الثاني الشقة 6 - 

20000 الدار الب ضاء املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.417489

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر   2021 شتنبر   27 في  املؤرخ 

محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة  حل 

 CMT-TECH الوح د  الشريك  ذات 

 100.000 رتسمالها  مبلغ   SERVICES

 46 اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

الثاني  الطابق  الزرقطوني  شارع 

الب ضاء  الدار   20000  -  6 الشقة 

رقم  انخفاض   :  0 نت جة  املغرب 

املعامالت.

و حدد مقر الأصف ة ب 46 شارع 

 -  6 الشقة  الثاني  الطابق  الزرقطوني 

20000 الدار الب ضاء املغرب. 

و عين:
الص لي  عثمان  الس د)ة( 
املجد  اقامة   1 االنارة  حي  وعنوانه)ا( 
 20000 11 عين الشق  عمارة ج رقم 
)ة(  كمصفي  املغرب  الب ضاء  الدار 

للشركة.
 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 796501.

949I

FIDUCOMPETENCES

أيا رانت
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

FIDUCOMPETENCES
 RUE MUSTAPHA EL MAANI
 ETAGE 3 N IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA MAROC
تيا رانت شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة)في طور الأصف ة(

وعنوان مقرها اإلجأماعي 6 زنقة 
ميشا0 دو لو7 طا0 الطابق 2 

الصخور السوداء - 20000 الدار 
الب ضاء املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.195571
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
حل  تقرر   2021 يون و   08 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
 500.000 رتسمالها  مبلغ  رانت  تيا 
 6 اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 2 الطابق  لو7 طا0  دو  ميشا0  زنقة 
الدار   20000  - السوداء  الصخور 
الب ضاء املغرب نت جة 0 : صعو7ة في 

اسأمرار املقاولة.
زنقة   6 ب  الأصف ة  مقر  حدد  و 
 2 الطابق  لو7 طا0  دو  ميشا0 
الدار   20000  - السوداء  الصخور 

الب ضاء املغرب. 



عدد 5687 - 20 ر7 ع ارو0 1443 )27 تكأو7ر 2021)الجريدة الرسمية   21338

و عين:
بنعبو  يوسف  الس د)ة( 
وعنوانه)ا( 6 زنقة الحاج تحمد بلفرج 
الطابق 2 رقم 2 ص س 20000 الدار 
الب ضاء املغرب كمصفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795978.
950I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

LUX – MOSCOW - NAILS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشأوي، 40000، مراكش املغرب
 LUX – MOSCOW - NAILS

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي ساحة 
الحرية شارع موالي الحسن عمارة 

البردعي رقم 2 ج ليز - 40000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
119003

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   22
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 LUX – : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.MOSCOW - NAILS

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

)تاجر  الأجم ل  مسأحضرات 

واالسأيراد  بالأفص ل  املنأجات( 

والأصدير

الجما0  ومركز  وس ط(  تو  )تاجر 

والل اقة والأدل ك..

ساحة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

عمارة  الحسن  موالي  شارع  الحرية 

 40000  - ج ليز   2 رقم  البردعي 

مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 OMURBEKOVA الس دة 

 100 بق مة  TOMIRIS : 100 حصة 

درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 OMURBEKOVA الس دة 

TOMIRIS عنوانه)ا( مراكش 40000 

مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

 OMURBEKOVA الس دة 

TOMIRIS عنوانه)ا(   

مراكش 40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   30 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 128078.

951I

IMP SAHARA

MAYSSARA TRADING
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

IMP SAHARA

حي موالي رش د بلوك 14 رقم 1 
مكرر الع ون، 70000، الع ون 

املغرب

MAYSSARA TRADING شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي الوكالة 
01 بلوك د رقم 692 70000 الع ون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

38403

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   28

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MAYSSARA TRADING

غرض الشركة بإيجاز : 

-الأصدير واالسأيراد تجارة عامة

وتوزيع  وانأاج  -صناعة 

املنسوجات وصناعة النس ج 

تعما0   ، العامة  اإلنشاءات   -

العامة  اإلنشاءات   ، املأنوعة  البناء 

واإلدارية  السكن ة  املباني  إنشاء   ،

 ، امللحقة  ارعما0   ، والصناع ة 

 ، العقارات  بناء  اجل  من  الأعاقد 

ترك بات املباني ، شراء و7 ع منأجات 

 ، العامة  والص دل ة  البناء  ومواد 

الترويج العقاري،

للجهد  الكهر7ائ ة  الص انة   

ترك ب   ، املأوسط    تو  الصغير 

الشبكات والهواتف املحل ة ، كابالت 

نظام   ، الحرائق  كشف   ، الكمب وتر 

 ، واملراقبة  ارمن  نظام   ، الصوت 

كهر7ائ ة  ترك بات   ، وانتركوم  ف ديو 

مأوسطة ومنخفضة الجهد ، إضاءة 

عامة وخاصة ،

والصناعات  املباني  كهر7اء   

تجهزة  ترك ب  تعما0   ، والديكورات 

الرسم  ترك ب  تعما0   ، الأك  ف 

الب اني الكهر7ائي ، اإلمدادات ومواقع 

معدات السالمة ،

 تجارة واسأيراد وتصدير وشراء 
وارعما0  الس ارات  غ ار  قطع  و7 ع 

املخألفة.
واملعدات  اللوازم  تسويق   
تكنولوج ا  ومعدات   ، املكأب ة 

املعلومات ،
ملخألف  واملعدات  املسألزمات   
الخزانات  تصن ع   ، املنأجات 
املراقبة  كاميرات  ترك ب   ، الكهر7ائ ة 
وارل اف   ، الشبكة  خزانات   ،

الضوئ ة،.
حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الوكالة 01 بلوك د رقم 692 70000 

الع ون املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : السباعي  اللة  الس دة 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  السباعي  اللة  الس دة 
السعادة  حي   6 رقم  م دلت  زنقة 

70000 الع ون املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  السباعي  اللة  الس دة 
السعادة  حي   6 رقم  م دلت  زنقة 

70000 الع ون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   28 بأاريخ  بالع ون  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 3141/21.

952I

IMP SAHARA

COLLEC INDUSTRIEL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

IMP SAHARA
حي موالي رش د بلوك 14 رقم 1 
مكرر الع ون، 70000، الع ون 

املغرب
COLLEC INDUSTRIEL شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
الحسن الثاني تجزئة بدر بدون رقم - 

70050 طرفاية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

38337
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   24
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.COLLEC INDUSTRIEL
   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البناء  تعما0   ، العامة  اإلنشاءات 
املأنوعة ، اإلنشاءات العامة ، إنشاء 
املباني السكن ة واإلدارية والصناع ة 
من  الأعاقد   ، امللحقة  ارعما0   ،
ترك بات   ، العقارات  على  الباطن 
ومواد  منأجات  و7 ع  شراء   ، املباني 
الترويج   ، العامة  والص دل ة  البناء 

العقاري ،
للجهد  الكهر7ائ ة  الص انة   
ترك ب   ، املأوسط    تو  الصغير 
الشبكات والهواتف املحل ة ، كابالت 
نظام   ، الحرائق  كشف   ، الكمب وتر 
 ، واملراقبة  ارمن  نظام   ، الصوت 
كهر7ائ ة  ترك بات   ، وانتركوم  ف ديو 
مأوسطة ومنخفضة الجهد ، إضاءة 

عامة وخاصة ،
والصناعات  املباني  كهر7اء   
تجهزة  ترك ب  تعما0   ، والديكورات 
الرسم  ترك ب  تعما0   ، الأك  ف 
الب اني الكهر7ائي ، اإلمدادات ومواقع 

معدات السالمة ،.
شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الحسن الثاني تجزئة بدر بدون رقم - 

70050 طرفاية املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 500  : الورتناني  لحسن  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

 500  : عب دا  فاطمة  الس دة 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د لحسن الورتناني عنوانه)ا( 

زنقة الفرات رقم 19 بواراكان 80000 

اكادير املغرب.

عنوانه)ا(  عب دا  فاطمة  الس دة 
الع ون   70000 العودة  حي   36 رقم 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الس د لحسن الورتناني عنوانه)ا( 

زنقة الفرات رقم 19 بواراكان 80000 

اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

04 تكأو7ر  االبأدائ ة بالع ون بأاريخ 

2021 تحت رقم 3088/21.

953I

T.W.T TRAM

T.W.T TRAM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وفاة شريك

T.W.T TRAM

142 بلوك ب حي الداخلة بوجنيبة ، 

25000، خريبكة املغرب

T.W.T TRAM شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 142 بلوك 

ب حي الداخلة بوجنيبة - 25000 

خريبكة املغرب.

وفاة شريك
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.1165

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 30 شتنبر 2021 تم اإلعالم 
بندنون  الرح م  عبد  الشريك  بوفاة 

 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  وتوزيع 

مارس   05 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2021 بالشكل ارتي :

 ، بندنون  املج د  عبد  الس د)ة( 

875 حصة.

 250  ، مرزاق  الزهرة  الس د)ة( 

حصة.

 ، بندنون  تم مة  الس د)ة( 

437,50 حصة.

 437,50  ، بندنون  هند  الس د)ة( 

حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بخريبكة بأاريخ 06 تكأو7ر 

2021 تحت رقم 472.

954I

wafa conseil

BAB CHMICHA

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

wafa conseil

 n°695 avenue hamane fetouaki

 s.y.b.a Marrakech ، 40000،

marrakech maroc

BAB CHMICHA شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 

412 املحام د 9 اسكجورمراكش - 

40000 مراكش املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.24479

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم   2021 تبريل   08 في  املؤرخ 

الحالي  االجأماعي  املقر  تحويل 

 9 املحام د   412 »رقم  من  للشركة 

مراكش   40000  - اسكجورمراكش 

ارمان  تجزئة   422 »رقم  إلى  املغرب« 

مراكش   40000  - اسكجورمراكش 

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يول وز   14 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 126083.

955I

T.W.T TRAM

T.W.T TRAM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسير جديد للشركة

T.W.T TRAM

142 بلوك ب حي الداخلة بوجنيبة ، 

25000، خريبكة املغرب

T.W.T TRAM شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 142 بلوك 

ب حي الداخلة بوجنيبة - 25000 

خريبكة املغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.1165

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تع ين  تم   2021 شتنبر   30 في  املؤرخ 

مسير جديد للشركة الس د)ة( امديد 

احماد كمسير وح د

تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بخريبكة بأاريخ 06 تكأو7ر 

2021 تحت رقم 472.

956I

COMPTABLE AGREE

RSZ GROUP
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

COMPTABLE AGREE

زاوية شارع اللة ياقوت وزنقة 

تلعرعار الطابق 4 تلرقم 11 ، مرس 

السلطان الدار تلب ضاء ، 20006، 

تلب ضاء تملغرب

RSZ GROUP شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي 26 محج 

مرس السلطان طابق 1 مكأب 

3 مرس السلطان - 20006 الدار 

الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
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رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

517805

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   08

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 RSZ  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.GROUP

ص انة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكمب وتر ومراقبأه - خدمة املقاولة.

عنوان املقر االجأماعي : 26 محج 

 3 مكأب   1 طابق  السلطان  مرس 

الدار   20006  - السلطان  مرس 

الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 100  : الخدري  يوسف  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د يوسف الخدري عنوانه)ا( 

عمارة   3 شطر  كال فورن ا  نور  إقامة 

11شقة 2 طابق 4 عين الشق 20470 

الدار الب ضاء املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الس د يوسف الخدري عنوانه)ا( 

عمارة   3 شطر  كال فورن ا  نور  إقامة 

11شقة 2 طابق 4 عين الشق 20470 

الدار الب ضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم -.

957I

مكأب املوثق االسأاذ الفارق رش د

عامر سكن
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

مكأب املوثق االسأاذ الفارق رش د

شارع الحسن الثاني، مكاتب 

مسأقبلي، رقم 5 ابن جرير، 

43150، ابن جرير املغرب

عامر سكن شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي بشركة 

GESACOM MAROC ) مكأب 

محاسب(، شارع الحسن الثاني، 

مكاتب مسأقبلي، الطابق الثاني 

رقم 8، ابن جرير 43150 ابن جرير 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

2897

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   16

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

عامر   : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

سكن.

غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بجم ع  عقارات  شراء   ( عقاري 

وحدات  تشي د  تجزيئها،  انواعها، 

سكن ة(.

بشركة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

مكأب   (  GESACOM MAROC

الثاني،  الحسن  شارع  محاسب(، 

الثاني  الطابق  مسأقبلي،  مكاتب 

ابن جرير   43150 ابن جرير   ،8 رقم 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 680.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 : عامر  الكرم  عبد  الس د   -

العقار  ملك ة  مجموع  من  النصف 

جماعة  الرحامنة  بإقل م  الكائن 

القطعة   4 الرياض  حي  جرير  ابن 

عارية،  ترض  في  املأمثل   ،203 رقم 

وسبعون  وثمان ة  تر  واحد  مساحأه 

و78 سنت ار(، مسجل  تر   1( سنت ار 

العقارية  ارمالك  على  باملحافظة 

»رياض ش4  اسم  تحت  جرير،  بابن 

203-«، موضوع الرسم العقاري عدد 

الحصة ب  14420/72، قومت هده 

340.000 درهم بق مة 100 درهم.

النصف   : عامر  الخل ل  الس د 

الكائن  العقار  ملك ة  مجموع  من 

بإقل م الرحامنة جماعة ابن جرير حي 

الرياض 4 القطعة رقم 203، املأمثل 

تر  واحد  مساحأه  عارية،  ترض  في 

و78  تر   1( سنت ار  وسبعون  وثمان ة 

على  باملحافظة  مسجل  سنت ار(، 

تحت  جرير،  بابن  العقارية  ارمالك 

موضوع   ،»-203 ش4  »رياض  اسم 

 ،14420/72 عدد  العقاري  الرسم 

 340.000 ب  الحصة  هده  قومت 

درهم بق مة 100 درهم.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عامر  الخل ل  الس د 

101 ابن جرير  الحي الجديد س رقم 

43150 ابن جرير املغرب.

الس د عبد الكريم عامر عنوانه)ا( 

101 ابن جرير  الحي الجديد س رقم 

43150 ابن جرير املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الس د عبد الكريم عامر عنوانه)ا( 

101 ابن جرير  الحي الجديد س رقم 

43150 ابن جرير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بأاريخ  جرير  بابن  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 423.

958I

A2CONSEILS

NICKEL TRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

حل شركة

A2CONSEILS

 Rue Al Farabi, Résidence Al

 Farabi,4° Etage, N° 14 Tanger،

90000، TANGER MAROC

NICKEL TRANS شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طور الأصف ة(

وعنوان مقرها اإلجأماعي 2 زنقة 4 

البرانس ا 2 تر قطعة 109 الطابق 

1 - 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.99577

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

حل  تقرر   2019 نونبر   28 في  املؤرخ 

ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

 NICKEL TRANS الوح د  الشريك 

مبلغ رتسمالها 10.000 درهم وعنوان 

4 البرانس ا  2 زنقة  مقرها اإلجأماعي 

2 تر قطعة 109 الطابق 1 - 90000 

طنجة املغرب نت جة 0 : عدم الق ام 

باى نشاط مند تاسيس الشركة.

و حدد مقر الأصف ة ب 2 زنقة 4 

البرانس ا 2 تر قطعة 109 الطابق 1 

املغرب 90000 طنجة املغرب. 

و عين:

الس د)ة( هشام اوغزا وعنوانه)ا( 

 90000 الثاني  الحسن  شارع   132

طنجة املغرب كمصفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر   06 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2019 تحت رقم 8238.

959I
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ACTIONS FINANCE CONSEILS

WEEKEND EDITIONS
إعالن مأعدد القرارات

ACTIONS FINANCE CONSEILS
6 زنـقـة قــدمــاء الــمــراكـــشـ ــ ـن مــكــأــب 

رقـــم 4 جليز ، 40000، مراكش 
املغرب

WEEKEND EDITIONS »شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

الشريك الوح د«
وعنوان مقرها االجأماعي: حي 

السمالل ة 23 مراكش - 40000 
مراكش املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.66971
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 28 غشت 2021
تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

قرار رقم -قرار بعدم حل الشركة 
ينص  الذي  املسجلة:  الخسائر  رغم 
الشركة  نشاط  اسأمرار  مايلي:  على 

رغم خسارة 3/4 من رتسمالها 
وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
رغـم  الــشــركــة  اســـأـــغـال0  اســأــمـرار 
خـسـارة ثالثـة تر7ـاع رتسمـالهـا وتـسـوية 
وضع ة الـشـركة في اطار الـمـقـأضـ ات 
واآلجـا0 الـمحـددة في الـفـصل رقـم 86 

مـن الـقـانون رقـم 5-96
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   14 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 127486.

960I

CABINET JURIDIQUE BNIAICH

CHAKIRI VOYAGES & CARS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

CABINET JURIDIQUE BNIAICH
 OPP ESSALAME 2 GH9

 IMM 7 APPT 1076 ، 20210،
CASABLANCA MAROC

 CHAKIRI VOYAGES & CARS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 27 

رقم 74 مجموعة ز االلفة - 20400 
الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
516521

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 غشت   17
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.CHAKIRI VOYAGES & CARS
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

س ارات بدون سائق.
 27 : زنقة  عنوان املقر االجأماعي 
 20400  - 74 مجموعة ز االلفة  رقم 

الدار الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
شاكري  عثمان  موالي  الس د 
درهم   100 بق مة  حصة   5.000  :

للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
شاكري  عثمان  موالي  الس د 
عنوانه)ا( الدار الب ضاء 20400 الدار 

الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
شاكري  عثمان  موالي  الس د 
عنوانه)ا( الدار الب ضاء 20400 الدار 

الب ضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية بالدار الب ضاء بأاريخ - تحت 

رقم -.
961I

MOHAMED SAID ALUMINIUM

محمد سعيد الومنيوم
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

MOHAMED SAID ALUMINIUM
 HAY MOULAY ABDELLAH, RUE
 215, N°06 RDC-CASABLANCA-

 ، 20150، CASABLANCA
MAROC

محمد سع د الومن وم شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة)في طور 

الأصف ة(
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي موالي 
عبد هللا زنقة 215 رقم 6 الطابق 
السفلي - 20150 الدار الب ضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.150795

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر حل   2021 شتنبر   29 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
محمد سع د الومن وم مبلغ رتسمالها 
مقرها  وعنوان  درهم   10.000
زنقة  هللا  عبد  موالي  حي  اإلجأماعي 
215 رقم 6 الطابق السفلي - 20150 
الدار الب ضاء املغرب نت جة 0 : عدم 
مزاولة  مواصلة  على  الشركة  قدرة 

نشاطها.
و حدد مقر الأصف ة ب حي موالي 
الطابق   6 رقم   215 زنقة  هللا  عبد 
الب ضاء  الدار   20150  - السفلي 

املغرب. 
و عين:

ملكدر  الرح م  عبد  الس د)ة( 
زنقة  هللا  عبد  موالي  حي  وعنوانه)ا( 
215 رقم 14 عين الشق 2150 الدار 
الب ضاء املغرب كمصفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 796455.
962I

auditexpert

 LE TRIO ZMH
INNOVATION

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
حل شركة

auditexpert
 n 5 Rue Ghassan Kanafani 6

 eme etage fes n 5 Rue Ghassan
 Kanafani 6 eme etage fes،

30000، Fes maroc
 LE TRIO ZMH INNOVATION
شركة ذات املسؤول ة املحدودة)في 

طور الأصف ة(
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 2 زنقة 

1 اقامة النور حي س دي الهادي 
زواغة فاس - 30020 فاس املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.65397
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر حل   2021 يول وز   07 في  املؤرخ 
 LE املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 
مبلغ   TRIO ZMH INNOVATION
وعنوان  درهم   100.000 رتسمالها 
مقرها اإلجأماعي رقم 2 زنقة 1 اقامة 
الهادي زواغة فاس  النور حي س دي 
: لم  - 30020 فاس املغرب نت جة 0 

تشأغل قط.
 2 رقم  ب  الأصف ة  مقر  حدد  و 
زنقة 1 اقامة النور حي س دي الهادي 

زواغة فاس - 30020 فاس املغرب. 
و عين:

بنسل مان  حمزة  الس د)ة( 
وعنوانه)ا( حي عبد الجل ل بن قاسم 
موالي  جنان  امرود  تجزئة   30 رقم 
الكامل 30000 فاس املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.
 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   12 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4490.

963I
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FISCALEX MAROC

LES AILES DE MARRAKECH
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل الأصف ة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

 LES AILES DE MARRAKECH
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي : شارع 

سوم ة اقامة شهرزاد 3 الطابق 5 
رقم 22 بامليي 20300 - 0000 الدار 

الب ضاء املغرب.
قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
.356973

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
حل  تقرر   2021 يناير   12 في  املؤرخ 
 LES AILES DE MARRAKECH
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
رتسمالها  مبلغ  الوح د  الشريك 
مقرها  وعنوان  درهم   10.000
اقامة  سوم ة  شارع  اإلجأماعي 
بامليي   22 رقم   5 الطابق   3 شهرزاد 
20300 - 0000 الدار الب ضاء املغرب 

نت جة الزمة في القطاع.
و عين:

الدغمي  سف ان  الس د)ة( 
وعنوانه)ا( اقامة ن ل ا الطابق 2 شقة 
حيشأوي   2 الحسن  شارع   9 رقم 
مراكش   0000  40000 مراكش 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 
شارع  وفي   2021 يناير   12 بأاريخ 
 5 الطابق   3 شهرزاد  اقامة  سوم ة 
الدار   0000 -  20300 بامليي   22 رقم 

الب ضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

يون و 2021 تحت رقم 781205.

964I

fidexpertise

POWER ENERGY INVEST
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

fidexpertise
13 زنقة القصرالطابق الخامس 

شقة رقم 10 معارف الدارالب ضاء. ، 
20000، الدارالب ضاء. املغرب
 POWER ENERGY INVEST

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي 16 زنقة 
ج اللي العريبي الطابق 8 الدار 
الب ضاء - 20330 الدارالب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
479773

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   03
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.POWER ENERGY INVEST
غرض الشركة بإيجاز : تاجر.

 16  : االجأماعي  املقر  عنوان 
الدار   8 الطابق  العريبي  زنقة ج اللي 
الدارالب ضاء   20330  - الب ضاء 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99سنة سنة.
 10.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د حمزة لوريدي : 100 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.
نقدية   : لوريدي  حمزة  الس د 

بق مة 100 درهم.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  لوريدي  حمزة  الس د 
 20330 املحمدية  الحرية  حي   441

املحمدية املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  لوريدي  حمزة  الس د 
 20330 املحمدية  الحرية  حي   441

املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

نونبر 2020 تحت رقم 753961.

965I

Bureau d’étude et conseil 

ESSALHI MORAD BTP
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

Bureau d’étude et conseil
 HAY EL MATAR RUE RABAT

 N°03 DAKHLA ، 73000، dakhla
MAROC

ESSALHI MORAD BTP شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي العودة 
01 رقم 05 مركز بئر كندوزعمالة 
اوسرد - 74002 بئر كندوز املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
19483

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   21
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ESSALHI MORAD BTP
تشي د   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املباني السكن ة وغير السكن ة.

الداخل ة  البناء  تعما0  جم ع   •

والخارج ة: البناء والهدم.

والأجديد  البناء  تعما0  جم ع   •

وغير  السكن ة  للمباني  العامة 

السكن ة.

ارعما0  البناء:  تعما0  جم ع   •

الداخل ة  والتشط بات  اإلنشائ ة 

والخارج ة..

عنوان املقر االجأماعي : حي العودة 

كندوزعمالة  بئر  مركز   05 رقم   01

اوسرد - 74002 بئر كندوز املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : الصالحي  مراد  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الصالحي  مراد  الس د 

حي النهضة 01 مركز بئر كندوزعمالة 

اوسرد 74002 بئر كندوز املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الصالحي  مراد  الس د 

حي النهضة 01 مركز بئر كندوزعمالة 

اوسرد 74002 بئر كندوز املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بأاريخ  الدهب  بوادي  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 1623.

966I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائأمان ة الثقة الع ون

LAAYOUNE

RHAZALI FISH
إعالن مأعدد القرارات

 FIDUCIAIRE ائأمان ة الثقة الع ون

CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عال0 بن عبد هللا املر�سى 
الع ون ، 72000، املر�سى الع ون 

املغرب

RHAZALI FISH »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«
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وعنوان مقرها االجأماعي: تجزئة 

املسيرة الخضراء شارع عال0 بن 

عبد هللا رقم 43 شقة 02 - 70002 

املر�سى الع ون املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.33031

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 12 تكأو7ر 2021

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

اجأماع ة  500 حصة  تفويت  مايلي: 

من الس د يوسف دبيز لفائدة الس د 

غزالي ياسين

على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

القانوني  الشكل  تحويل  مايلي: 

املسؤول ة  ذات  الشركة  إلى  للشركة 

محدودة للشريك الوح د 

على  ينص  الذي   :03 رقم  قرار 

 55 إلى  الشركة  مقر  تحويل  مايلي: 
تجزئة ارمل املر�سى الع ون 

على  ينص  الذي   :04 رقم  قرار 

دبيز  يوسف  الس د  اسأقالة  مايلي: 

من تس ير الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

على  ينص  الذي   :06 رقم  بند 

مايلي: 1000 حصة اجأماع ة لفائدة 

الس د غزالي ياسين

على  ينص  الذي   :01 رقم  بند 

للشركة  القانوني  الشكل  مايلي: 

محدودة  املسؤول ة  ذات  الشركة 

للشريك الوح د 

على  ينص  الذي   :04 رقم  بند 

ارمل  تجزئة   55 الشركة  مقر  مايلي: 
املر�سى الع ون

على  ينص  الذي   :09 رقم  بند 

مس ير  ياسين  غزالي  الس د  مايلي: 

وح د الشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

13 تكأو7ر  االبأدائ ة بالع ون بأاريخ 

2021 تحت رقم 3190/2021.

967I

اش.ب لوجست ك

اش ب لوجستيك
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

اش.ب لوجست ك

261 بلوك س فوق الكدية ت كوين 

اكادير ، 80652، اكادير املغرب

اش ب لوجست ك شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 261 بلوك 

س فوق الكدية ت كوين اكادير - 

80652 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

49113

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   21

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

اإلقأضاء بمخأصر تسم تها : اش ب 

لوجست ك.

دعم   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 

ارول ة  واملعالجة  الزراعة  تنشطة 

للمحاص ل..

 261  : االجأماعي  املقر  عنوان 

بلوك س فوق الكدية ت كوين اكادير 

- 80652 اكادير املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

الس د لحسن بوسأا : 500 حصة 

بق مة 50.000 درهم للحصة.

500 حصة   : مردا  الس د حف ظ 

بق مة 50.000 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوسأا  لحسن  الس د 
85 حي موالي عمر ايت  3 رقم  بلوك 

ملو0 80000 اكادير املغرب.

عنوانه)ا(  مردا  حف ظ  الس د 
رقم 05 تجزئة النس م 02 ايت ملو0 

80000 اكادير املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بوسأا  لحسن  الس د 
85 حي موالي عمر ايت  3 رقم  بلوك 

ملو0 80000 اكادير املغرب

عنوانه)ا(  مردا  حف ظ  الس د 
رقم 05 تجزئة النس م 02 ايت ملو0 

80000 اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   12 بأاريخ  باكادير  الأجارية 

2021 تحت رقم 106777.

968I

wafa conseil

JNANE A-THOURAT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

wafa conseil

 n°695 avenue hamane fetouaki

 s.y.b.a Marrakech ، 40000،

marrakech maroc

JNANE A-THOURAT شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي شقة 
رقم١٤ الطابق الثالت شارع مسلم 

بوكار باب دكالة مراكش - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

119297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   08

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 JNANE : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.A-THOURAT
مزرعة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

تعل م ة
- الترف ه والتسل ة.

شقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
مسلم  شارع  الثالت  الطابق  رقم١٤ 
 40000  - مراكش  دكالة  باب  بوكار 

مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 50.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د تحمد عبد هللا : 500 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  هللا  عبد  تحمد  الس د 
رقم ٣٠ درب العرب القصبة مراكش 

40000 مراكش املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  هللا  عبد  تحمد  الس د 
رقم ٣٠ درب العرب القصبة مراكش 

40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   08 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 128374.

969I

BELYO CONSULTING GROUPE

 GESTION TECHNIQUE 
INGÉNIERIE - جيستيون 

تيكنيك انجينوري
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

BELYO CONSULTING GROUPE
 LOT ARD ABDI ROUTE DE 27
 SAFI MARRAKECH ، 40160،

Marrakech املغرب
 GESTION TECHNIQUE 

INGÉNIERIE - جيست ون ت كن ك 
انج نوري شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 

بنكيران وط ة الطابق االو0 رقم 89 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.70971

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   2021 شتنبر   09 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الخولي  احمد  )ة(  الس د  تفويت 

تصل  من  اجأماع ة  حصة   4.000
)ة( رائد  لفائدة الس د  8.000 حصة 

نوفل علي بأاريخ 09 شتنبر 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   06 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 8730.

970I

BELYO CONSULTING GROUPE

 GESTION TECHNIQUE
INGENIERIE - جيستيون 

تيكنيك انجينوري
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسير جديد للشركة

BELYO CONSULTING GROUPE

 LOT ARD ABDI ROUTE DE 27

 SAFI MARRAKECH ، 40160،

Marrakech املغرب

 GESTION TECHNIQUE

INGENIERIE - جيست ون ت كن ك 

انج نوري شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 

بنكيران وط ة الطابق االو0 رقم 89 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.70971

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تع ين  تم   2021 شتنبر   09 في  املؤرخ 

مسير جديد للشركة الس د)ة( نوفل 

علي رائد كمسير وح د

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   09 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 8730.

971I

PREMIUM FINANCE

AST AMENAGEMENT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

AST AMENAGEMENT شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي اقامة 

الصنهاجة حي االزدهار ف4 - 40000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
119401

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   05
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 AST  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AMENAGEMENT
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري
اشغا0 مخألفة او البناء.

اقامة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الصنهاجة حي االزدهار ف4 - 40000 

مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 
درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : الس دة اسماء الدرقاوي 
حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الدرقاوي  اسماء  الس دة 
 06 شطر  مراكش  ابواب  عنوانه)ا( 

رقم 104 40000 مراكش املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الدرقاوي  اسماء  الس دة 
 06 شطر  مراكش  ابواب  عنوانه)ا( 

رقم 104 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   13 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 128483.
972I

FOREIGN CONSULTING

كاتمة أجون�سي
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FOREIGN CONSULTING
 RUE ALLAL AL FASSI,1ER ,8

 ETAGE, MERS SULTAN ، 20490،
CASABLANCA MAROC
كاتمة تجون�سي شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 26 شارع 
مرس السلطان الشقة 3 الطابق 1 

الدار الب ضاء الدار الب ضاء 20400 
الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
515191

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 غشت   23
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
كاتمة   : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

تجون�سي.

تأسيس   : بإيجاز  الشركة  غرض 
شركة.

عنوان املقر االجأماعي : 26 شارع 
 1 الطابق   3 الشقة  السلطان  مرس 
الدار الب ضاء الدار الب ضاء 20400 

الدار الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 2021 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 : املغ ت  عبد  بوطويل  الس د 
درهم   100 بق مة  حصة   1.000

للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
املغ ت  عبد  بوطويل  الس د 
عنوانه)ا( حي املسيرة 3 زنقة 58 رقم 
الب ضاء  الدار   20400 الب ضاء   28

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
املغ ت  عبد  بوطويل  الس د 
عنوانه)ا( حي املسيرة 3 زنقة 58 رقم 
الب ضاء  الدار   20400 الب ضاء   28

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 791929.

973I

CSN MAROC

MARO INFO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

CSN MAROC
 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،
MARRAKECH MAROC
MARO INFO شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي محل رقم 

1 املحام د 4 رقم 284 - 40160 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 
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رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

119389

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   01

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 MARO : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.INFO

-البرمجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وانشطة  واالستشارات  والشبكات 

اخرى للمعلوم ات.

الكمب وتر  تجهزة  وص انة  -ب ع 

والهواتف الذك ة واستبدا0 القطع.

وتوزيع  وتصدير  -اسأيراد 

الذك ة  والهواتف  الكمب وتر  تجهزة 

واستبدا0 القطع.

محل   : االجأماعي  املقر  عنوان 
رقم 1 املحام د 4 رقم 284 - 40160 

مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : مروان  العبوبي  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مروان  العبوبي  الس د 

ملحام د 5 رقم 1110 40160 مراكش 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مروان  العبوبي  الس د 

ملحام د 5 رقم 1110 40160 مراكش 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   12 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 128455.

974I

CANOCAF SARL

DIRECT FOOD
إعالن مأعدد القرارات

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 
رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC

DIRECT FOOD »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: حي توالد 

ابراه م، عمارة ف صل، شقة رقم 

10 - - الناظور املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.17919

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 28 شتنبر 2021

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

تفـويت  على  املصادقة  مايلي: 

بأاريخ  املقررة  االجأمـاعـ ة  الحـصص 

تجرطي  السادة  بين   28/09/2021

من  السالم،  عبد  واسه لي  محمد 

الكرافي  صب حة  والس دة  جهة، 
والس د دادي نج ب من جهة تخرى

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تع ين مسير جديد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

ينص  الذي  و7:   6 رقم  بند 

الكريم  عبد  الس د:  مايلي:  على 

اجأماع ة(،  حصة   1000( تمغار 

حصة   1000( نج ب  دادي  الس د: 

اجأماع ة( والس دة: صب حة الكرافي 

)1000 حصة اجأماع ة(..

على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 

نج ب  دادي  السادة  تع ين  مايلي: 

صب حة  والس دة  الكريم  عبد  تمغار 

الكرافي كمسيرين جديدين للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  بالناضور  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 4085.

975I

رمزي لالستشارات

BASSIT FISH
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تقل ص هدف الشركة

رمزي لالستشارات
شارع 24 نونبر عمارة حمدي ولد 

الرش د الطابق رقم 01 شقة رقم 01 
الع ون ، 70000، الع ون املغرب

BASSIT FISH شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها االجأماعي حي االمل 
رقم 01 الشطر رقم 11 الع ون - 

70000 الع ون املغرب.
تقل ص هدف الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
32303

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم حذف   2021 27 شتنبر  في  املؤرخ 
الشركة  نشاط  من  الأال ة  ارنشطة 

الحالي :
الب ع والشراء......

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
11 تكأو7ر  االبأدائ ة بالع ون بأاريخ 

2021 تحت رقم 3155/2021.
976I

FACE FIDUCIAIRE

INDU GROUP
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
توس ع نشاط الشركة 

FACE FIDUCIAIRE
209 شارع مصطفى املعني الطابق 

الثالث رقم 6 ، 20130، الدار 
الب ضاء املغرب

INDU GROUP شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها االجأماعي 81 البشير 

اإلبراه مي الدارالب ضاء - 20000 
الدارالب ضاء املغرب.
توس ع نشاط الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.131281

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تمت   2021 شتنبر   14 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  الأال ة  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

اسأيراد املواد الغذائ ة واملنأجات 

الغذائ ة الزراع ة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 796047.

977I

RIF CONSEIL SARL

 SOCIETE WIELKOR SARL
A.U

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

RIF CONSEIL SARL

 ARRIERE RUE TITOUAN 3EM

 ETAGE NADOR، 62000،

NADOR MAROC

 SOCIETE WIELKOR SARL A.U

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي السكة 

الحديدة بني انصار الناظور - 62000 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

22935

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 غشت   30

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOCIETE WIELKOR SARL A.U

ب ع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخألف ارجهزة املنزل ة

- تصل ح ارجهزة

-اسأيراد وتصدير.
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عنوان املقر االجأماعي : حي السكة 
الحديدة بني انصار الناظور - 62000 

الناظور املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : الأيزي  حك م  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
 1.000  : الأيزي  حك م  الس د 

بق مة 100 درهم.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الأيزي  حك م  الس د 
الناظور  بوغافر  بني  بوحمزة  دوار 

62000 الناظور املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الأيزي  حك م  الس د 
الناظور  بوغافر  بني  بوحمزة  دوار 

62000 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بأاريخ  بالناضور  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 4079.
978I

GENERATION E-LEARNING

 جينراسيو ايي لرنين
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجأماعي للشركة

GENERATION E-LEARNING
زنقة شنك ط عمارة عدنان الطابق 

االو0 رقم الشقة 2 املحمدية 
 av des far rue changuite

 immeuble adnan etage 1 app 2
mohammedia، 28800، املحمدية 

املغرب
 ج نراس و ايي لرنين شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 
سومايا شارع عبد املومن إقامة 
شهرزاد 3 طابق 4 رقم 20 عند 
موريش - 20042 الدار الب ضاء 

املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.28623

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تحويل  تم   2021 تبريل   07 في  املؤرخ 

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

املومن  عبد  شارع  سومايا  »زنقة 

 20 رقم   4 طابق   3 شهرزاد  إقامة 

عند موريش - 20042 الدار الب ضاء 

عمارة  شنك ط  »زنقة  إلى  املغرب« 

 -  2 عدنان الطابق االو0 رقم الشقة 

28800 املحمدية. املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بأاريخ  باملحمدية  االبأدائ ة 

يول وز 2021 تحت رقم 1681.

979I

Khidmat Attajir

اميني كار
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

Khidmat Attajir

 BIS RUE EL MOUAHIDINE ، 05

52000، ERRACHIDIA MAROC

ام ني كار شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

موالي على الشريف رقم 759 - 

52000 الرش دية املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.13789

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 06 تكأو7ر 2021 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

رقم  الشريف  على  موالي  تجزئة   «

759 - 52000 الرش دية املغرب« إلى 

»زنقة عال0 بن عبد اللة رقم 23 الحي 

املركزي - 52000 الرش دية املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بأاريخ  بالرش دية  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 460.

980I

FINANCES.NET

STORYLINE SARL
إعالن مأعدد القرارات

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

STORYLINE SARL »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: 9K4 زنقة 
النجد مكأب رقم 1 حي الرياض 
الر7اط - 10000 الر7اط املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.126625
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 20 شتنبر 2021
تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
الحنشاوي  تيوب  الس د  قام  مايلي: 
بب ع خمسمائة حصة لصالح الس د 

محمد بلوقي
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
الى  للشركة  القانوني  تغ يرالشكل 
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
ذات  شركة  من   

ً
بدال وح د  يك  شر 
مسؤول ة محدودة.

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
تيوب  الس د  اسأقالة  قبو0  مايلي: 
الحنشاوي من مهامه كمساعد مسير
وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
ينص  الذي  و12:  و7   6 رقم  بند 
والشكل  الحصص  مايلي:  على 

القانوني والتس ير 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   05 بأاريخ  بالر7اط  الأجارية 

2021 تحت رقم 118061.
981I

FIDUCIARE NEGOCE FISC

شركة تاجاجت للتجارة
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 N°159 BD ABDELLAH

 GENOUN HAY HASSANI APP

 N°2 1R ETAGE TAGHZOUT

 INEZGANE INEZGANE، 86150،

INEZGANE MAROC

شركة تاجاجت للأجارة شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي السالم 

بلوك ب الرقم 199 الدراركة اكادير - 

80000 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

49029

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 غشت   20

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

: شركة  بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

تاجاجت للأجارة.

غرض الشركة بإيجاز : ب ع وتوزيع 

املواد الغدائ ة.

حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 

السالم بلوك ب الرقم 199 الدراركة 

اكادير - 80000 اكادير املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : عمار  ادبوقري  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عمار  ادبوقري  الس د 

حي السالم بلوك ب رقم 245 الدراركة 

اكادير 80000 اكادير املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا(  عمار  ادبوقري  الس د 

حي السالم بلوك ب رقم 245 الدراركة 

اكادير 80000 اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   01 بأاريخ  بانزكان  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 106663.

982I

FINANCES.NET

 ATTANWIR FONDATION

SERVICES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

FINANCES.NET

 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI TEMARA ، 12000،

TEMARA MAROC

 ATTANWIR FONDATION

SERVICES شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة)في طور الأصف ة(

وعنوان مقرها اإلجأماعي 28 

مجموعة اركان سوق ج تقدم 

الر7اط - 10000 الر7اط املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.123547

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

حل  تقرر   2021 يون و   15 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 

 ATTANWIR FONDATION

 100.000 رتسمالها  مبلغ   SERVICES

 28 اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

مجموعة اركان سوق ج تقدم الر7اط 

 :  0 نت جة  املغرب  الر7اط   10000  -

اكراهات مال ة.

 28 ب  الأصف ة  مقر  حدد  و 

مجموعة اركان سوق ج تقدم الر7اط 

- 10000 الر7اط املغرب. 

و عين:

العطار  الرحمان  عبد  الس د)ة( 

 ،  438 رقم  الفردوس  حي  وعنوانه)ا( 

كمصفي  املغرب  تمارة   12000 تمارة 

)ة( للشركة.

 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   12 بأاريخ  بالر7اط  الأجارية 

2021 تحت رقم 118241.
983I

STE AGEFICO SARL

NEW IMMOBILIER
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسير جديد للشركة

STE AGEFICO SARL
12 شارع عمر الخ ام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 90000، طنجة املغرب
NEW IMMOBILIER شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي 9 زنقة 
تندلو�سي طابق منخفض رقم 2 - 

90000 طنجة املغرب.
تع ين مسير جديد للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.88703

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
2021 تم تع ين  06 تكأو7ر  في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة الس د)ة( خشان 

ياسمين كمسير وح د
تبعا لقبو0 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   13 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 246894.
984I

CANOCAF SARL

RIF DECORS
إعالن مأعدد القرارات

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC
RIF DECORS »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 
الوح د«

وعنوان مقرها االجأماعي: شارع 
عبد الخالق الطريس رقم 113 - - 

الناظور املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
.8865

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 19 يول وز 2021

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
تفـويت  على  املصادقة  مايلي: 
بأاريخ  املقررة  االجأمـاعـ ة  الحـصص 
العبو�سي  السادة  بين   23/09/2021
والعبو�سي  محمد  العبو�سي  سف ان، 
والس د  جهة،  من  السالم،  عبد 

العبو�سي جم ل من جهة تخرى
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: تـغـ ير الشكل القـانوني للشركة 
مسـؤول ة  ذات  شركة  لأصبح 
واملصادقة  وح د  لشريك  محدودة 
الجديد  ارسـا�سي  القانون  على 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
على  ينص  الذي  و7:   6 رقم  بند 
مايلي: العبو�سي جم ل )1000 حصة 

اجأماع ة(
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ  بالناضور  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 4089.

985I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

HOME BY KAD
إعالن مأعدد القرارات

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP
249 ، 73000، DAKHLA MAROC

HOME BY KAD »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجأماعي: حي 
القسم 2، رقم 10، شقة 01 - 

73000 الداخلة املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
.18461

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 17 غشت 2021

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
االجأماعي  الهدف  توس ع  مايلي: 
للنشاط  باإلضافة  ليشمل  للشركة 
وشراء  ب ع  الأال ة:  ارنشطة  الحالي، 
املفروشات  املنزل ة،  الأجهيزات 

والديكورات 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  اإلجأماعي  املقر  تحويل 
القسم  بحي  الكائن  الحالي  العنوان 
الى  الداخلة،   01- شقة   ،10 رقم   ،2
رقم  مارس،   4 شارع  الأالي:  العنوان 

-1/669 الداخلة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
النظان  من  و4   2 الفصلين  تغ ير 

ارسا�سي 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
االساس ة  االنظمة  على  املصادقة 

الجديدة للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بأاريخ  الدهب  بوادي  االبأدائ ة 

غشت 2021 تحت رقم 1447.

986I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

LUXURY IMMO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

 STE OUBOUKS AUDIT &
CONSEILS

21 ، مكأب 17، الطابق الثاني، 
مكاتب باالص ، شارع عبد الكريم 
الخطابي، فاس ، 30000، فاس 

املغرب
LUXURY IMMO شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي مكأب 

الطابق الرابع، تجزئة البارك، ملعب 
الخ ل - 30000 فاس املغرب.
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تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.50425

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 14 يول وز 2021 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

»مكأب الطابق الرابع، تجزئة البارك، 

ملعب الخ ل - 30000 فاس املغرب« 

إلى »اقامة امين 1 شارع امللك حسين، 

طريق اموزار املكأب رقم 1 - 30000 

فاس املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   12 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4491.

987I

ائأمان ة ك نزو

د ب ف
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

رفع رتسما0 الشركة

ائأمان ة ك نزو

34 ، حسن الصغير - الدار الب ضاء ، 

20600، الدار الب ضاء تملغرب

د ب ف شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 13، باب 

العرفان ، زاوية القاي�سي ، 20050 

الدار الب ضاء - 20050 الدار 

الب ضاء املغرب.

رفع رتسما0 الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.273193

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم   2021 تكأو7ر   05 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما0  رفع 

من  تي  درهم«   1.000.000«

 1.100.000« إلى  درهم«   100.000«

درهم« عن طريق : إدماج احأ اطي تو 

تر7اح تو عالوات إصدار في رتس املا0.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 796614.

988I

alfafisc sarl

AUTO ECOLE SODFI
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

alfafisc sarl
 QUARTIER ADMINISTRATIF;
 Place des taxis Complexe dar

 taleb ouled teima Ouled Teima،
83350، OULED TEIMA MAROC
AUTO ECOLE SODFI شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي الرط م 
شارع الحسن الأاني توالد تايمة - 

83350 توالد تايمة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

8145
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   20
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 AUTO : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.ECOLE SODFI
س ارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الأعل م.
حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
توالد  الأاني  الحسن  شارع  الرط م 

تايمة - 83350 توالد تايمة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 700  : الحبيب  الصدفي  الس د 
حصة بق مة 70.000 درهم للحصة.

 300  : مصطفى  الصدفي  الس د 
حصة بق مة 30.000 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

مصطفى  الصدفي  الس د 
تايمة  توالد  فحل  توالد  حي  عنوانه)ا( 

83350 توالد تايمة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

الس د الصدفي الحبيب عنوانه)ا( 
 83350 تايمة  توالد  فحل  توالد  حي 

توالد تايمة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بأاريخ  بأارودانت  االبأدائ ة 

شتنبر 2021 تحت رقم 1882.

989I

METREK COMPTA PRO

SOCIETE EL KHATIR TRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

METREK COMPTA PRO
 KISSARIAT AL HOUDA AV MED
 V 1ER ETAGE N 4 ، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC
 SOCIETE EL KHATIR TRANS

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
214 حي الرياض - 14200 س دي 

سل مان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
2517

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2018 تبريل   04
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOCIETE EL KHATIR TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسأخدمين.
تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
س دي   14200  - الرياض  حي   214

سل مان املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 
درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : حسن  الخأير  الس د 
حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حسن  الخأير  الس د 
 14200 الرياض  حي   214 تجزئة 

س دي سل مان املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حسن  الخأير  الس د 
 14200 الرياض  حي   214 تجزئة 

س دي سل مان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بس دي سل مان بأاريخ 22 

ماي 2018 تحت رقم 109.
990I

مكأب مو�سى

RAYIS ECO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

مكأب مو�سى
حي املحمدية بلوك ا رقم 10 ، 

62000، الناظور املغرب
RAYIS ECO شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

الجيش امللكي رقم 410 - 62000 
الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
22927

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   07
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
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عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 RAYIS : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.ECO
الب ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االنترنت،  عبر  الب ع  بالأقس ط، 

االستراد والأصدير.
شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 62000  -  410 رقم  امللكي  الجيش 

الناظور املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : رف ق  بنشافعي  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  رف ق  بنشافعي  الس د   
بوعرك   12 بلوك  الناظور  سكأور 

سلوان 62000 الناظور املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  رف ق  بنشافعي  الس د 
بوعرك   12 بلوك  الناظور  سكأور 

سلوان 62000 الناظور املغرب
تم اإليداع القانوني ب- بأاريخ 12 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 4099.

991I

CANOCAF SARL

YASAM
إعالن مأعدد القرارات

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC
YASAM »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجأماعي: شارع 
مو�سى بن نصير رقم 93 الطابق 

الثاني - - الناظور املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: 
.19929

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 29 شتنبر 2021

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
تفـويت  على  املصادقة  مايلي: 
بأاريخ  املقررة  االجأمـاعـ ة  الحـصص 
تعراب  الس د  بين   29/09/2021
محمد، من جهة، والس د تزيزا صالح 

من جهة تخرى
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تغ ير تسم ة الشركة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تحويل املقر االجأماعي 
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تغ ير نشاط 
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

رفع رتسما0 الشركة
قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

تع ين مس ير جديد للشركة
على  ينص  الذي   :7 رقم  قرار 
مايلي: تـغـ ير الشكل القـانوني للشركة 
مسـؤول ة  ذات  شركة  لأصبح 
القانون  على  واملصادقة  محدودة 

ارسـا�سي الجديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 
على  ينص  الذي  و7:   6 رقم  بند 
مايلي: تعراب محمد )14.500 حصة 
 14.500( صالح  تزيزا  اجأماع ة(، 
محمد  لبحر   ، اجأماع ة(  حصة 
سارة  لبحر  اجأماع ة(  حصة   160(
بن  ونع مة  اجأماع ة(  حصة   160(

طاهر )160 حصة اجأماع ة(.
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تغ ير تسم ة الشركة YASAM بشركة 

MATINDUS
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
تحويل املقر االجأماعي إلى حي املطار، 

ايلو 31 رقم 61 - الناظور
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تغ ير الهدف االجأماعي بحذف وك ل 

تعما0
على  ينص  الذي  و7:   6 رقم  بند 
الشركة  رتسـما0  في  الزيادة  مايلي: 
الى  100.000 درهم  برفعه من  وذلك 

2.900.000 درهم 

على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 
مايلي: تـعـ  ـن الـسـ دين تعراب محمد 

وتزيزا صالح كـمسـ ـرين للـشـركـة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ  بالناضور  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 4088.

992I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

ABM
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل الأصف ة

 STE OUBOUKS AUDIT &
CONSEILS

21 ، مكأب 17، الطابق الثاني، 
مكاتب باالص ، شارع عبد الكريم 
الخطابي، فاس ، 30000، فاس 

املغرب
ABM شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي : دوار اوالد 
حمو اوالد الط ب - 30000 فاس 

املغرب.
قفل الأصف ة

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
.35873

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر   2021 شتنبر   30 في  املؤرخ 
مسؤول ة  ذات  شركة   ABM حل 
مبلغ  الوح د  الشريك  ذات  محدودة 
وعنوان  درهم   100.000 رتسمالها 
مقرها اإلجأماعي دوار اوالد حمو اوالد 
الط ب - 30000 فاس املغرب نت جة 

لتراكم الخسائر.
و عين:

اخالقي  بنغازي  الحسن  الس د)ة( 
زنقة  الكرامة  شارع  وعنوانه)ا( 
 30000  1 الزهور   21 رقم  الشحرور 

فاس املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 
بأاريخ 30 تكأو7ر 2021 وفي دوار اوالد 
فاس   30000  - الط ب  اوالد  حمو 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   13 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4518.

993I

CHATER PREMIUM CONSULTING

 GÉNÉRAL AFRIQUE
BÂTIMENT

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

 CHATER PREMIUM

CONSULTING

 21RUE GHASSANE KANAFANI

 4EME ETAGE BUR 20 ، 30000،

fes maroc

 GÉNÉRAL AFRIQUE BÂTIMENT

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 128 

شارع الوفاء طريق صفرو - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

69749

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 غشت   04

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.GÉNÉRAL AFRIQUE BÂTIMENT

غرض الشركة بإيجاز : • ارشغا0 

املأنوعة وارشغا0 العامة واملباني.

• مطور عقارات.

معدات  تي  ومد  ترك ب  تعما0   •

ه دروم كان ك ة.

تي  وترك ب  و7ناء  ومد  تعما0   •

نظام ري.

وتعما0  بناء  عمل ة  تي  تنف ذ   •

 - دهان   - إنشائ ة  )تعما0  مأنوعة 
طالء - زجاج - نجارة - كهر7اء - سباكة 

- صرف صحي(.
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مبنى  تي  وتجهيز  إنشاء   •

تو  املنهي  تو  الأجاري  لالسأخدام 

الصناعي.

وتشغ ل  وإدارة  وتطوير  ح ازة   •

 ، تو جزئ ا  كل ا   ، وتأجير وشراء و7 ع 

تو  املنقولة  املمألكات  من  تي  وتباد0 

غير املنقولة.

• تجارة وتوريد املواد بأنواعها.

• اسأغال0 املحاجر..

عنوان املقر االجأماعي : رقم 128 

 30000  - طريق صفرو  الوفاء  شارع 

فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 550.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 2.750  : علي  السقاط  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

الس د الشلح محمد تيمن : 2.750 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  علي  السقاط  الس د 

طريق  الخير  عرصة  تجزيئة   9 رقم 

ايموزار 30000 فاس املغرب.

تيمن  محمد  الشلح  الس د 

ثابت  بن  حسان  زنقة   6 عنوانه)ا( 

 30000 ج  م   6 الشقة  سلمى  اقامة 

فاس املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  علي  السقاط  الس د 

طريق  الخير  عرصة  تجزيئة   9 رقم 

ايموزار 30000 فاس املغرب

تيمن  محمد  الشلح  الس د 

ثابت  بن  حسان  زنقة   6 عنوانه)ا( 

 30000 ج  م   6 الشقة  سلمى  اقامة 

فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   05 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4386.

994I

BENKADDOUSS TRAVAUX PUBLICS - BKTP

 BENKADDOUSS TRAVAUX«
PUBLICS »BKTP

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
رفع رتسما0 الشركة

 BENKADDOUSS TRAVAUX
PUBLICS - BKTP

رقم 97 زنقة 65 بين املدن رقم 97 
زنقة 65 بين املدن، 20470، الدار 

الب ضاء املغرب
 BENKADDOUSS TRAVAUX«
PUBLICS »BKTP شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 97 
زنقة 65 بين املدن صندوق البريد 
رقم 7351 20470 الدار الب ضاء 

املغرب.
رفع رتسما0 الشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.220313

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم   2021 شتنبر   28 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما0  رفع 
تي  درهم«   2.500.000,00«
إلى  درهم«   2.500.000,00« من 
طريق  عن  درهم«   5.000.000,00«
الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء   :

املحددة املقدار واملسأحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 796495.
995I

CANOCAF SARL

KARIM VISION
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC
KARIM VISION شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د)في طور الأصف ة(

وعنوان مقرها اإلجأماعي اروه دن 
رقم 12 - 62000 الناظور املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.7085
الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر حل   2021 02 غشت  في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
 KARIM VISION الوح د  الشريك 
مبلغ رتسمالها 10.000 درهم وعنوان 
 -  12 مقرها اإلجأماعي اروه دن رقم 
 -  :  0 نت جة  املغرب  الناظور   62000

نهاية نشاط الشركة.
و حدد مقر الأصف ة ب اروح دن 

رقم 12 - 62000 الناظور املغرب. 
و عين:

قدور  بن  كريم  الس د)ة( 
إبلهارشن  لحسن  توالد  وعنوانه)ا( 
املغرب  الناظور   62000  12 رقم 

كمصفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بالناضور بأاريخ 13 شتنبر 

2021 تحت رقم 3912.

996I

FINANCES.NET

BOUANANE PALM
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

BOUANANE PALM شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طور الأصف ة(
وعنوان مقرها اإلجأماعي عمارة 17 
، شارع االبطا0 ، شقة رقم 12 ، 

تكدا0 ، الر7اط ، املغرب. - 10000 
الر7اط املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.139845

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تقرر حل   2021 شتنبر   28 في  املؤرخ 

ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

 BOUANANE الوح د  الشريك 

 100.000 رتسمالها  مبلغ   PALM

اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

شقة   ، االبطا0  شارع   ،  17 عمارة 
املغرب.   ، الر7اط   ، تكدا0   ،  12 رقم 

 :  0 نت جة  املغرب  الر7اط   10000  -

اكراهات مال ة.

عمارة  ب  الأصف ة  مقر  حدد  و 

17 ، شارع االبطا0 ، شقة رقم 12 ، 

 10000  - املغرب.   ، الر7اط   ، تكدا0 

الر7اط املغرب. 

و عين:

الس د)ة( يوسف رحم وعنوانه)ا( 

33 ، بلوك س ، حي السعادة ، تزنيت 

)ة(  كمصفي  املغرب  تزنيت   85000

للشركة.

 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   13 بأاريخ  بالر7اط  الأجارية 

2021 تحت رقم 118273.

997I

CANOCAF SARL

KARIM VISION
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل الأصف ة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 
رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC

KARIM VISION شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
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وعنوان مقرها اإلجأماعي : اروح دن 
رقم 12 - 62000 الناظور املغرب.

قفل الأصف ة
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

.7085

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر   2021 غشت   02 في  املؤرخ 

ذات  شركة   KARIM VISION حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د مبلغ رتسمالها 10.000 درهم 

اروح دن  اإلجأماعي  مقرها  وعنوان 
املغرب  الناظور   62000  -  12 رقم 

نت جة 0- نهاية نشاط الشركة.

و عين:
قدور  بن  كريم  الس د)ة( 

إبلهارشن  لحسن  توالد  وعنوانه)ا( 
املغرب  الناظور   62000  12 رقم 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمع ة الخأام ة 

بأاريخ 04 غشت 2021 وفي اروح دن 
رقم 12 - 62000 الناظور املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائ ة بالناضور بأاريخ 13 شتنبر 

2021 تحت رقم 3913.

998I

AB RED1 COMPTA

SINALUM
إعالن مأعدد القرارات

AB RED1 COMPTA

 YAACOUB MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طنجة N° 4 ، 90000

SINALUM »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة ذات الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجأماعي: الطابق 

االر�سي املنطقة الصناع ة گزناية 

قطعة رقم 257 طنجة 90000 

طنجة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

.88021

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 22 يناير 2021

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

االر�سي  الطابق  الى  العنوان  تغ ير 

املنطقة الصناع ة گزناية قطعة رقم 

بالعنوان  االحأفاظ  مع  طنجة   257
بوس جور  تحزئة  الرومان  زنقة   19

رقم القطعة 105 كملحق

وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

الصناع ة  املنطقة  االر�سي  الطابق 

گزناية قطعة رقم 257 طنجة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   15 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 1476.

999I

BENKASEM MED

BENKASEM MED
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

BENKASEM MED

شارع موالي اسماع ل اقامة موالي 

اسماع ل رقم 22 الطابق 5 رقم 19 

، 90000، طنجة املغرب

BENKASEM MED شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

موالي اسماع ل اقامة موالي 

اسماع ل رقم 22 الطابق 5 رقم 19 

- 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

115089

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 مارس   25

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BENKASEM MED

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني والدولي للبضائع.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

موالي  اقامة  اسماع ل  موالي 
 19 5 رقم  22 الطابق  اسماع ل رقم 

- 90000 طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

قاسم مصطفى  بن  البراق  الس د 

درهم   100 بق مة  حصة   1.000  :

للحصة.

الس د البراق بن قاسم مصطفى : 

1000 بق مة 100 درهم.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

قاسم مصطفى  بن  البراق  الس د 

 83 زنقة  باالزرق  عين  حي  عنوانه)ا( 
طنجة   90000 مكادة  بني   53 رقم 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

قاسم مصطفى  بن  البراق  الس د 

 83 زنقة  باالزرق  عين  حي  عنوانه)ا( 
طنجة   90000 مكادة  بني   53 رقم 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تبريل   07 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 241152.

1000I

EBI-Développement

EBI-Développement
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

EBI-Développement

08 شارع موالي ياعقوب حي س دي 

عابد الحس مة ، 32000، الحس مة 

املغرب

EBI-Développement شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي 07 شارع 
جبل تو7قا0 حي ميرادور الحس مة - 

32000 الحس مة املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
3519

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   13
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
EBI-  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.Développement
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 entrepreneur de travaux divers
 ou construction Marchand des

 Produits divers pour activité de
 plaquiste et d’isolation  

 thermique et acoustique
.Négociant commercial

عنوان املقر االجأماعي : 07 شارع 
 - الحس مة  ميرادور  تو7قا0 حي  جبل 

32000 الحس مة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : ابراه م  البقالي  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ابراه م  البقالي  الس د 

فرنسا 34000 مونبولي فرنسا.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ابراه م  البقالي  الس د 

فرنسا 34000 مونبولي فرنسا 
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بأاريخ  بالحس مة  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 927.

1001I

alfafisc sarl

LA TERAPALAS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

alfafisc sarl
 QUARTIER ADMINISTRATIF;
 Place des taxis Complexe dar

 taleb ouled teima Ouled Teima،
83350، OULED TEIMA MAROC

LA TERAPALAS شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي الوكالة 1 
بلوك E رقم 793 الع ون - 70000 

الع ون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

38399
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   06
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 LA  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.TERAPALAS
غرض الشركة بإيجاز : مقهى

قاعة ارلعاب.
عنوان املقر االجأماعي : الوكالة 1 
 70000  - الع ون   793 رقم   E بلوك 

الع ون املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د العالكي حمزة : 500 حصة 

بق مة 50.000 درهم للحصة.
500 حصة   : حسن  مزوز  الس د 

بق مة 50.000 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د مزوز حسن عنوانه)ا( حي 
النهضة 4 رقم 91 توالد تايمة 83350 

توالد تايمة املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حمزة  العالكي  الس د 

السعادة  اقامة   05 شقة   33 عمارة 

توالد   83350 تكادير  املحمدي  حي 

تايمة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

07 تكأو7ر  االبأدائ ة بالع ون بأاريخ 

2021 تحت رقم 3040/21.

1002I

روينداب تكسسوار

اف �سي كونستريكسيون
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

روينداب تكسسوار

61 شارع اللة ال اقوت الطابق 2 
رقم 62 ، 20250، الدارالب ضاء 

املغرب

اف �سي كونستريكس ون شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 61 شارع 

اللة ال اقوت الطابق الأاني الرقم 

62 - 20000 الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

498355

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تبريل   01

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

اإلقأضاء بمخأصر تسم تها : اف �سي 

كونستريكس ون.
مقاو0   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

عنوان املقر االجأماعي : 61 شارع 
اللة ال اقوت الطابق الأاني الرقم 62 

- 20000 الدار الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 600  : شهبة  الكريم  عبد  الس د 
حصة بق مة 60.000 درهم للحصة.

 250  : فايز  الهادي  عبد  الس د 
حصة بق مة 25.000 درهم للحصة.

الس د عثمان شهبة : 150 حصة 
بق مة 15.000 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

شهبة  الكريم  عبد  الس د 
عنوانه)ا( بلوك �سي عمارة 18 الشقة 
الدروة  جنان  السفلي  الطابق   3

26100 برش د املغرب.
الفايز  الهادي  عبد  الس د 
 33 رقم  حدو  اوالد  طريق  عنوانه)ا( 
الدار   20470 الشق  عين  لكريمات 

الب ضاء املغرب.
عنوانه)ا(  شهبة  عثمان  الس د 
لكريمات   33 رقم  حدو  اوالد  طريق 
الب ضاء  الدار   20470 الشق  عين 

املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
شهبة  الكريم  عبد  الس د 
عنوانه)ا( بلوك �سي عمارة 18 الشقة 
الدروة  جنان  السفلي  الطابق   3

26100 برش د املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تبريل 2021 تحت رقم 773792.
1003I

NA CONSEIL

LOMNA IMMO SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

NA CONSEIL
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 LOMNA IMMO SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
 ROUTE وعنوان مقرها اإلجأماعي

 TARGA RES KHALID N°10
 AV 4 DMM 2 EME ETAGE

 MARRAKECH MARRAKECH
MARRAKECH 40000 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
96705

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   19
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.LOMNA IMMO SARL AU
 LA  : بإيجاز  الشركة  غرض 

.PROMOTION IMMOBILIERE
 ROUTE : عنوان املقر االجأماعي
 TARGA RES KHALID N°10
 AV 4 DMM 2 EME ETAGE
 MARRAKECH MARRAKECH

MARRAKECH 40000 املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 Mr Oulladj kamel : 100 الس د

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
 Mr Oulladj kamel : 100 الس د

بق مة 100 درهم.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 Mr Oulladj kamel الس د 
 MARRAKECH 40000 عنوانه)ا( 

.MARRAKECH MAROC
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:



21353 الجريدة الرسميةعدد 5687 - 20 ر7 ع ارو0 1443 )27 تكأو7ر 2021) 

 Mr Oulladj kamel الس د 
 MARRAKECH 40000 عنوانه)ا( 

MARRAKECH املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   22 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 105327.

1004I

STREET BUSINESS CENTER

 GLOBAL SWISS GROUP »
» GSG

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

STREET BUSINESS CENTER
عمارة رقم 10، رقم 7، زنقة الحرية، 
جليز، مراكش ، 40000، مراكش 

املغرب
 GLOBAL SWISS GROUP » GSG
« شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي شقة 

10، رقم 7، شارع الحرية، غليز، - 
40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
117707

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يول وز   26
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 GLOBAL SWISS GROUP » GSG

.»
الوساطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العقارية، شراء و7 ع وتأجير العقارات 
وال خوت  والأجارية  السكن ة 

والطائرات الخاصة.
عنوان املقر االجأماعي : شقة 10، 
رقم 7، شارع الحرية، غليز، - 40000 

مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 
درهم، مقسم كالأالي:

حصة   50  : جواد  ماريا  الس دة 
بق مة 100 درهم للحصة.

 50  : زوراق  تنس  محمد  الس د 
حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  جواد  ماريا  الس دة 
كندا 11290 كندا كندا.

زوراق  تنس  محمد  الس د 
سويسرا   57340 سويسرا  عنوانه)ا( 

سويسرا.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  جواد  ماريا  الس دة 

كندا 11290 كندا كندا
زوراق  تنس  محمد  الس د 
سويسرا   57340 سويسرا  عنوانه)ا( 

سويسرا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   12 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 126742.
1005I

DALIA CONSEIL SARL

 M›GHAIT شركة مدنية عقارية
A SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

DALIA CONSEIL SARL
 RESIDENCE KOUTOUBIA 140

 APPT N°04 AVENUE
 ABDELKRIM EL KHATTABI

 GUELIZ MARRAKECH MAROC،
40000، MARRAKECH MAROC

 M’GHAIT شركة مدن ة عقارية
A SARL شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي عين 

قس مو طريق فاس ك لومتر 4.5 
مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

14925

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2002 نونبر   01
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
: شركة  بمخأصر تسم تها  اإلقأضاء 

.M’GHAIT A SARL مدن ة عقارية
الترويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
عين   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 4.5 ك لومتر  فاس  طريق  قس مو 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
الس د ملغرتي محمد : 500 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.
حصة   500  : رجا  جبران  الس دة 

بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محمد  ملغرتي  الس د 
 44 رقم  لحنش  درب  دكالة  باب 

مراكش 40000 مراكش املغرب.
الس دة جبران رجا عنوانه)ا( باب 
مراكش   44 رقم  لحنش  درب  دكالة 

40000 مراكش املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  ملغرتي  الس د 
 44 رقم  لحنش  درب  دكالة  باب 

مراكش 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   12 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2002 تحت رقم 18167.
1006I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

SPRINT FULL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجأماعي للشركة

 STE OUBOUKS AUDIT &
CONSEILS

21 ، مكأب 17، الطابق الثاني، 

مكاتب باالص ، شارع عبد الكريم 

الخطابي، فاس ، 30000، فاس 

املغرب

SPRINT FULL شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي مأجر 

1 عمارة 34 الزنقة 8 بالد مقران 

املصلى - 30000 فاس املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.62537

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

2021 تم تحويل  20 شتنبر  املؤرخ في 

للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

 8 الزنقة   34 عمارة   1 »مأجر  من 

فاس   30000  - املصلى  مقران  بالد 
26 املركز الأجاري  املغرب« إلى »رقم 

امل شارع ابو الط ب املأنبي - 30000 

فاس املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   13 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2021 تحت رقم 4526.

1007I

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

 COMPAGNE MINIÈRE
DARAA TAFILALET SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجأماعي للشركة

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

 HAY AL AMAL AV »D« IMM 227

 APPT 1 SALE ، 11160، SALE

MAROC

 COMPAGNE MINIÈRE DARAA

TAFILALET SARL AU شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي 66 زنقة 

ملوية الطابق 4 بالطو رقم 10 اكدا0 

- 10090 الر7اط املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
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رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.140103

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تحويل  تم   2021 تبريل   19 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
»66 زنقة ملوية الطابق 4 بالطو رقم 
الر7اط املغرب«   10090  - 10 اكدا0 
 7 شقة   26 عمارة  ازكزا  »زنقة  إلى 

اكدا0 - 10090 الر7اط املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   14 بأاريخ  بالر7اط  الأجارية 

2021 تحت رقم 118334.

1008I

KAOUN

SEGMA LUBRIFIANT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

KAOUN
 N°17 LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

SEGMA LUBRIFIANT شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 

مسلم اقامة بوكار الطابق 3 شقة 14 
باب دكالة مراكش - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
119439

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   21
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SEGMA LUBRIFIANT

 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 MARCHAND DE LUBRIFIANT-

 TRANSPORT DE-
 MARCHANDISES POUR LE

COMPTE D’AUTRUI
.PNEUMATIQUE-

زنقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
مسلم اقامة بوكار الطابق 3 شقة 14 
40000 مراكش  باب دكالة مراكش - 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : اجماع  فاطمة  الس دة 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  اجماع  فاطمة  الس دة 
اسكجور تجزئة معطى هللا رقم 1456 

مراكش 40000 مراكش املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اجماع  فاطمة  الس دة 
اسكجور تجزئة معطى هللا رقم 1456 

مراكش 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية بمراكش بأاريخ - تحت رقم 

.-
1009I

MATCOMPTA SNC

GENORDTECH TRAVAUX
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

MATCOMPTA SNC
 AV MARCHE VETRE MM EL
 MEHDI RDC N°2 TANGER ،
90010، TANGER MAROC

 GENORDTECH TRAVAUX
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د)في طور الأصف ة(

وعنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 4 
مركب العرفان رقم 24 عمارة 151 
بوخالف - 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.82173
الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
2021 تقرر حل  06 تكأو7ر  املؤرخ في 
ذات  محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 
 GENORDTECH الوح د  الشريك 
 10.000 رتسمالها  مبلغ   TRAVAUX
اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 24 رقم  العرفان  مركب   4 الطابق 
عمارة 151 بوخالف - 90000 طنجة 

املغرب نت جة 0 : الأصف ة النهائ ة.
و حدد مقر الأصف ة ب الطابق 4 
 151 عمارة   24 رقم  العرفان  مركب 

بوخالف - 90000 طنجة املغرب. 
و عين:

وعنوانه)ا(  بادر  محمد  الس د)ة( 
حي الجيراري 2 زنقة 81 رقم 5 90000 

طنجة املغرب كمصفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   13 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 8950.
1010I

SOCIETE FIDUCIAIRE DE SAIS

SOCIETE AFRICA GEO-
SERVICES

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تحويل املقر االجأماعي للشركة

SOCIETE FIDUCIAIRE DE SAIS
 ANGLE RUE BRAHIM

 ROUDANI ET TORRES RES
 PRINTEMPS N°14 ، 30000، FES

فاس
SOCIETE AFRICA GEO-

SERVICES شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي عمارة رقم 
33 اقامة املنار رفم 7 الطابق الثالت 
زنفة عبد الكريم الخطابي - 30000 

فاس املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.32971

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 22 دجنبر 2020 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

 7 رفم  املنار  اقامة   33 رقم  »عمارة 

الكريم  عبد  زنفة  الثالت  الطابق 

إلى  30000 فاس املغرب«   - الخطابي 

 -  20 »الع ون حي الراحة قطعة رقم 

70000 الع ون املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يون و   01 بأاريخ  بالع ون  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 2648.

1011I

ASMAA MEDIA GROUP

ATLAND PROMOTION
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP

شارع صه ب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 البرنو�سي الب ضاء، 20000، 

الب ضاء املغرب

ATLAND PROMOTION شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

املقاومة 81 رقم 11 الطابق 6 - 

20000 الدارالب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

507365

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   29

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ATLAND PROMOTION

ترويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقار.
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شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 -  6 الطابق   11 رقم   81 املقاومة 

20000 الدارالب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رتسما0  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالأالي:
 250  : اسو�سي  ياسين  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
 250  : اسو�سي  يوسف  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
 500  : ح اك  هللا  عبد  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  اسو�سي  ياسين  الس د 
اقامة   5 2 شقة  النرجس طابق  زنقة 
الدارالب ضاء   20000 وعزيز  طارق 

املغرب.
اسو�سي عنوانه)ا(  يوسف  الس د 
الحاج  ممر  هولدينغ  مونا  اقامة 
 23 3 شقة  1 طابق  عمر الريفي درج 

20000 الدارالب صاء املغرب.
عنوانه)ا(  ح اك  هللا  عبد  الس د 
 29819  29819 ب  ص   11467 ب 

الرياض اململكة العر7 ة السعودية.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اسو�سي  ياسين  الس د 
اقامة   5 2 شقة  النرجس طابق  زنقة 
الدارالب ضاء   20000 وعزيز  طارق 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

يون و 2021 تحت رقم 783148.

1012I

FOREIGN CONSULTING

إكيبمون األدارسة
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FOREIGN CONSULTING
 RUE ALLAL AL FASSI,1ER ,8

 ETAGE, MERS SULTAN ، 20490،
CASABLANCA MAROC

إك بمون اردارسة شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 26 شارع 
مرس السلطان الشقة 3 الطابق 1 

الدار الب ضاء 20400 
الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
516027

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يول وز   12
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

إك بمون اردارسة.
غرض الشركة بإيجاز : الأجارة.

عنوان املقر االجأماعي : 26 شارع 
 1 الطابق   3 الشقة  السلطان  مرس 

الدار الب ضاء 20400 
الدار الب ضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رتسما0  مبلغ 
800.000,00 درهم، مقسم كالأالي:

السف ني  العربي  موالي  الس د 
درهم   100 بق مة  حصة   8.000  :

للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السف ني  العربي  موالي  الس د 
 205 عمارة  الزو7ير  تجزئة  عنوانه)ا( 
شقة 05 االلفة الدارالب ضاء 20400 

الدار الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السف ني  العربي  موالي  الس د 
 205 عمارة  الزو7ير  تجزئة  عنوانه)ا( 
شقة 05 االلفة الدارالب ضاء 20400 

الدار الب ضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

غشت 2021 تحت رقم 792867.
1013I

FIDUFORM SARL

GOLD BEEF
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUFORM SARL
 N°53 ETAGE 1 RUE ZIADA ،

13002، BENSLIMANE MAROC
GOLD BEEF شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 

توالد بوعزة عين تيزغة - 13000 
ابنسل مان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
7161

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تبريل   14
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 GOLD : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.BEEF
تس ير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وإنأاج  تسمين   - الفالح ة  الض عات 

الحل ب - إنأاج مشأقات الحل ب.
دوار   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 13000  - تيزغة  عين  بوعزة  توالد 

ابنسل مان املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : يونس  راشد  بن  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  يونس  راشد  بن  الس د 
زنقة طارق بن زياد الرقم 38 13000 

ابنسل مان املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  يونس  راشد  بن  الس د 
زنقة طارق بن زياد الرقم 38 13000 

ابنسل مان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بأاريخ  سل مان  ببن  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 545.

1014I

KAOUN

ISKAN MAZOUZ
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وفاة شريك

KAOUN
 N°17 LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

ISKAN MAZOUZ شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي شقة 

-E1 الطابق السفلي اسكجور
56املحام د مراكش - 40000 

مراكش املغرب.
وفاة شريك

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.88813

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 21 شتنبر 2021 تم اإلعالم 
وتوزيع  مزوز  احف ظ  الشريك  بوفاة 
لرسم   

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2021 شتنبر   07 في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل ارتي :

 283  ، مزوز  ايمن  الس د)ة( 
حصة.

 141  ، مزوز  ش ماء  الس د)ة( 
حصة.

 125  ، بلوالي  رش دة  الس د)ة( 
حصة.

 284  ، مزوز  محمد  الس د)ة( 
حصة.

الس د)ة( الال فاظمة بوتكايوت ، 
167 حصة.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   14 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 128529.
1015I

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

 COMPAGNE MINIÈRE
DARAA TAFILALET

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

رفع رتسما0 الشركة

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI
 HAY AL AMAL AV »D« IMM 227

 APPT 1 SALE ، 11160، SALE
MAROC

 COMPAGNE MINIÈRE DARAA
TAFILALET شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة ازكزا 
عمارة 26 شقة 7 اكدا0 زنقة ازكزا 

عمارة 26 شقة 7 اكدا0 10090 
الر7اط املغرب.

رفع رتسما0 الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.140103
الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تم   2021 تبريل   19 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما0  رفع 
»400.000 درهم« تي من »100.000 
عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجراء   : طريق 
الشركة املحددة املقدار واملسأحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   14 بأاريخ  بالر7اط  الأجارية 

2021 تحت رقم 118334.
1016I

ripartners sarl

 STE CIVILE IMMOBILIERE
MEZOUGHEN SAKAN

شركة الأضامن
تأسيس شركة مدن ة عقارية

ripartners sarl
 LOT 17 BOUZOUBAA APPT C
 NIVEAU 01 QU PLATEAU SAFI
 LOT 17 BOUZOUBAA APPT C

 NIVEAU 01 QU PLATEAU SAFI،

46000، safi maroc

 STE CIVILE IMMOBILIERE

MEZOUGHEN SAKAN »شركة 

مدن ة عقارية«

وعنوان مقرها اإلجأماعي: 04 شارع 

االمام علي حي النهضة اسفي - اسفي 

املغرب

»تأسيس شركة مدن ة عقارية«
رقم الأق  د في السجل الأجاري: 

12079

 25 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

شركة  تأسيس  تقرر   2021 غشت 

مدن ة عقارية ذات الب انات الأال ة:

مأبوعة  الشركة،  تسم ة   -

تسم تها:  بمخأصر  اإلقأضاء،  عند 

 STE CIVILE IMMOBILIERE

MEZOUGHEN SAKAN

-شراء  بإيجاز:  الشركة  غرض   -

العقارات 

-تس ير وادارة جم ع حقوق امللك ة 

والعقارات الأ ممألكات الشركة 

طريق  عن  والتشغ ل  اإلدارة   -

اإليجار وتأجير جم ع البضائع وارثاث 

تقس مات  جم ع  وكذلك   ، واملباني 

 ، املذكورة  املباني  واسأمالكات 

وكذلك إنشاء جم ع املباني.

وتأجير  واستبدا0  وشراء  ب ع   -

جم ع البضائع وتطويرها.

- اقتراض ارموا0 الالزمة لعمل ات 

ووضع  تعاله  املذكورة  االسأحواذ 

الضمانات ذات الصلة.

- عنوان املقر االجأماعي: 04 شارع 

االمام علي حي النهضة اسفي - اسفي 

املغرب

تجلها  من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة )سنة(: 99

 76.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ   -

درهم

 1.000 النقدية:  - مبلغ الحصص 

درهم

مع  الع ن ة  الحصص  مبلغ   -

وصف موجز لها وتق  م لها: - درهم، -

- ب انات حو0 الشركاء

 ارشخاص الطب ع ون: 
املهدي  الكراوي  الس د)ة(   -
والكائن  مسير  شريك  بصفأه)ا( 
 03 22 تجزئة الوئام  عنوانه ب: ف ال 

حي س دي بوزيد - اسفي املغرب
فوزية  احيزون  الس د)ة(   -
عنوانه  والكائن  شريكة  بصفأه)ا( 
ب: درب شادية زنقة 3 الرقم 3 الحي 

الحسني - الدار7 ضاء املغرب
عاد0  اعنيبة  الس د)ة(   -
بصفأه)ا( شريك والكائن عنوانه ب: 
اسفي   - السالم  حي  العرفان  زنقة   9

املغرب
حسن  الطاهري  الس د)ة(   -
بصفأه)ا( شريك والكائن عنوانه ب: 
حي املالل ة 2 البروج سطات - سطات 

املغرب
- الس د)ة( زيداني غ ثة بصفأه)ا( 
شريكة والكائن عنوانه ب: الرقم 46 
 - ج  م  حي   2 تانكر  تجزئة   5 الزنقة 

اسفي املغرب
- الس د)ة( ايت الريش بصفأه)ا( 
زنقة   46 ب:  عنوانه  والكائن  شريكة 
عمر االدري�سي اقامة الشافعي الشقة 
02 الطابق االو0 م ج - فاس املغرب

محمد  هداجي  الس د)ة(   -
بصفأه)ا( شريك والكائن عنوانه ب: 
46 الزنقة 05 تجزئة تانكر 2 حي م ج 

- اسفي املغرب
- الس د)ة( ف�سي محمد بصفأه)ا( 
شريك والكائن عنوانه ب: 25 بلوك 8 

حي الرياض - اسفي املغرب
الجل ل  عبد  البداوي  الس د)ة(   -
بصفأه)ا( شريك والكائن عنوانه ب: 
19 الشعبة 01 طريق دار �سي عي�سى 

حي فرنسا - اسفي املغرب
شاف ة  شأوان  الس د)ة(   -
عنوانه  والكائن  شريكة  بصفأه)ا( 
اوه  عمارة  اطلس  لكريل  اقامة  ب: 
مراكش   -  4444 رقم4   1 الطابق   11

املغرب
به جة  نعموري  الس د)ة(   -
بصفأه)ا( شريكة والكائن عنوانه ب: 
تجزئة معطا هللا رقم 472 املحام د - 

مراكش املغرب

الحق  عبد  السوري  الس د)ة(   -

بصفأه)ا( شريك والكائن عنوانه ب: 

 - الخير  مفأاح  حي  سالمة  شارع   15

اسفي املغرب

هللا  عبد  حزامي  الس د)ة(   -

بصفأه)ا( شريك والكائن عنوانه ب: 

 - بوزيد  الفجر حي س دي  تجزئة   10

اسفي املغرب

سع دة  كردودي  الس د)ة(   -

بصفأه)ا( شريكة والكائن عنوانه ب: 
اسفي   - السالم  حي  املجد  زنقة   143

املغرب

- الس د)ة( خ اط كوثر بصفأه)ا( 
زنقة   51 ب:  عنوانه  والكائن  شريكة 

 - بوزيد  س دي  الفرح  حي  الفضة 

اسفي املغرب

احمد  ازلوغي  الس د)ة(   -

عنوانه  والكائن  شريك  بصفأه)ا( 

الشه د  زنقة  د  عمارة   08 شقة  ب: 

اسفي   - الجديدة  املدينة  حي  غاندي 

املغرب

سالم  الدو7اللي  الس د)ة(   -

بصفأه)ا( شريك والكائن عنوانه ب: 

 12/13/14 عمارة  مورفان  تجزئة 

شقة 28 تابريكت - سال املغرب

شامة  ارم تي  الس د)ة(   -

بصفأه)ا( شريكة والكائن عنوانه ب: 

19 الشعبة 01 طريق دار �سي عي�سى 

حي فرنسا - اسفي املغرب
بشرى  العثماني  الس د)ة(   -

عنوانه  والكائن  شريكة  بصفأه)ا( 

2 جماعة  كلم  123 كردان س تي  ب: 

احرارة - اسفي املغرب

لط فة  محفوظي  الس د)ة(   -

بصفأه)ا( شريكة والكائن عنوانه ب: 

176 تجزئة بلخديراعزيب الزموري - 

اسفي املغرب

الهام  وادنوني  الس د)ة(   -

عنوانه  والكائن  شريكة  بصفأه)ا( 
ب: 35 زنقة مرجان حي الفرح س دي 

بوزيد - اسفي املغرب

- الس د)ة( تزيت ايوب بصفأه)ا( 
102 زنقة  شريك والكائن عنوانه ب: 

الداخلة حي املسيرة - اسفي املغرب
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حافظ  زلوغي  الس د)ة(   -

بصفأه)ا( شريك والكائن عنوانه ب: 

املان ا - املان ا املان ا

هاجر  الغويزي  الس د)ة(   -

بصفأه)ا( شريكة والكائن عنوانه ب: 

39 تجزئة الكأب ة حي اجنان - اسفي 

املغرب

- الس د)ة( عثماني اموي عواطف 

عنوانه  والكائن  شريكة  بصفأه)ا( 

تجزئة فجر كورنيش حي   06 ب: رقم 

س دي بوزيد - اسفي املغرب

محمد  شارف  الس د)ة(   -

بصفأه)ا( شريك والكائن عنوانه ب: 

فرنسا - فرنسا فرنسا

محمد  الكايني  الس د)ة(   -

عنوانه  والكائن  شريك  بصفأه)ا( 

تجزئة  الرقم85  الر7 ع  ام  زنقة  ب: 

الجوهرة - اسفي املغرب

ال اس  لبداوي  الس د)ة(   -

بصفأه)ا( شريك والكائن عنوانه ب: 

 - املطار  طريق  الزيأونة  تجزئة   45

اسفي املغرب

عند  الأجاري  السجل  رقم 

االقأضاء: -
الأجاري  السجل  في  الأق  د  تم 

بأاريخ - تحت رقم 12079.

1017I

NADOFISC SARL

ETS TAKHTOUKH
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

NADOFISC SARL

شارع 3 مارس زنقة قرطبة عمارة 

7 شقة رقم 2 الناضور ، 62000، 

الناضور املغرب

ETS TAKHTOUKH شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة)في طور 

الأصف ة(

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

املسيرة الخضراء عمارة 43 بني 

انصار - 62050 الناضور املغرب.

حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.6719

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر   2021 تكأو7ر   06 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  حل شركة 
رتسمالها  مبلغ   ETS TAKHTOUKH
مقرها  وعنوان  درهم   750.000
الخضراء  املسيرة  شارع  اإلجأماعي 
 62050  - انصار  بني   43 عمارة 
حل   :  0 نت جة  املغرب  الناضور 

الشركة وتصف تها نهائ ا.
شارع  ب  الأصف ة  مقر  حدد  و 
املسيرة الخضراء عمارة 43 بني انصار 

- 62050 الناضور املغرب. 
و عين:

نجاري  احمد  الس د)ة( 
انصار  بني  املسجد  حي  وعنوانه)ا( 
62050 الناضور املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.
 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بالناضور بأاريخ 11 تكأو7ر 

2021 تحت رقم 4090 و4091.
1018I

GATE DESIGN

GATE DESIGN
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

GATE DESIGN
 LOTISSEMENT COMMUNE

 N°26, SIDI MAAROUF, OULED
HADDOU ، 20150، الدار 

الب ضاء املغرب
GATE DESIGN شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

جماعة رقم 26 س دي معروف اوالد 
حدو - 20150 الدار الب ضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
518267

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يون و   30
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 GATE  : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها 

.DESIGN
مجا0   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدعاية.
تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
جماعة رقم 26 س دي معروف اوالد 
حدو - 20150 الدار الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
حصة   334  : هوام  عاد0  الس د 

بق مة 100 درهم للحصة.
الس د معاذ صاحف : 333 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.
333 حصة   : الزاكي  الس د رش د 

بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  هوام  عاد0  الس د 
 7 الشقة   1 العمارة  النجد  تجزئة 

20102 الدار الب ضاء املغرب.
عنوانه)ا(  صاحف  معاذ  الس د 
 16 شقة  عمار102  س8  م  البركة 
الب ضاء  الدار   20230 الحسني  حي 

املغرب.
عنوانه)ا(  الزاكي  رش د  الس د 
الولفة زنقة 87 رقم 24 20220 الدار 

الب ضاء املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  صاحف  معاذ  الس د 
 16 شقة  عمار102  س  م  البركة 
الب ضاء  الدار   20230 الحسني  حي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 795249.
1019I

LE LEGALISTE

AF RESORT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES ET
 BD ABDERRAHIM BOUABID A
 2PPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

AF RESORT شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي 61 شارع 
اللة ياقوت زاوية مصطفى املعاني 

الطابق الثاني رقم 26 مركز الرياض 
- 20000 الدار الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
519529

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   11
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 AF  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.RESORT
اقأناء،   : بإيجاز  الشركة  غرض 
و7 ع  اإلنشاء  تس ير،  اسأغال0، 

مخألف العقارات واملباني.
عنوان املقر االجأماعي : 61 شارع 
املعاني  مصطفى  زاوية  ياقوت  اللة 
الطابق الثاني رقم 26 مركز الرياض - 

20000 الدار الب ضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : صبار  بوشع ب  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
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والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  صبار  بوشع ب  الس د 

.- - - -

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  صبار  بوشع ب  الس د 

- - - -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 796786.

1020I

LE LEGALISTE

IMT SERVICES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

LE LEGALISTE

 ANGLE RUE DES MESANGES ET

 BD ABDERRAHIM BOUABID A

 2PPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

IMT SERVICES شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

موالي إسماع ل 2 ب 2 م.و.س.ح ب 

د س - 20000 الدار الب ضاء املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.498041

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

2021 تم تحويل  20 شتنبر  املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

 2 ب   2 إسماع ل  موالي  »شارع 

الدار   20000  - س  د  ب  م.و.س.ح 

بوروضة  »دوار  إلى  املغرب«  الب ضاء 

اعرابة الشرق ة توالد عزوز النواصر - 

20000 الدار الب ضاء املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 796793.

1021I

N2M CONSEIL-SARL

INTERYASSMINE TRANS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

INTERYASSMINE TRANS شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي اوالد 
بوط ب رقم 285 - 62000 الناظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

22939

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   20

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.INTERYASSMINE TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االمأعة لحساب الغير.

عنوان املقر االجأماعي : حي اوالد 
الناظور   62000  -  285 رقم  بوط ب 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 650  : تورية  الزروالي  الس دة 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

الس دة ازيرار لط فة : 350 حصة 

بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  تورية  الزروالي  الس دة 

 62000  34 رقم  لحسن  اوال  حي 

الناظور املغرب.

عنوانه)ا(  لط فة  ازيرار  الس دة 

الناظور   62000 لحسن  اوالد  حي 

املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  لط فة  ازيرار  الس دة 

الناظور   62000 لحسن  اوالد  حي 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بأاريخ  بالناضور  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 4081.

1022I

malartci

STE TOMORROW SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
رفع رتسما0 الشركة

malartci

 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI

 MELLAL ، 23000، BENI MELLAL

MAROC

 STE TOMORROW SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

الفأح الرقم 10 الطابق االو0 بني 

مال0 - 23000 بني مال0 املغرب.

رفع رتسما0 الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.8985

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تم   2021 شتنبر   17 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما0  رفع 

»400.000 درهم« تي من »100.000 

عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 

تو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

ع ن ة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بأاريخ  مال0  ببني  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 1068.

1023I

مكأب سعد الخير للمحاسبة

زينو 1961
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

مكأب سعد الخير للمحاسبة
زنقة 2 رقم 36 تجزئة سعد الخير 
االلفة الب ضاء ، 20230، الب ضاء 

املغرب
زينو 1961 شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة)في طور الأصف ة(
وعنوان مقرها اإلجأماعي 48 

تجزئة الحمد محل 34 زنقة 61 
الدارالب ضاء املغرب 20202 

.casablanca MAROC
حل شركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.457537

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر   2021 يول وز   29 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤول ة  ذات  حل شركة 
 100.000 رتسمالها  مبلغ   1961 زينو 
اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
زنقة   34 محل  الحمد  تجزئة   48
 20202 املغرب  الدارالب ضاء   61
 :  0 نت جة   casablanca MAROC
عدم وجود سوق وكدا بسبب جائحة 

فيروس كورونا.
و حدد مقر الأصف ة ب 48 تجزئة 
الحمد محل 34 زنقة 61 الدارالب ضاء 
املغرب casablanca 20202 املغرب. 

و عين:
ادحم دة  رش دة  الس د)ة( 
طابق  الحمد  تجزئة   48 وعنوانه)ا( 
 20150 الدارالب ضاء  كال فورني   03
)ة(  كمصفي  املغرب  الدارالب ضاء 

للشركة.
 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 
املأعلقة بالأصف ة : 48 تجزئة الحمد 

محل 34 زنقة 61 الدارالب ضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بأاريخ  الب ضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 796654.

1024I
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CABINET DES EXPERTS

ISCOMA TRAVAUX
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

CABINET DES EXPERTS
 RUE AL KHAWARIZMI APPT

 8 ETAGE 1 UNITE 2 HAY
 MOHAMMADI MARRAKECH
 Res.essaada marjane، 40000،

Marrakech MAROC
ISCOMA TRAVAUX شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار اغادير 

ايت لحسن ايت فاسكة س دي 
داوود ايت اورير الحوز مراكش - 

40000 ايت فاسكة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
118875

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 غشت   30
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ISCOMA TRAVAUX
اشغا0   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء وتسير االوراش.
دوار   : االجأماعي  املقر  عنوان 
فاسكة  ايت  لحسن  ايت  اغادير 
الحوز  اورير  ايت  داوود  س دي 
مراكش - 40000 ايت فاسكة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : محمد  ابرجي  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الس د ابرجي محمد عنوانه)ا( دوار 
الحوز  مس وا  ت غدوين  ت مدسات 

مراكش 40000 تغدوين املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس د ابرجي محمد عنوانه)ا( دوار 
الحوز  مس وا  ت غدوين  ت مدسات 

مراكش 40000 تغدوين املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   27 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 187940.
1025I

Medall Project

الحر بيسكا
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

Medall Project
 AGADIR AGADIR، 80000،

 AGADIR - IDA OU TANANE
املغرب

الحر بيسكا شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 

55 شارع الوطاسين زنقة الرحمة 
الداخلة - 73000 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
18373

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   03
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
الحر   : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

بيسكا.
الص د   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البحري.

رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الرحمة  زنقة  الوطاسين  شارع   55

الداخلة - 73000 الداخلة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رتسما0  مبلغ 

10.000.000 درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : لهش مي  رش د  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  لهش مي  رش د  الس د 
حي الجديد دون رقم طرفاية 70050 

طرفاية املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  لهش مي  رش د  الس د 
حي الجديد دون رقم طرفاية 70050 

طرفاية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بأاريخ  الدهب  بوادي  االبأدائ ة 

ماي 2021 تحت رقم 897.
1026I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

PRL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسير جديد للشركة

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقاطع شارع موالي رش د وعبد 
الكريم الخطابي،عمارة مركز تعما0 
جليز، الطابق الثالث، مكأب رقم 21 

، 40000، مراكش املغرب
PRL شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 
مواسين، درب سنان رقم12 - 

40000 مراكش املغرب.
تع ين مسير جديد للشركة

رقم الأق  د في السجل الأجاري 
.56253

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تع ين  تم   2021 شتنبر   27 في  املؤرخ 
الس د)ة(  للشركة  جديد  مسير 
 SOULIER Julien, Alain, Michel

كمسير وح د

تبعا لقبو0 اسأقالة املسير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو7ر   13 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 128473.
1027I

الشت وي ادريس

Sté KOHAYEL TRANS SARL-
AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تأسيس شركة

الشت وي ادريس
حي املسيرة الخضراء م/ت زنقة/02 
رقم /14 ، 92150، القصر الكبير 

املغرب
 Sté KOHAYEL TRANS SARL-AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي توالد 

احمايد م/ت زنقة 04 رقم 42 - 
92150 القصر الكبير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
3139

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   30
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 Sté  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.KOHAYEL TRANS SARL-AU
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسأخدمين لحساب الغير.
عنوان املقر االجأماعي : حي توالد 
احمايد م/ت زنقة 04 رقم 42 - 92150 

القصر الكبير املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
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الس د محمد كح ل : 100 حصة 
بق مة 1.000 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الس د محمد كح ل عنوانه)ا( حي 
السالم م/ب زنقة 27 رقم 8 92150 

القصر الكبير املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس د محمد كح ل عنوانه)ا( حي 
السالم م/ب زنقة 27 رقم 8 92150 

القصر الكبير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بأاريخ  الكبير  بالقصر  االبأدائ ة 

تكأو7ر 2021 تحت رقم 684.

1028I

A&T AUDITEURS CONSULTANTS

3k›s services
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 A&T AUDITEURS
CONSULTANTS

 Res LES QUARTES TEMPS Bloc
 C N° 57 ، 90000، TANGER

املغرب
3k’s services شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي ساحة 

الروداني، زنقة السينا، إقامة بتهوفن 
2، الطابق الثالث، رقم 82 - 90060 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
120719

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   20
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 3k’s  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.services

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصا0.

ساحة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الروداني، زنقة السينا، إقامة بتهوفن 
2، الطابق الثالث، رقم 82 - 90060 

طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 100  : قدوري  هاجر  الس دة 

حصة بق مة 1.000 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  قدوري  هاجر  الس دة 
شارع املحمدية إقامة املجد 4 رقم 2 

93000 تطوان املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  قدوري  هاجر  الس دة 
شارع املحمدية إقامة املجد 4 رقم 2 

93000 تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   11 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 8888.

1029I

EUROMED COMPTA-SARL

AIT SOUKA LOGISTIQUE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL

 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1106 Lot Al Massar

 QI Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

AIT SOUKA LOGISTIQUE شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار ايت 

سوكا اسني الحوز مراكش - 40000 

الحوز املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

119407

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   23

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

 AIT  : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOUKA LOGISTIQUE
ماوى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مرحلي.

عنوان املقر االجأماعي : دوار ايت 

 40000  - الحوز مراكش  اسني  سوكا 

الحوز املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 500  : حم  ايت  احمد  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

 500  : حم  ايت  الط ب  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حم  ايت  احمد  الس د 

دوار ايت سوكة اسني مراكش 40000 

الحوز املغرب.

الس د الط ب ايت حم عنوانه)ا( 
مراكش   104 رقم   05 املحام د 

40000 مراكش املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حم  ايت  احمد  الس د 

دوار ايت سوكة اسني مراكش 40000 

الحوز املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   13 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2021 تحت رقم 128486.

1030I

EZMAPHARM

EZMAPHARM
إعالن مأعدد القرارات

EZMAPHARM

..،.،, .

EZMAPHARM »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«

وعنوان مقرها االجأماعي: محل 1 

رقم 83 مكرر سان ات الشرقاوي 

س دي مو�سى سال - - سال املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأق  د في السجل الأجاري: -.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 14 يون و 2021

تم اتخاذ القرارات الأال ة: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

مايلي: الذي ينص على ما يلي: تطوير 

املساهمة الع ن ة 

على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

تغ ير  يلي:  ما  على  ينص  الذي  مايلي: 

الشكل القانوني

وتبعا لذلك تم تعديل مقأض ات 

النظام ارسا�سي الأال ة: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  بند 

مايلي: الذي ينص على ما يلي: املوافقة 

واملوافقة  الع ن ة،  املساهمة  على 

إلى  الع ن ة  املساهمة  تطوير  على 

تلف  ثالثمائة  درهم(   300.000,00

درهم ). 

على  ينص  الذي   :02 رقم  بند 

مايلي: الذي ينص على ما يلي: تحويل 

طب عي  من شخص  القانوني  الشكل 

في  الأق  د  رقم   ZOUAIDI ASMAA

شركة  إلى   .38476 الأجاري  السجل 

للشريك  محدودة  مسؤول ة  ذات 

 EZMAPHARM الوح د

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   15 بأاريخ  بسال  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم..

1031I
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AL WAKIL MANAGEMENT

COIN REPAS

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

AL WAKIL MANAGEMENT

14 شارع موالي اسماع ل اقامة 

موالي اسماع ل الطابق الثاني رقم 

8 ، 90000، طنجة املغرب

COIN REPAS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 4 شارع 

منصور الذهبي الطابق االر�سي 

اقامة جول د - 90000 طنجة 

املغرب.

تفويت حصص

رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.56933

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   2021 تكأو7ر   05 في  املؤرخ 

املصادقة على :

العزيز  عبد  )ة(  الس د  تفويت 

من  اجأماع ة  حصة   3.333 اكدي 

الس د  لفائدة  حصة   3.333 تصل 

)ة( محمد سع د الفرطاخ بأاريخ 05 

تكأو7ر 2021.

اكدي  سف ان  )ة(  الس د  تفويت 

تصل  من  اجأماع ة  حصة   3.334

)ة(  الس د  لفائدة  حصة   3.334

 05 بأاريخ  الفرطاخ  سع د  محمد 

تكأو7ر 2021.

اكدي  محمد  )ة(  الس د  تفويت 

تصل  من  اجأماع ة  حصة   3.333

)ة(  الس د  لفائدة  حصة   3.333

 05 بأاريخ  الفرطاخ  سع د  محمد 

تكأو7ر 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   14 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 246949.

1032I

omri compta sarl au

AUTO-NOUR-BEJ
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

omri compta sarl au
 N°4 LOT AL MAGHREB AL

JADID ، 92000، larache maroc
AUTO-NOUR-BEJ شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

النور رقم 27 الطابق الأاني العرائش 
- 92000 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
6347

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 غشت   18
املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
AUTO- : اإلقأضاء بمخأصر تسم تها

.NOUR-BEJ
تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الس ارات بدون سائق.
تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
النور رقم 27 الطابق الأاني العرائش 

- 92000 العرائش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 25  : البجنوني  يسرى  الس دة 

حصة بق مة 1.000 درهم للحصة.
 25  : البجنوني  زكرياء  الس د 

حصة بق مة 1.000 درهم للحصة.
50 حصة   : العوفي  محمد  الس د 

بق مة 1.000 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس دة يسرى البجنوني عنوانه)ا( 
الأاني  الطابق   27 رقم  النور  تجزئة 

العرائش 92000 العرائش املغرب.

الس د زكرياء البجنوني عنوانه)ا( 
الأاني  الطابق   27 رقم  النور  تجزئة 

العرائش 92000 العرائش املغرب.
عنوانه)ا(  العوفي  محمد  الس د 
طنجة  العوامة  السالويين  دوار 

90050 طنجة املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس دة يسرى البجنوني عنوانه)ا( 
الأاني  الطابق   27 رقم  النور  تجزئة 

العرائش 92000 العرائش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بالعرائش بأاريخ 02 شتنبر 

2021 تحت رقم 955.

1033I

AMJAD ANOUAR

PARAJOUDI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

AMJAD ANOUAR
 HAY ESSALAM BLOC 10 N°

 APPT 05 ، 14200، SIDI 84-83
SLIMANE MAROC

PARAJOUDI شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي بام 
بلوك 22 رقم 766 - 14200 س دي 

سل مان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
3247

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   11
مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 
 : تسم تها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PARAJOUDI

: ب ع املواد  بإيجاز  غرض الشركة 
واردوات الشبه الطب ة.

بام  حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
- 14200 س دي   766 22 رقم  بلوك 

سل مان املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.000  : محمد  افريقيش  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الس د افريقيش محمد عنوانه)ا( 
حي السالم بلوك 40 رقم 64 14200 

س دي سل مان املغرب.
والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الس د افريقيش محمد عنوانه)ا( 
حي السالم بلوك 40 رقم 64 14200 

س دي سل مان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائ ة بس دي سل مان بأاريخ 15 
تكأو7ر 2021 تحت رقم 309/2021.

1034I

Medall Project

أسماك لهشيمي
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

Medall Project
 AGADIR AGADIR، 80000،

 AGADIR - IDA OU TANANE
املغرب

تسماك لهش مي شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 133 
شارع 3 حي املسيرة 4 الداخلة - 

73000 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 
18821
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 ماي   03

مسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

اإلقأضاء بمخأصر تسم تها : تسماك 

لهش مي.

الص د   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البحري.

رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 

133 شارع 3 حي املسيرة 4 الداخلة - 

73000 الداخلة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رتسما0  مبلغ 

10.000.000 درهم، مقسم كالأالي:

 1.000  : لهش مي  رش د  الس د 

حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  لهش مي  رش د  الس د 

حي الجديد دون رقم طرفاية 70050 

طرفاية املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  لهش مي  رش د  الس د 

حي الجديد دون رقم طرفاية 70050 

طرفاية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بأاريخ  الدهب  بوادي  االبأدائ ة 

يول وز 2021 تحت رقم 1194.

1035I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

 LOS DOS لوس دوس ارمانوس

HERMANOS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

رفع رتسما0 الشركة

 MOHAMED EL KARRICHE

COMPTABLE AGREE

شارع املغرب العربي رقم 2 الطابق 

ارو0 تطوان ، 93000، تطوان 

املغرب

 LOS DOS لوس دوس ارمانوس

HERMANOS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

الفجيرة رقم 2 مرت ل - 93150 

مرت ل املغرب.

رفع رتسما0 الشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.22711

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم   2021 شتنبر   10 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما0  رفع 

»300.000 درهم« تي من »200.000 

عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 

تو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

ع ن ة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   22 بأاريخ  بأطوان  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 3728.

1036I

AL WAKIL MANAGEMENT

B&M GROUP MARKETING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

AL WAKIL MANAGEMENT

14 شارع موالي اسماع ل اقامة 

موالي اسماع ل الطابق الثاني رقم 

8 ، 90000، طنجة املغرب

 B&M GROUP MARKETING

شركة ذات املسؤول ة املحدودة)في 

طور الأصف ة(

وعنوان مقرها اإلجأماعي 40 شارع 

محمد الخامس الطابق الثاني 

الشقة 14 اقامة دن ا - 90000 

طنجة املغرب.

حل شركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.74813

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تقرر حل   2021 شتنبر   28 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤول ة  ذات  شركة 

B&M GROUP MARKETING مبلغ 
وعنوان  درهم   10.000 رتسمالها 

محمد  شارع   40 اإلجأماعي  مقرها 

 14 الشقة  الثاني  الطابق  الخامس 

املغرب  طنجة   90000  - دن ا  اقامة 

.ABSENCE D’ACTIVITE : 0 نت جة

و حدد مقر الأصف ة ب 40 شارع 

محمد الخامس الطابق الثاني الشقة 

طنجة   90000  - دن ا  اقامة   14

املغرب. 

و عين:

وعنوانه)ا(  برماكي  منى  الس د)ة( 

تجزئة  الطريس  الخالق  عبد  شارع 

الدولة رقم 28 93000 تطوان املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالح ات  على 

املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصف ة : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   14 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2021 تحت رقم 246950.

1037I

جيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

CHAIRI MOHAMED
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تحويل الشكل القانوني للشركة

جيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

شارع الحسن ارو0، إقامة باب 

العقلة د، الطابق ارر�سي، تطوان 

تطوان، 93000، تطوان املغرب

CHAIRI MOHAMED شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

و عنوان مقرها االجأماعي 71 شارع 

احمد مسا�سي طبولة تطوان تطوان 

93000 تطوان.

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم الأق  د في السجل الأجاري 

.53680

الوح د  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

2021 تم تحويل  22 شتنبر  املؤرخ في 

الشكل القانوني للشركة من »تحويل 

ذات  »شركة  إلى   « فردية  ملك ة 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   15 بأاريخ  بأطوان  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 0.

1038I

boss management accounting

بلغراد ديفلوبمنت إيموبليير
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

boss management accounting

 5AV SALAH EDDINE EL AYOUBI

 1ER ETAGE N°4 TETOUAN

 MAROC ، 93000، tetouan

maroc

بلغراد ديفلو7منت إيمو7ل ير شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

محمد بركة تجزئة حمادي 1 

الأجزئة 6 اقامة علي الطابق 3 رقم 

6 تطوان - 93000 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

رقم الأق  د في السجل الأجاري : 

30393

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 تكأو7ر   04

املسؤول ة  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأال ة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤول ة املحدودة.
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عند  مأبوعة  الشركة  تسم ة 

: بلغراد  اإلقأضاء بمخأصر تسم تها 

ديفلو7منت إيمو7ل ير.

غرض الشركة بإيجاز : العقار.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

محمد بركة تجزئة حمادي 1 الأجزئة 

6 اقامة علي الطابق 3 رقم 6 تطوان 

- 93000 تطوان املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة:  رتسما0  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 الس د محمد علي بنعلي ال طفتي :

500 حصة بق مة 100 درهم للحصة.

: ال طفتي  بنعلي  ابراه م   الس د 

500 حصة بق مة 100 درهم للحصة.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الس د محمد علي بنعلي ال طفتي 

عنوانه)ا( شارع موالي العباس رقم 1 

تطوان 93000 تطوان املغرب.

ال طفتي  بنعلي  ابراه م  الس د 

عنوانه)ا( شارع موالي العباس رقم 1 

تطوان 93000 تطوان املغرب.

والعائل ة  الشخص ة  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الس د محمد علي بنعلي ال طفتي 

عنوانه)ا( شارع موالي العباس رقم 1 

تطوان 93000 تطوان املغرب

ال طفتي  بنعلي  ابراه م  الس د 

عنوانه)ا( شارع موالي العباس رقم 1 

تطوان 93000 تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو7ر   15 بأاريخ  بأطوان  االبأدائ ة 

2021 تحت رقم 4434.

1039I
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املحكمة التجارية بالرباط
مصلحة كأابة الضبط

قسم معالجة صعو7ة املقاولة

الأصف ة القضائ ة لشركة ت س ج
ملف رقم 2015/8302/36

ب ان بإيداع قائمة ديون ارجراء

)املادة 728 من مدونة الأجارة(

املعن ين  ارجراء  علم  في  ل كن 

لشركة  القضائ ة  الأصف ة  بدون 

ت.س.ج.

 728 املادة  تنه تطب قا ملقأض ات 

من مدونة الأجارة قد تم إيداع قائمة 

شعبة  الضبط  بكأابة  ارجراء  ديون 

صعو7ات املقاولة باملحكمة الأجارية 

بالر7اط.

كل  على  يجب  عل ه  بناء  وتنه 

تجير لم تأم اإلشارة إلى كل تو بعض 

يرفع  تن  القائمة  هذه  في  دينه  من 

داخل  املخأصة  املحكمة  إلى  دعواه 

القائمة  نشر  تاريخ  من  شهرين  تجل 

طائلة  تحت  الرسم ة  بالجريدة 

سقوط حقه في املنازعة.
عن رئيس كأابة الضبط

13

املحكمة الأجارية بالر7اط

ملف رقم : 2021/58

حساب رقم : 4056

الطرف ارو0 :

بطاقة  رقم  نادية،  صديقي 

 A249288  : الوطن ة  الأعريف 

مغر7 ة الجنس ة.

الطرف الثاني :

 PHARMACIE NADIA شركة 

صديقي   : القانوني  مسيرها   RABAT

نادية.

ارصل الأجاري : ص دل ة.

اندا  زنقة  مكرر   36  : العنوان 

االحباس ح ي م الر7اط.

رقم السجل الأجاري : 58150.

بمصلحة  الأعرضات  وسأقبل 
الأجارية  باملحكمة  الأجاري  السجل 
 (15( عشر  غاية خمسة  إلى  بالر7اط 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.
النشرة الثان ة

رئيس مصلحة السجل الأجاري

2 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
ملف تفويت تصل تجاري

عن طريق الب ع
ملف رقم : 2021/91

كأابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
في  مؤرخ  عدلي  عقد  بمقأ�سى  تنه 
محمد  الس د  باع   ،2021 تبريل   14
الأعريف  لبطاقة  الحامل  الغريب 
والساكن   K72194 رقم  الوطن ة 
 5 137 رقم  بطنجة حي بطوطة زنقة 
بطنجة  الأجاري  بالسجل  واملسجل 
ارصل  مجموع   ،22276 رقم  تحت 
الأجاري الكائن بطنجة الحي الجديد 
رقم 39 بلوك 2، لفائدة الس د محمد 
الأعريف  لبطاقة  الحامل  القي�سي 
وحددت   ،K366412 رقم  الوطن ة 
الب ع  موضوع  الأجاري  ارصل  ق مة 
في مبلغ إجمالي قدره 150.000 درهم.
الأعرضات  جم ع  فإن  وعل ه 
املحكمة  بهذه  الضبط  بكأابة  تقدم 
يوما   )15( عشر  خمسة  تجل  داخل 
ابأداء من تاريخ صدور النشر الثاني 
طبقا للفصل 84 وما يل ه من مدونة 

الأجارة.
النشرة الثان ة

عن رئيس كأابة الضبط
خديجة تقشور

3 مكرر

املحكمة الأجارية بطنجة
ملف تفويت تصل تجاري

عن طريق الب ع
ملف رقم : 2021/92

كأابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة الأجارية  باملحكمة  الضبط 

في مؤرخ  عدلي  عقد  بمقأ�سى  تنه    

حق  ب ع  تم   ،2021 تغسطس   31

حي  الكائن  الأجاري  لألصل  الكراء 

3 طنجة  انفا رقم  36 شارع  السواني 

 ANONO واململوك للشركة املسماة 

SHOP SARL-AU واملسجلة بالسجل 

 87703 رقم  تحت  بطنجة  الأجاري 

الس دة  القانون ة  ممثلتها  بواسطة 

الحاملة  بنبوزيد  الزهراء  فاطمة 

رقم  الوطن ة  الأعريف  لبطاقة 

محمد  الس د  لفائدة   ،H422016

الأعريف  لبطاقة  الحامل  ابورك 

وحددت   BE786483 رقم  الوطن ة 
الأجاري  ارصل  كراء  حق  ق مة 

قدره  إجمالي  مبلغ  في  الب ع  موضوع 

400.000 درهم.

الأعرضات  جم ع  فإن  وعل ه 

املحكمة  بهذه  الضبط  بكأابة  تقدم 

يوما   )15( عشر  خمسة  تجل  داخل 

ابأداء من تاريخ صدور النشر الثاني 

طبقا للفصل 84 وما يل ه من مدونة 

الأجارة.

النشرة الثان ة
عن رئيس كأابة الضبط

خديجة تقشور

4 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
ب ع تصل تجاري

ملف رقم : 2021/144

حساب : 3629

مؤرخ  توث قي  عقد  بمقأ�سى 

بأاريخ 17 تغسطس 2021 مسجل في 

 2 سبأمبر 2021 تحت املراجع الأال ة : 

كناش املداخ ل 2021-0071283-11071 

تمر باسأخالص 62437.

 MAJANI املسماة  الشركة  باعت 

ذات  املسؤول ة  محدودة  شركة 
 شريك وح د، رتسمالها 10.000 درهم 

باب  مراكش،  هو  الرئي�سي  ومقرها 
تاغزوت، عنق جمل، رقم 210.

 EL GHOSSEIN املسماة  للشركة 

ذات  املسؤول ة  محدودة  شركة 

 100.000 رتسمالها  واحد،  شريك 

مراكش،  هو  الرئي�سي  ومقرها  درهم 

154 شارع محمد الخامس، إقامة ب 

رقم 5، جليز.

الكائن  الأجاري  ارصل  مجموع 

جمل  عنق  تاغزوت،  باب  بمراكش، 

الض افة،  لدار  واملعد   210 رقم 

باملحكمة  الأجاري  بالسجل  واملق د 

 72561 الأجارية بمراكش تحت رقم 

من  و915  اإليضاحي  السجل  من 

عناصره  بجم ع  الترت بي  السجل 

قدره  إجمالي  بثمن  واملعنوية  املادية 

في  منه  اإلبراء  تم  درهم   148.345

العقد.

تعاله  املذكور  البائع  دائني  على 

قسم  إلى  بأعرضاتهم  يأقدموا  تن 

الأجارية  باملحكمة  الأجاري  السجل 

بمراكش داخل تجل يبأدئ من تاريخ 

ال وم  في  وينأهي  ارو0  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر )15( من نشر اإلعالن 

الثاني.

النشرة الثان ة
عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

7 مكرر

املحكمة الأجارية بمراكش

ب ع تصل تجاري

ملف رقم : 2021/145

حساب  رقم : 3633

 2 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

يون و 2021 ومسجل بمراكش بأاريخ 

بن  ايت  الس د  باع   2021 يول و   5

بال الحسين الحامل بطاقة الأعريف 

الساكن   E 420984 رقم  الوطن ة 

املحام د   450 رقم   1 بأجزئة سعادة 

مراكش لفائدة الس د بنبزكري مراد.

 II.  -  إعالنات قضائية
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الكائن  الأجاري  ارصل  جم ع 

رياض  سويقة   188 رقم  بمراكش 

الحلويات  لب ع  واملعد  العروس 

بالأقس ط واملق د بالسجل الأجاري 

من   76438 رقم  تحت  بمراكش 

عناصره  بجم ع  اإليضاحي  السجل 

املادية واملعنوية بثمن قدره 290.000 

درهما.

تعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بأعرضاتهم  يأقدموا  تن 

الأجارية  باملحكمة  الأجاري  السجل 

بمراكش داخل تجل يبأدئ من تاريخ 

نشر اإلعالن وينأهي في ال وم الخامس 

عشر من نشر اإلعالن الثاني.

النشرة الثان ة
عن رئيس كأابة الضبط

8 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس

ب ع حق الكراء
ملف رقم 2021/44

حساب : 2001

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

الس دة  باعت   2021 تكأو7ر  فاتح 

لبطاقة  الحاملة  م لودة،  البركالوي 

الأعريف الوطن ة رقم دا0 491688 

20 رقم  باء زنقة  الساكنة بمجموعة 

26 البساتين مكناس، ن ابة عن ابنتها 

الس دة اشباخ يطو الحاملة لبطاقة 

الأعريف الوطن ة رقم دا0 616194 

ماي   6 بأاريخ  وكالة مؤرخة  بمقأ�سى 

.2021

الحامل  مو�سى  اشباخ  للس د 

دا0  رقم  الوطن ة  الأعريف  لبطاقة 

624769 الساكن بقطاع ب زنقة 20 

رقم 26 البساتين مكناس.

مسجل  الغير  للمحل  الكراء  حق 

بأجزئة  والكائن  الأجاري  السجل  في 

البساتين   4 رقم  الع ون  سعادة 

مكناس بثمن قدره 30.000 درهم.

لذلك فإن جم ع الأعرضات يجب 

باملحكمة  الضبط  بكأابة  توضع  تن 

الأجارية بمكناس داخل تجل خمسة 

صدور  تاريخ  من  يوما   )15( عشر 

النشرة الثان ة.

النشرة ارولى
عن رئيس كأابة الضبط املحكمة الأجارية 

بمكناس

19 مكرر

املحكمة الأجارية بمكناس

إشعار ب ع تصل تجاري

ملف رقم : 21-44

حساب : 1979

بأاريخ توث قي  عقد   بمقأ�سى 

ارسأاذة  تلقأه   2021 يول و  و13   7

بمكناس،  موثقة  البلغ تي،  إحسان 

يسأنأج ما يلي :

الأاج،  ابن  محمد  الس د  تن 

للأعريف  الوطن ة  للبطاقة  الحامل 
رقم A116057، فوت ارصل الأجاري 

بمكناس  الأجارية  باملحكمة  املسجل 

زنقة  بالعنوان :   ،33630 رقم  تحت 

عين السلوكي الحي الصناعي، مكناس، 

درهم.   2.000.000 قدره  بثمن 
 AGRICOLE BENSMAIL للشركة 
رتسمالها  محدودة،  مسؤول ة  ذات 
االجأماعي  مقرها  درهم،   100.000
الحي  السعديين،  زنقة   ،19 مكناس، 
املمثلة من  السلوكي،  الصناعي، عين 
طرف السادة عمر البلغ تي، الحامل  
رقم  للأعريف  الوطن ة  للبطاقة 
D337235 وسف ان العبدي العلوي، 
للأعريف  الوطن ة  للبطاقة  الحامل 

.DA43421 رقم
 84 الفصل  على  و7ناء  وعل ه 
 ،95/15 رقم  الأجاري  القانون  من 
يدلوا  تن  البائع  دائني  من  فاملطلوب 
السجل  مكأب  إلى  تعرضهم  بطلبات 
تجل في  املحكمة  بهذه   الأجاري 
15 يوما من تاريخ نشر اإلعالن الثاني.

النشرة الثان ة
112 مكرر

املحكمة الأجارية بمكناس
تحويل شخص طب عي الى شخص 

معنوي
ملف رقم 2021/35

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
2021، تم تحويل الشخص  31 ماي 
لبطاقة  الحاملة  ل لى  الح مر  الذاتي 
 D625476 رقم  الوطن ة  الأعريف 
تحت  الأجاري  بالسجل  واملسجلة 
معنوي  شخص  الى   58434 رقم 
 STE FICUS VISION اسم  تحت 
في  شركة   EXCELLENCE SARL AU
45 اقامة  طور الأاسيس الكائن رقم 
يعقوب  شارع   2 رقم  محل  بو7كري 

املنصور مكناس.
الأجاري  االصل  تق  م  تم  وقد 
واملعنوية  املادية  العناصر  لجم ع 
للب ان املحاسبي  من تصو0 وخصوم 
 60.000 بق مة  لشركة  كحصص 

درهم.
لذلك فان جم ع الأعرضات يجب 
باملحكمة  الضبط  بكأابة  توضع  تن 
 15 تجل  داخل  بمكناس  الأجارية 
يوما من تاريخ صدور النشرة الثان ة.

النشرة الثان ة
عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

 65 مكرر

املحكمة الأجارية بمكناس
ب ع حق الكراء

ملف رقم : 2021/43
حساب  رقم : 1978

بمقأ�سى عقد توث قي تلقاه ذ عبد 
بأاريخ  بمكناس  موثق  هراس  العالي 
الس د  باع   2021 2 سبأمبر  و   7/15
عدد  ب.ت.و.   0 الحامل  وعمر  علي 
حي  بمكناس  الساكن   D557394
للس د  ب.م.ع.   9 كاف  رقم  احجاوة 
الحامل 0 ب.ت.و.  بلباش  الدين  نور 
بمكناس  الساكن   D553807 رقم 
 82 رقم  الحديدية  السكك  مناز0 

ب.م.ع.
الكائن  املحل  كراء  في  الحق 
ب.م.ع.   529 رقم   11 بمجموعة 
الأجاري  بالسجل  املسجل  مكناس 
تحت رقم 39136 وتم تحديد ق مأه 

بثمن قدره 100000 مائة تلف درهم.

لذلك فإن جم ع الأعرضات يجب 

باملحكمة  الضبط  بكأابة  توضع  تن 

الأجارية بمكناس داخل تجل خمسة 

صدور  تاريخ  من  يوما   )15( عشر 

النشرة الثان ة.

النشرة الثان ة
عن رئيس كأابة الضبط

 9 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
هبة تصل تجاري

ملف رقم : 130266

حساب رقم : 14969

االترو،  فاطمة  الس دة  وهبت 

الوطن ة  الأعريف  لبطاقة  الحاملة 

B40171 لفائدة :

الس د كريم وهبي، الحامل لبطاقة 

الأعريف الوطن ة BE829249 ؛

الس د فهد وهبي، الحامل لبطاقة 

الأعريف الوطن ة BE868106 ؛

الحاملة  وهبي،  فدوى  الس دة 

الوطن ة  الأعريف  لبطاقة 

BE868108 ؛

تو7جمعة،  فاضمة  الس دة 

الوطن ة  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.JB83521

 168/28 املشاعة  حقوقها  جم ع 

في  لحسن  وهبي  املرحوم  ابنها  من 

املعد لفندق املسمى  الأجاري  ارصل 

PARIS ANFA املأواجد بالدار الب ضاء، 

املسجل   2 رقم  امزيان  شريف  زنقة 

بالسجل الأجاري رقم 317234.

تسجل  الأعرضات  فإن  و7ذلك 

الأجارية  باملحكمة  الضبط  بمكأب 

مكأب السجل الأجاري بالدار الب ضاء 

يوما   )15( عشر  خمسة  تجل  داخل 

املوالي للنشرة ارولى والثان ة.

النشرة الثان ة
عن رئيس كأابة الضبط

101 مكرر
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املحكمة الأجارية بالدار الب ضاء
ب ع تصل تجاري

ملف رقم : 130354

حساب رقم : 15757

الحامل  ر7اع،  الس د محمد  فوت 

 B682055 لبطاقة الأعريف الوطن ة

حضري،  تم نة  الس دة  لفائدة 

الوطن ة  الأعريف  لبطاقة  الحاملة 
BK239430 مجموع ارصل الأجاري 

 املعد ملطعم واملأواجد بالدار الب ضاء 

85 زنقة تبو سلت االندل�سي املعاريف 

املسجل بالسجل الأجاري رقم 320426.

تسجل  الأعرضات  فإن  و7ذلك 

الأجارية  باملحكمة  الضبط  بمكأب 

مكأب السجل الأجاري بالدار الب ضاء 

يوما   )15( عشر  خمسة  تجل  داخل 

املوالي للنشرة ارولى والثان ة.

النشرة الثان ة
عن رئيس كأابة الضبط

102 مكرر

املحكمة الأجارية بالدار الب ضاء
ب ع تصل تجاري

ملف رقم : 130360

حساب رقم : 15837

محمد،  اوبعل  ايت  الس د  فوت 

الوطن ة  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

مو�سى  الس د  لفائدة   BH79987

الأعريف  لبطاقة  الحامل  املوا، 

BK230872 مجموع ارصل  الوطن ة 

العقاقير  وشراء  لب ع  املعد  الأجاري 

الب ضاء  بالدار  املأواجد  بالأقس ط 

5، قرية  95 محج واد الذهب جم لة 
الأجاري  بالسجل  املسجل  الجماعة 

رقم 378732.

تسجل  الأعرضات  فإن  و7ذلك 

الأجارية  باملحكمة  الضبط  بمكأب 

مكأب السجل الأجاري بالدار الب ضاء 

يوما   )15( عشر  خمسة  تجل  داخل 

املوالي للنشرة ارولى والثان ة.

النشرة الثان ة
عن رئيس كأابة الضبط

103 مكرر

املحكمة الأجارية بالدار الب ضاء
تفويت حق اإليجار

ملف رقم : 130362
حساب رقم : 15877

 BIG TRANSFERT شركة  فوتت 
الس د  طرف  من  املمثلة   SARL AU
عبد الصمد شفاق، الحامل لبطاقة 
 BE584060 الوطن ة  الأعريف 
لفائدة شركة GICACH PLUS ممثلة 
سباطة،  حازم  الس د  طرف  من 
الوطن ة  الأعريف  لبطاقة  الحامل 
اإليجار  حق  مجموع   BE690671
بوركون  الب ضاء  بالدار  املأواجد 
املسجل  املكنا�سي  محمد  شارع   114

بالسجل الأجاري رقم 376821.
تسجل  الأعرضات  فإن  و7ذلك 
الأجارية  باملحكمة  الضبط  بمكأب 
مكأب السجل الأجاري بالدار الب ضاء 
يوما   )15( عشر  خمسة  تجل  داخل 

املوالي للنشرة ارولى والثان ة.
النشرة الثان ة

عن رئيس كأابة الضبط

104 مكرر

املحكمة الأجارية بالدار الب ضاء
ب ع تصل تجاري

ملف رقم : 130364
حساب رقم : 15984

العمري،  العباس  الس د  فوت 
الوطن ة  الأعريف  لبطاقة  الحامل 
سل مان  الس د  لفائدة   L435691
الأعريف  لبطاقة  الحامل  هرطالي، 
ارصل  مجموع   K577871 الوطن ة 
املالبس  لب ع  ملحل  املعد  الأجاري 
بالدار  املأواجد  بالجملة  الجاهزة 
89 الرقم  الزنقة  الب ضاء درب كوريا 
120-122 املسجل بالسجل الأجاري 

رقم 443314.
تسجل  الأعرضات  فإن  و7ذلك 
الأجارية  باملحكمة  الضبط  بمكأب 
مكأب السجل الأجاري بالدار الب ضاء 
يوما   )15( عشر  خمسة  تجل  داخل 

املوالي للنشرة ارولى والثان ة.
النشرة الثان ة

عن رئيس كأابة الضبط

105 مكرر

املحكمة الأجارية بالدار الب ضاء

ملف رقم : 130368

حساب : 16015
ب ع تصل تجاري

فوت :

الحامل  حج لي  م لود  الس د 

.B51597 لبطاقة الأعريف الوطن ة

لفائدة :

الحامل  ال قين  محمد  الس د 

الوطن ة  الأعريف  لبطاقة 

.BE559888

مجموع ارصل الأجاري املعد لب ع 

املأواجد  الجملة  بنصف  املالبس 

درب   57 زنقة   8 الب ضاء  بالدار 
الأجاري  بالسجل  املسجل  الفقراء 

رقم 223224.

تسجل  الأعرضات  فإن  و7ذلك 

الأجارية  باملحكمة  الضبط  بمكأب 

بالدار  الأجاري  السجل  مكأب 

عشر  خمسة  تجل  داخل  الب ضاء 

ارولى  للنشرة  املوالي  يوما   )15(

والثان ة.

النشرة الثان ة
عن رئيس كأابة الضبط

106 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
ملف رقم : 45/2021

حساب خصو�سي : 2563
تفويت تصل تجاري

املحرر  الأفويت  عقد  بمقأ�سى 

محامي  ازم  مبارك  ارسأاذ  بمكأب 

تغسطس   9 في  املحرر  تكادير  به ئة 

بأاريخ اإلمضاء  واملصحح   2021 

11 تغسطس 2021.

روشدو  محمد  ورثة  بموجبه  باع 

بن الع ا�سي وهم :

خديجة بالط بنت محند الحاملة 

رقم  الوطن ة  الأعريف  لبطاقة 

.JB450543

روشدو عبد هللا بن محمد الحامل 

رقم  الوطن ة  الأعريف  لبطاقة 

.JB87261

محمد  بنت  روشدو  فاطمة 

الوطن ة  الأعريف  لبطاقة  الحاملة 

.JB194057 رقم

محمد  بن  روشدو  مصطفى 

الوطن ة   الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.JB300985 رقم

ادريس روشدو بن محمد الحامل 

رقم  الوطن ة  الأعريف  لبطاقة 

)تصالة عن نفسه( ون ابة   JB37513

عن :

محمد  بن  روشدو  رش د  الس د 

الوطن ة  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

الأعريف  و7طاقة   JB108918

.AX0839571 اإليطال ة رقم

كورشة  املسأغل  الأجاري  ارصل 

املؤسس  الس ارات  إصالح  م كان ك 

 10 برقم  الكائن  الأجاري  باملحل 

زنقة  وحال ا  سابقا  الغزاوي  زنقة 

واملسجل  انزكان  ع اض  القا�سي 

الأجارية  السجالت  بمصلحة 

بأاريخ بأكادير  الأجارية   باملحكمة 

املراجع  حسب   1980 ديسمبر   26

 : رقم  الأحل لي  السجل   : الأال ة 

 : رقم  الترت بي  والسجل   10244

روشدو الحسن  الس د  لفائدة   762 

بن الع ا�سي الحامل لبطاقة الأعريف 

الوطن ة رقم JB18708 بثمن إجمالي 

قدره 80.000 درهم.

و7ذلك فإن رئيسة مصلحة كأابة 

تن  مصلحة  ذي  لكل  تعلن  الضبط 

ضبط  بمكأب  تسجل  الأعرضات 

املحكمة الأجارية بأكادير داخل تجل 

املوال ة   )15( يوما  عشرة  الخمسة 

من   84 للمادة  طبقا  الثان ة  للنشرة 

مدونة الأجارة.

النشرة الثان ة
رئيسة مصلحة كأابة الضبط

لط فة كريمي

108 مكرر
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املحكمة الأجارية بأكادير
ملف رقم : 2021/34

حساب خصو�سي : 2278 م
تقديم تصل تجاري كحصة في شركة
والقانون  الأقديم  عقد  بمقأ�سى 
الحصص  مراقب  وتقرير  ارسا�سي 
فبراير   12 بأاريخ  اإلمضاء  املصحح 
حسن  كجدامي  الس د  قدم   ،2021
الوطن ة  الأعريف  لبطاقة  الحامل 
ارصل  جم ع   JC347708 رقم 
الأجاري الكائن ب رقم 19 بلوك ج3 
حي الداخلة تكادير واملسجل بالسجل 
59660، كحصة  الأجاري تحت رقم 
وذلك   ADWAK SOUSS شركة  في 

بثمن إجمالي قدره 300.000 درهم.
كأابة  مصلحة  رئيس  فإن  و7ذلك 
تن  مصلحة  ذي  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط  بمكأب  تسجل  الأعرضات 
املحكمة الأجارية بأكادير داخل تجل 
املوال ة   )15( يوما  عشرة  الخمسة 
 84  ،83 للمادة  طبقا  الثان ة  للنشرة 

و104 من مدونة الأجارة.
النشرة الثان ة

عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

109 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
مكأب التسوية والأصف ة والتس ير 

القضائي
ملف رقم 2021/8310/111
ملف التسوية القضائ ة رقم :

2021/8302/12
إشعار

بأاريخ الصادر  الحكم   بمقأ�سى 
رقم  تحت   2021 سبأمبر   29  
رقم  امللف  في   2021/160
التسوية  ملف   111/8310/2021
  12/8302/2021  : رقم  القضائ ة 
بوجدة  الأجارية  املحكمة  قضت 
القضائ ة  التسوية  مسطرة  بأمديد 
صوناب طاي  شركة  حق  في  املفأوحة 
بالسجل  املق دة   ،SONABETAIL
إلى   11033 رقم  الأحل لي  الأجاري 
الصمد  عبد  ضده  املطلوب  مسيرها 

خيري.

دوحي  محمد  ارسأاذ  بأع ين 

تردوز  جواد  وارسأاذ  منأدبا  قاض ا 

نائبا له، والس د عبد الرح م تعراب 

سنديكا.

الدفع  عن  الأوقف  تاريخ  باعأبار 

هو الأاريخ املحدد في الحكم القا�سي 

في  القضائ ة  التسوية  مسطرة  بفأح 

حق شركة صوناب طاي.

بشمو0 الحكم بالأنف ذ املعجل.

الدائنين  من  فاملطلوب  وعل ه، 

املعين  للسنديك  بديونهم  الأصريح 

املبالغ  تأضمن  موقعة  قائمة  ضمن 

املطلو7ة مرفقة بالوثائق وذلك داخل 

نشر  تاريخ  من  ابأداء  شهرين  تجل 

هذا اإلشعار بالجريدة الرسم ة طبقا 

720 من مدونة  719 و   ،584 للمواد 

الأجارة.
رئيس مصلحة كأابة الضبط

اإلمضاء : منصور محمد

20

املحكمة الأجارية بوجدة

إشهار مسأخرج عقد شراء حق 
تجاري

ملف الب ع رقم 2021/90

حساب رقم : 2172

العدالن  حرره  عقد  بمقأ�سى 

محكمة  بدائرة  لإلشهاد  املنأصبان 

القادر  عبد  بوجدة  االسأئناف 

بأاريخ عدلي  العزيز  وعبد   بوجوالة 

بوجدة  مسجل   ،2021 يون و   25  

اشترى   ،2021 يول و   10 بأاريخ 

الس د زكرياء مبطو0، الساكن بظهر 

املحلة رقم 206 وجدة،

من الس د محمد بنحدو : الساكن 

رقم  زنقة  الفأح  تجزئة  املحلة  بظهر 

15 وجدة.

املأعلق  الأجاري  الحق  جم ع 

بزنقة  الكائن   23 ب  الأجاري  باملحل 

بودير رقم 51 وجدة، املق د بالسجل 

تحل لي،   58464 رقم  تحت  الأجاري 

بثمن قدره 140.000 درهم.

املحكمة  تمام  الأعرضات  تقبل 

تقصاه  تجل  داخل  بوجدة  الأجارية 

للنشرة  املوال ة  يوما  عشر  خمسة 

الثان ة - تطب قا للمادة 84 من مدونة 

الأجارة.
النشرة ارولى

رئيس مصلحة كأابة الضبط

اإلمضاء : منصور محمد

21 مكرر

املحكمة الأجارية بوجدة

إشهار مسأخرج عقد هبة حقوق 
مشاعة في تصل تجاري

ملف الب ع رقم 2021/91

حساب رقم : 2174

حرره  رسمي  عقد  بمقأ�سى 

الصديقي،  الوهاب  عبد  ارسأاذ 

املوثق بوجدة بأاريخ 20 يول و 2021، 

تغسطس   25 بأاريخ  بوجدة  مسجل 

عمراني،  تحمد  الس د  وهب   ،2021

يعقوب  شارع  بوجدة،  الساكن 

املنصور زنقة العريش رقم 26.

الساكن  عمراني،  ياسين  للس د 

زنقة  املنصور  يعقوب  شارع  بوجدة، 

العريش رقم 26.

النصف املشاع )1/2( اململوك له 

 JEUX« في ارصل الأجاري املسأغل في

الكائنة  العمارة  بقبو   »DE TABLE

رقم  الخامس  محمد  شارع  بوجدة، 

تحت  الأجاري  بالسجل  املق د   ،59

وقد  تحل لي.  و41532   39110 رقم 

لغرض  به  املوهوب  ق مة  حددت 

التسج ل بمبلغ 200.000 درهم.

املحكمة  تمام  الأعرضات  تقبل 

تقصاه  تجل  داخل  بوجدة  الأجارية 

للنشرة  املوال ة  يوما  عشر  خمسة 

الثان ة - تطب قا للمادة 84 من مدونة 

الأجارة.
النشرة ارولى

رئيس مصلحة كأابة الضبط

اإلمضاء : منصور محمد

22 مكرر

املحكمة الأجارية بوجدة
إشهار مسأخرج عقد شراء حق 

تجاري
ملف الب ع رقم 2021/93

حساب رقم : 2195
العدالن  حرره  عقد  بمقأ�سى 
محكمة  بدائرة  لإلشهاد  املنأصبان 
اسم دة  الحسن  بوجدة  االسأئناف 
مارس  فاتح  بأاريخ  حموتي  وابراه م 
2021، مسجل بوجدة بأاريخ 4 مارس 
2021، باعت الس دة فاطنة عماري، 
تجزئة  القدس  حي  بوجدة،  الساكنة 
قادة حسين شارع س دي امعافة رقم 

.101
للس دة يسرى بنحسين، الساكنة 
القدس زنقة شت ال رقم  بوجدة، حي 

.45
للمحل  الأجاري  الحق  جم ع 
عمر  شارع  بوجدة،  الكائن  الأجاري 
بن الخطاب رقم 26، الخاص بحالقة 
النساء، الغير مق د بالسجل الأجاري 

بثمن قدره 50.000 درهم.
املحكمة  تمام  الأعرضات  تقبل 
تقصاه  تجل  داخل  بوجدة  الأجارية 
للنشرة  املوال ة  يوما  عشر  خمسة 
الثان ة - تطب قا للمادة 84 من مدونة 

الأجارة.
النشرة ارولى

رئيس مصلحة كأابة الضبط

اإلمضاء : منصور محمد

23 مكرر

املحكمة االبتدائية بالرشيدية
ب ع تصل تجاري

ملف رقم : 2021/9224
تلقاه  توث قي  عقد  بمقأ�سى 
موثق  بارجالي،  حسن  ارسأاذ 
بالرش دية، مؤرخ في 9 سبأمبر تبريل 
بأاريخ  بالرش دية  مسجل   2021
باسأخالص  تمر   ،2021 سبأمبر   10
 : اإليداع  سجل   2021/9931  :
باع   7176  : توص ل   ،10458/2021
لبطاقة  الحامل  جوي،  عمر  الس د 
 UA27988 رقم  الوطن ة  الأعريف 
عثمان ايت  حي  بكلم مة  سكناه 
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 للس د عبد العزيز السهالوي الساكن 

بالرش دية رقم االر 26 زنقة فم غ ور 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  الب طا 

.U116524 الوطن ة رقم

املسأغل  الأجاري  ارصل  مجموع 

املق د  بالأقس ط،  العقاقير  ب ع  به، 

بالسجل الأجاري باملحكمة االبأدائ ة 

رقم  الأحل ل  السجل  بالرش دية، 

9224 السجل الترت بي رقم 7، بجم ع 

عناصره املادية واملعنوية بثمن قدره 

350.000 درهم.

تعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بأعرضاتهم  يأقدموا  تن 

السجل الأجاري باملحكمة االبأدائ ة 

من  يبأدئ  تجل  داخل  بالرش دية 

في  وينأهي  االو0  الإعالن  نشر  تاريخ 

ال وم الخامس عشر من نشر اإلعالن 

الثاني.

النشرة الثان ة
عن رئيس مصلحة  كأابة الضبط

10 مكرر

املحكمة االبتدائية ببرشيد
ب ع تصل تجاري

كأابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

الضبط باملحكمة االبأدائ ة ببرش د، 

في  مؤرخ  توث قي  عقد  بمقأ�سى  تنه 

الس د  فوت   ،2021 تغسطس   27

خير هللا  ذو الفقار، الحامل للبطاقة 

 ،WA119269 الأعريف الوطن ة رقم

الساكن بشارع عمر ابو ريشة الرقم 

39  حي القدس برش د، لفائدة الس د 

لبطاقة  الحامل  واحدي،  سع د 

 ،U54810 رقم  الوطن ة  الأعريف 

فلوري  فا0  دويلفي  بزنقة  الساكن 

موالي  والس د  القن طرة،   9 الرقم 

الوطن ة  بطاقأه  واحدي،  الصديق 

ببرش د  الساكن   ،UB142217 رقم 

بطريق  الخطاب  ان  عمر  زنقة  زاوية 

الخامس  محمد  شارع  بوسكورة 

الرقم 99 برش د، واملسجل بالسجل 

الأجاري تحت رقم 20323.

تقدم  الأعرضات،  فجم ع  وعل ه 
بكأابة الضبط هاته املحكمة، مكأب 
السجل الأجاري داخل تجل 15 يوما 

من تاريخ النشرة االولى والثان ة.
النشرة الثان ة

عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

63 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
ملف رقم : 2021/08

حساب خصو�سي رقم : 20692

طلب اشهار هبة اصل تجاري
بأاريخ  حرر  موثق  عقد  بمقأ�سى 

29 يول و 2021.
 ZAINA OUJEDDI  : وهبت 

.MAROCAINE CIN G391512
االصل الأجاري الكائن ب : تجزئة 

الطب ة رقم 4 القن طرة.
الغذائ ة  املواد  لب ع  املسأغل 

بالأقس ط.
لدى  الأجاري  بالسجل  واملق د 
تحت  بالقن طرة  االبأدائ ة  املحكمة 
ب  تقديره  تم  والذي   50330 رقم 

50.000 درهم لفائدة :
 LAHSEN OUJEDDI

.MAROCAIN CIN G74366
فعلى دائني الواهبة املذكورة تعاله 
ان يأقدموا بأعرضاتهم لدى املحكمة 
 15 تجل  داخل  بالقن طرة  االبأدائ ة 
الثان ة  النشرة  تاريخ  من  ابأداء  يوما 

طبقا للفصل 84 من مدونة الأجارة
النشرة الثان ة

عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

كوثر الشاوي

67 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بسال
ب ع تصل تجاري
ملف : 2021/23

حساب رقم : 39814
فوتت الس دة بالمين كوثر ولفائدة 
الس دة بنعمر سناء، مجموع ارصل 
الأجاري  بالسجل  املسجل  الأجاري 
رقم  تحت  بسال  االبأدائ ة  باملحكمة 
 PHARMACIE« واملسمى   48602
مقره  والكائن   »IBN AL BAYTTAR
لع ايدة  الرياض  تجزئة   28 بالرقم 

سال.

تسجل  الأعرضات  فإن  و7ذلك 
االبأدائ ة  باملحكمة  الضبط  بمكأب 
 (15( بسال داخل تجل خمسة عشر 

يوما املوال ة للنشرة الثان ة.
النشرة ارولى

129 مكرر

املحكمة االبأدائ ة بسال
ملف رقم 2021/21
حساب رقم : 38796

تلقأه  رسمي  عقد  بمقأ�سى 
ارسأاذة فأ حة بورح م موثقة بسال 
2021، باع الس د  بأاريخ فاتح يون و 
44 إقامة  محمد بروكي القاطن بسال 
القدس  قطاع   12 شقة   5 الصفاء 
الأعريف  لبطاقة  حامل  الع ايدة 
الس د  إلى   AB162387 الوطن ة رقم 
زنقة   4 بسال  القاطن  عطفاوي  مراد 
الوئام  قطاع  السك نة  تجزئة  ارفود 
الأعريف  لبطاقة  الحامل  الع ايدة 
ارصل   AB240022 رقم  الوطن ة 
بالع ايدة سال شارع  الكائن  الأجاري 
قطاع   132 رقم  الجوية  القاعدة 
لدى  الأجاري  بالسجل  املق د  املجد 
عدد  تحت  بسال  االبأدائ ة  املحكمة 

.45766
بمصلحة  الأعرضات  وسأقبل 
السجل الأجاري باملحكمة االبأدائ ة 
بسال إلى غاية خمسة عشر )15( يوما 

من صدور اإلعالن الثاني.
النشرة الثان ة

69 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بأزيالل
إعالن عن ب ع تصل تجاري
ملف الب ع رقم : 2021/9

حساب رقم : 3749
الضبط  كأابة  مصلحة  رئيس  إن 
تطب قا  بأزيال0  االبأدائ ة  باملحكمة 
مدونة  من   83 الفصل  ملقأض ات 
يعلن   ،19.95 رقم  القانون  الأجارة 
توث قي منجز من  بمقأ�سى عقد  تنه 
طرف ارسأاذة تمل وك لي، موثقة ببني 
باع   ،2021 سبأمبر   20 بأاريخ  مال0 
الس د خالد بوجنوي الحامل لبطاقة 
 ،I498099 رقم  الوطن ة  الأعريف 

لبطاقة  الحامل  بنيشو  عزيز  للس د 

 ،I528382 رقم  الوطن ة  الأعريف 

بأزيال0،  الكائن  الأجاري  ارصل 

السأغال0  واملخصص  الوحدة  حي 

او7را«  »مقهى  اسم  تحت  »مقهى« 

بهذه  الأجاري  بالسجل  واملسجل 

وذلك   ،10988 رقم  تحت  املحكمة 

بثمن قدره 150.000 درهم.

بمصلحة   الأعرضات  سأقبل 

السجل الأجاري باملحكمة االبأدائ ة 

من  يوما   15 غاية  إلى  وذلك  بأزيال0 

صدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن ارو0

رئيس مصلحة كأابة الضبط

26 مكرر

املحكمة اإلبأدائ ة بأزيال0
ب ع تصل تجاري

ملف رقم : 2021/10

حساب رقم : 3763

فاتح  في  مؤرخ  عقد  بمقأ�سى 

محمد  الس د  باع   ،2021 تكأو7ر 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  ياداين، 

الساكن   ،I286803 رقم  الوطن ة 

الس د  لفائدة  بأزيال0،  الرشاد  بحي 

محمد ايت بوجنوي، الحامل لبطاقة 

 ،I254324 رقم  الوطن ة  الأعريف 

جم ع  بازيال0  ازود  بحي  والساكن 

الفرح  بحي  الكائن  الأجاري  ارصل 

محل  عن  عبارة  هو  والذي  بأزيال0، 

واملسجل  السريعة  املأكوالت  لب ع 

 12760 رقم  تحت  الأجاري  بالسجل 

بجم ع  بأزيال0  االبأدائ ة  باملحكمة 

بمبلغ  واملعنوية،  املادية  عناصره 

قدره 40.000 درهم.

تعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بأعرضاتهم  يأقدموا  تن 

السجل الأجاري باملحكمة االبأدائ ة 

تاريخ  من  يبأدئ  تجل  داخل  بأزيال0 

ال وم  في  وينأهي  ارو0  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن ارو0

رئيس مصلحة كأابة الضبط

27 مكرر
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املحكمة االبأدائ ة بأزيال0
إعالن تفويت تصل تجاري

ملف عدد 2020/02
حساب رقم 2393

بأزيال0  مسجل  عقد  بمقأ�سى 
بأاريخ 15 تكأو7ر 2020، فوت الس د 
لبطاقة  الحامل  تجدا0  الحسين 
 CB50229 رقم  الوطن ة  الأعريف 
الساكن بدوار ازود ايت تكال بأزيال0، 
 PHARMACIE شركة  لفائدة 
طور  في   CASCADES OUZOUDES
الأجاري  ارصل  جم ع  اإلنشاء، 
الكائن بمركز ازود ايت تكال والذي هو 
عبارة عن ص دل ة واملسجل بالسجل 
الأجاري تحت رقم 12098 باملحكمة 
عناصره  بجم ع  بأزيال0  االبأدائ ة 
في  ق مأه  واملقدر  واملعنوية  املادية 

1.110.000 درهم.
يأقدموا  تن  الدائنين  فعلى 
بأعرضاتهم إلى قسم السجل الأجاري 
داخل  بأزيال0  االبأدائ ة  باملحكمة 
اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يبأدئ  تجل 
ارو0 وينأهي في ال وم الخامس عشر 

من نشر اإلعالن الثاني.
النشرة الثان ة

86 مكرر

املحكمة االبأدائ ة بأزيال0
ب ع تصل تجاري

ملف عدد 2020/8
حساب رقم 3671

يول و   6 في  مؤرخ  عقد  بمقأ�سى 
2021، باعت الس دة السعدية ايت 
الأعريف  لبطاقة  الحاملة  عباد، 
الوطن ة رقم I317162 الساكنة بحي 
الس د  لفائدة  بأزيال0،  الذهب  وادي 
لبطاقة  الحامل  اكوناض  محمد 
 IC6214 رقم  الوطن ة  الأعريف 
جم ع  بأزيال0،  الفرح  بحي  والساكن 
بشارع  الكائن  الأجاري  ارصل 
والذي هو  بأزيال0  بن سعي  الداودي 
عبارة عن محل لب ع املالبس الجاهزة 
بالسجل  واملسجل  بالأقس ط 
باملحكمة   3472 رقم  تحت  الأجاري 
عناصره  بجم ع  بأزيال0  االبأدائ ة 
سأون  قدره  بمبلغ  واملعنوية  املادية 

تلف درهم )60.000 درهم(.

تعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بأعرضاتهم  يأقدموا  تن 
السجل الأجاري باملحكمة االبأدائ ة 
تاريخ  من  يبأدئ  تجل  داخل  بأزيال0 
ال وم  في  وينأهي  ارو0  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

النشرة الثان ة
87 مكرر

املحكمة  االبأدائ ة بأزيال0
ملف عدد : 2021/9

حساب : 3677

اعالن عن ب ع تصل تجاري 
الضبط  كأابة  مصلحة  رئيس  إن 
تطب قا  بأزيال0  االبأدائ ة  باملحكمة 
مدونة  من   83 الفصل  ملقأض ات 
يعلن   ،19.95 رقم  القانون  الأجارة 
توث قي منجز من  بمقأ�سى عقد  تنه 
طرف ارسأاذة تمل وك لي موثقة ببني 
باع   ،2021 سبأمبر   03 بأاريخ  مال0 
الس د ياسين الصافي الحامل لبطاقة 
 ،BL45853 عدد  الوطن ة  الأعريف 
الحاملة  هوف،  مريمة  للس دة 
عدد  الوطن ة  الأعريف  لبطاقة 
الكائن  الأجاري  ارصل   ،G527746
واملخصص  تبانت  مركز  بأزيال0، 
اسم  تحت  »ص دل ة«  لالسأغال0 
بهذه  واملسجل  االمل«  »ص دل ة 
وذلك   10.000 رقم  تحت  املحكمة 

بثمن قدره 100.000 درهم.
بمصلحة  الأعرضات  سأقبل 
السجل الأجاري باملحكمة االبأدائ ة 
من  يوما   15 غاية  إلى  وذلك  بأزيال0 

صدور االعالن الثاني.
النشرة الثان ة

عن رئيس كأابة الضبط

88 مكرر

املحكمة االبتدائية سوق السبت 
أوالد النمة

ملف عدد : 2021/1

حساب : 5059/123

ب ع تصل تجاري 
من  منجز  توث قي  عقد  بمقأ�سى 
موثقة  وك لي،  تمل  ارسأاذة  طرف 
تغسطس   30 بأاريخ  مال0  ببني 
بأاريخ  مال0  ببني  مسجل   ،2021

16 سبأمبر 2021.

باع الس د عماد جمعاوي الحامل 

 JA رقم  الوطن ة  الأعريف  لبطاقة 

رقم  النخ ل  بحي  الساكن   ،118317

22 قصبة تادلة.

الحاملة  الحمدان ة  وفاء  الس دة 

ت رقم  الوطن ة  الأعريف  لبطاقة 
I472634 الساكنة ب 24 زاوية زنقة 

الدار  صدقي  محمد  وزنقة  تونس 

الب ضاء.

الكائن  الأجاري  ارصل  جم ع 

بأوالد اغمراح توالد خشنة بني مو�سى 

س دي عي�سى بن علي واملعد لص دل ة 

تحت اسم »ص دل ة جمعاوي«.

 واملسجل بالسجل الأجاري باملحكمة

رقم  تحت  السبت  بسوق  االبأدائ ة 

104 بمبلغ 100.000 درهم.

فعلى دائني البائع املذكور تعاله تن 

يأقدموا بأعرضاتهم إلى قسم السجل 

تجل  داخل  املحكمة  بهذه  الأجاري 

15 يوما يأدئ من تاريخ نشر اإلعالن 

ارو0 وينأهي في ال وم الخامس  عشر 

من نشر االعالن الثاني.

النشرة الثان ة

عن رئيس كأابة الضبط

89 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل
إعالن عن ب ع تصل تجاري

ملف رقم 2021/21

حساب رقم 9809

مصادق  توث قي  عقد  بمقأ�سى 

عل ه بأاريخ 7 سبأمبر 2021 ومسجل 

ببني مال0 بأاريخ 8 سبأمبر 2021 إن 

الس دة ازهور بن حمو مغر7 ة راشدة 

الوطن ة  الأعريف  لبطاقة  الحاملة 
النصر  بحي  الساكنة   I348892 رقم 

31 بني مال0 مسجلة بالسجل  7 ر  ز 

رقم  تحت  املحكمة  بهذه  الأجاري 

ارصل  جم ع  باعت  قد   22198

بن  بوزكري  شارع  والكائن  الأجاري 

رقم  ارو0  الطابق  الأقدم  حي  خلوق 

كمحل  واملسأعمل  مال0  بني   76

لأعلم الس اقة لفائدة الس دة وصا0 

حأ م مغر7 ة راشدة الحاملة لبطاقة

 I754740 رقم  الوطن ة  الأعريف   
الساكنة حي الهدى شارع بوزكري بن 
حدد  وقد  مال0  بني   185 رقم  خلوق 
 270.000 قدره  مبلغ  في  الب ع  ثمن 

درهم.
تقديم  ارخيرة  هذه  دائني  فعلى 
تعرضاتهم إلى مكأب السجل الأجاري 
داخل  مال0  بني  االبأدائ ة  باملحكمة 
املوال ة  يوما   15 يأعدى  ال  تجل 

للنشرة الثان ة.
النشرة ارولى

عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

16 مكرر

املحكمة االبأدائ ة ببني مال0
إعالن عن ب ع تصل تجاري لص دل ة

ملف رقم 2021/22
حساب رقم 9880

في  مؤرح  توث قي  عقد  بمقأ�سى 
2021 ومسجل  22 سبأمبر  و   9 و   8
 2021 سبأمبر   28 بأاريخ  مال0  ببني 
باعت الس دة ر7 عة جال0، الساكنة 
بني مال0،   11 الرقم   1 الخير  بأجزئة 
الوطن ة  الأعريف  لبطاقة  الحاملة 
مريم  اآلنسة  لفائدة   I328591 رقم 
الفرساوي بنت املعطي و7نت فاطمة، 
الش خ،   زاوية  امس ون  بحي  الساكنة 
الوطن ة  الأعريف  لبطاقة  الحاملة 
ارصل  لجم ع   ،IA146656 رقم 
كص دل ة،  يسأغل  الذي  الأجاري 
حي   34 رقم   1 بالزنقة  الكائن 
لدى  معروف  مال0،  بني  الصومعة 
 PHARMACIE« إسم  تحت  العموم 
قامت  اسأغالله  وقصد   ،»SOMAA
في  بالأق  د  جال0  ر7 عة  الس دة 
 13640 رقم  تحت  الأجاري  السجل 
باملحكمة  الأحل لي  السجل  من 
من  يأكون  مال0  ببني  االبأدائ ة 
ارصل الأجاري، املوصوف تعاله، من 
الز7ناء،  الشعار،   : الأال ة  العناصر 
حق  به،  املرتبطة  الأجارية  السمعة 
هذا  ف ه  يسأغل  الذي  املحل  كراء 
وارش اء  اردوات  الأجاري،  ارصل 
اسأغالله  في  تسأخدم  التي  املنقولة 
الرقم  من  املأكون  الهاتفي  والخط 

.0523482801
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مقابل ثمن إجمالي قدره 500.000 

درهم.

تعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بأعرضاتهم  يأقدموا  تن 

السجل الأجاري باملحكمة االبأدائ ة 

ببني مال0 داخل تجل يبأدئ من تاريخ 

ال وم  في  وينأهي  ارو0  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن ارو0
عن رئيس كأابة الضبط

17 مكرر

املحكمة االبأدائ ة ببني مال0
ملف عدد : 2021/17

حساب : 9648

ب ع تصل تجاري 
مصادق  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

 2017 يول و   14 بأاريخ  عل ه 

يول و   14 بأاريخ  مال0  ببني  ومسجل 

خديجة  موالي  الس د  تن   ،2021

لبطاقة  الحامل  راشد  مغربي  كبور 

 ،AQ103479 الأعريف الوطن ة رقم

رقم   02 بلوك  مجاط  حي  الساكن 

مسجل  مال0  بني  تادلة  قصبة   27

بالسجل الأجاري بهذه املحكمة تحت 

ارصل  جم ع  باع  قد   23176 عدد 

رقم  الحسني  الحي  والكائن  الأجاري 

02 بني مال0 واملسأعمل  125 الزنقة 

كمحل لب ع املشرو7ات لفائدة الس د 

الساكن  مغربي  الوزاني  مروان 

بني   123 رقم   2 زنقة  الحسني  بالحي 

رقم  الأعريف  لبطاقة  الحاملة  مال0 

في  الب ع  ثمن  حدد  وقد   I533869

مبلغ قدره 40.000 درهم.

تقديم  االخير  هذه  دائني  فعلى 

تعرضاتهم إلى مكأب السجل الأجاري 

داخل  مال0  بني  االبأدائ ة  باملحكمة 

املوال ة  يوما   15 يأعدى  ال  تجل 

للنشرة الثان ة.

النشرة الثان ة

عن رئيس كأابة الضبط

 90 مكرر

املحكمة االبأدائ ة ببني مال0
ملف عدد : 2021/16

حساب : 9649

ب ع تصل تجاري 
بمقأ�سى عقد عرفي مصادق عل ه 

2021 ومسجل ببني  16 يول و  بأاريخ 

ان   2021 تغسطس   11 بأاريخ  مال0 

مغربي  بالع ني  يوسف  موالي  الس د 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  راشد 

الساكن   ،AH55892 رقم  الوطن ة 

 79 الرقم   10 ز  السرحاني  عسفت 

الأجاري  بالسجل  مسجل  مال0  بني 

21878 قد  بهذه املحكمة تحت عدد 

والكائن  الأجاري  ارصل  جم ع  باع 
بني  العصري  الحي   2 زنقة   177 رقم 

املالبس  ب ع  مال0 واملسأعمل كمحل 

الجاهزة لفائدة الس د موالي حف ظ 

زين الدين الساكن عسفت السرحاني 

الحاملة  مال0  بني   46 رقم   12 ز 

لبطاقة الأعريف رقم I589979 وقد 

حدد ثمن الب ع في مبلغ قدره 60.000 

درهم.

تقديم  ارخير  هذه  دائني  فعلى 

تعرضاتهم إلى مكأب السجل الأجاري 

داخل  مال0  بني  االبأدائ ة  باملحكمة 

املوال ة  يوما   15 يأعدى  ال  تجل 

للنشرة الثان ة.

النشرة الثان ة

عن رئيس كأابة الضبط

91 مكرر

املحكمة االبأدائ ة ببني مال0
ملف عدد : 2021/18

حساب : 9678

تقديم تصل تجاري حصة في شركة
منجز  رسمي  تقرير  بمقأ�سى 

هشام  الحيسوبي  الخبير  طرف  من 

كحكاحني بالر7اط

فقد قدم الس د مصطفى مروان 

 i3737 الحامل للبطاقة الوطنيرة رقم

واملسجل بالسجل الأجاري باملحكمة 

 9986 االبأدائ ة بني مال0 تحت رقم 

جم ع ارصل الأجاري الذي هو عبارة

الحسن  شارع  الكائن  مصحة  عن   

الثاني حي اردارسة بني مال0 كحصة 

 STE CLINIQUE املدعوة  الشركة  في 

 LES OLIVIERS ATLAS SARL AU

تحت  الأجاري  السجل  في  واملسجلة 

رقم 9986 في شخص ممثلها القانوني 

رتسمالها 7.500.000 درهم.

اعاله  الحصة  مقدم  دائني  فعلى 

السجل  بمكأب  تعرضاتهم  وضع 

ببني  االبأدائ ة  باملحكمة  الأجاري 

خمسة  يأجاوز  ال  تجل  داخل  مال0 

عشرة يوما املوال ة للنشر الثان ة.

النشرة الثان ة

عن رئيس كأابة الضبط

92 مكرر

املحكمة االبأدائ ة ببني مال0
ملف عدد : 2021/10

حساب : 9167

تقديم تصل تجاري حصة في شركة
منجز  رسمي  تقرير  بمقأ�سى 

 HLZ CONSULTING طرف  من 

.MARRAKECH

فقد قدم الس د حمومي السع د 

رقم  الوطن ة  للبطاقة  الحامل 

I532391 واملسجل بالسجل الأجاري 

تحت  مال0  بني  االبأدائ ة  باملحكمة 

الأجاري  ارصل  جم ع   25816 عدد 

مواد  لب ع  محل  عن  عبارة  هو  الذي 

الص دلة كحصة في الشركة املدعوة 

 STE DIPROPHARM SARL AU

ممثلها  في شخص  الأأسيس  طور  في 

القانوني رتسمالها 300.000 درهم.

اعاله  الحصة  مقدم  دائني  فعلى 

السجل  بمكأب  تعرضاتهم  وضع 

ببني  االبأدائ ة  باملحكمة  الأجاري 

خمسة  يأجاوز  ال  تجل  داخل  مال0 

عشر يوما املوال ة للنشرة الثان ة.

النشرة الثان ة

عن رئيس كأابة الضبط

93 مكرر

املحكمة االبأدائ ة ببني مال0
ملف عدد : 2021/19

حساب : 9718

تقديم تصل تجاري حصة في شركة
منجز  رسمي  تقرير  بمقأ�سى 

 HLZ CONSULTING طرف  من 

الس د  قدم  فقد   ،MARRAKECH

الوطن ة  للبطاقة  الحامل  ابراه م  با 

بالسجل  واملسجل   I277744 رقم 

بني  االبأدائ ة  باملحكمة  الأجاري 

مال0 تحت عدد 22568:

هو  الذي  الأجاري  ارصل  جم ع 

الس اقة  لأعل م  محل  عن  عبارة 

 STE املدعوة  الشركة  في  كحصة 

 AUTO ECOLE BA BRAHIM SARL

شخص  في  الأأسيس  طور  في   AU

 200.000 القانوني، رتسمالها  ممثلها 

درهم.

تعاله  الحصة  مقدم  دائني  فعلى 

السجل  بمكأب  تعرضاتهم  وضع 

ببني  االبأدائ ة  باملحكمة  الأجاري 

خمسة  يأجاوز  ال  تجل  داخل  مال0 

عشر يوما املوال ة للنشرة الثان ة.

النشرة الثان ة

عن رئيس كأابة الضبط

94 مكرر

املحكمة االبأدائ ة بني مال0

إعالن عن ب ع تصل تجاري

ملف رقم : 2021/20

حساب رقم : 9734

من  منجز  توث قي  عقد  بمقأ�سى 

مال0  ببني  موثقة  مرابط  ذة/  طرف 

واملسجل   2021 سبأمبر   13 بأاريخ 

باع  فقد   2021 سبأمبر   16 بأاريخ 

الس د احمد نايت عمر، مغربي راشد، 

الوطن ة  الأعريف  لبطاقة  الحامل 
كاسطور  حي  الساكن   I83669 رقم 
الأجاري  بالسجل  مسجل  مال0،  بني 

 22164 رقم  تحت  املحكمة  بهذه 

 235 والكائن  الأجاري  ارصل  جم ع 

الحنصالي،  شارع  السعادة،  قسارية 

كمحل واملسأعمل  مال0  بني   8 رقم 
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لفائدة  بالأقس ط  املالبس  لب ع   

 STE ATWAB BRAHIM شركة 

مال0  ببني  مقرها   ET SES FILS

تحت  الأجاري  بالسجل  املسجلة 

الب ع  ثمن  حدد  وقد   11623 رقم 

درهم.  300.000 قدره  مبلغ  في 

تقديم  ارخير  هذا  دائني  فعلى 

تعرضاتهم إلى مكأب السجل الأجاري 

داخل  مال0  بني  االبأدائ ة  باملحكمة 

املوال ة  يوما   15 يأعدى  ال  تجل 

للنشرة الثان ة.

النشرة الثان ة
عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

99 مكرر

املحكمة االبتدائية بإنزكان
تفويت تو ب ع تو هبة تصل تجاري

ملف رقم : 2021/19

حساب رقم : 29734

 CHAFIQ ABDELJALIL فوت 

 C.I.N BJ245270 Demeurant à

 Agadir NR 36 BLOC ASSA EXT

RAIS MOHAMED- إلى   DAKHLA

 AMINE C.I.N BE855948

 Demeurant à Casablanca NR 37

 RUE AIT BAHA DB BORDEAUX

املوجود  الأجاري  ارصل  مجموع 

 PERSONNE PHYSIQUE  : ب 

 (PLACE ALI OUAHMANE N°59

 TARRAST INEZGANE Inezgane(

Au TPI Inezgane واملسجل بالسجل 

رقم  تحت   Inezgane ب  الأجاري 

.29734

تسجل  الأعرضات  فإن  و7ذلك 

الأجارية  باملحكمة  الضبط  بمكأب 

)مكأب السجل الأجاري( داخل تجل 

خمسة عشر )15( يوما املوالي للنشرة 

ارولى والثان ة.

النشرة الثان ة
عن رئيس كأابة الضبط

100 مكرر

املحكمة االبتدائية بأصيلة
مصلحة السجل الأجاري

إشهار عقد ب ع تصل تجاري
ملف ب ع رقم : 2021/01

حساب خاص :
غ أة  ذ.  توث قي  عقد  بمقأ�سى 
بطنجة  مؤرخ  بطنجة  موثق  امأ ل 
بأاريخ 17 و 28 يون و 2021 ومسجل 
 ،2021 يول و  فاتح  بأاريخ  بطنجة 
باع الس د عاد0 زروا0، رقم بطاقأه 
الوطن ة K328714 والساكن بطنجة 
نرجس  للس دة   69 رقم  فاس  شارع 
الوطن ة  بطاقأه  رقم  سل مان،  ابن 
رقم  بفاس  والساكنة   CD230805

.I 22 شارع نواكشوط الزهور
بأص لة  املسأغل  الأجاري  ارصل 
الرش دية  زنقة   2 الغصن  تجزئة 
واملسجل  اس ة(  )ص دل ة  ت   63 رقم 
رقم  تحت  بأص لة  الأجاري  بالسجل 
درهم   500.000 قدره  بثمن   3336
عليها  املنصوص  الشروط  حسب 

بعقد الب ع.
وتقبل الأعرضات بكأابة الضبط 
داخل  بأص لة  االبأدائ ة  باملحكمة 
يوما  عشر  خمسة  يأعدى  ال  تجل 

ابأداء من النشرة الثان ة.
النشرة الثان ة

عن رئيس كأابة الضبط

121 مكرر

املحكمة االبتدائية بتنغير
ملف رقم : 2021/01

كأابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
االبأدائ ة  املحكمة  لدى  الضبط 
الأناز0  عقد  بمقأ�سى  انه  بتنغير 
في  املؤرخ  الأجاري  العرفي عن ارصل 
2014 تناز0 الس د لحسن  3 نوفمبر 
الأجاري  ارصل  في  ثلثه  عن  خلوفي 
 10 رقم  الرئيس ة  الطريق  ب  الكائن 
بدوار تبسباست جماعة تغزوت نيت 
عطى تنغير املأكون من محطة الوقود 
الضبط  كأابة  لدى  املسجل  زيز 
بالسجل  بتنغير  االبأدائ ة  باملحكمة 
لفائدة   1920 رقم  تحت  الأحل لي 

الس د محمد خلفوي.

الأعرضات  جم ع  فإن  وعل ه 
املحكمة  بهذه  الضبط  لكأابة  تقدم 
تجل  داخل  الأجاري  السجل  شعبة 

15 يوما املوال ة للنشرة الثان ة.
النشرة ارولى

9 مكرر

املحكمة االبتدائية بالصويرة
إشهار عقد تفويت تصل تجاري

ملف رقم 2021/67
حساب رقم 5962

السجل الأجاري : 1835
إن رئيس كأابة الضبط باملحكمة 
تسفله  املوقع  بالصويرة  االبأدائ ة 

يصرح :
املحرر   توث قي  عقد  بمقأ�سى  تنه 
من طرف ذ./نور الدين املاكوري موثق 
سبأمبر   28 في  واملؤرخ  بالصويرة، 
التسج ل  رسوم  عنه  واملؤدى   2021
 2021 سبأمبر   30 بأاريخ  بالصويرة 
 RE : و OR : 9036/2021 تحت رقم

.2021-000951211064
 STE LE DOUAR« باعت الشركة
في   »DES ARGANIERS SARL
 MADAME القانوني  ممثلها  شخص 
 MONIQUE ANGELE MARIE
سويسرية   CLEMENT EL KARARI
نوفمبر   21 بأاريخ  مزداد  الجنس ة، 
رقم  السفر  لجواز  والحاملة   1947
بسويسرا،  والقاطنة   X1647806
عناصره  بجم ع  الأجاري  ارصل 
والكائن  للشركة،  واملعنوية  املادية 
كوكي  س دي  جماعة  تغنمين  دوار 
الصويرة،  تمنار  دائرة  ق ادة سم مو 
)دار  نشاط  ملمارسة  ويسأغل 
الض افة(، املسجل بالسجل الأجاري 
تحت   بالصويرة  االبأدائ ة  باملحكمة 
 106.700 قدره  بثمن   ،1835 رقم 
 STE KAOUKI« درهم، لفائدة شركة
LODGE«  املسجلة بالسجل الأجاري 
بالصويرة  االبأدائ ة  باملحكمة 
ممثلها  في شخص   ،5869 رقم  تحت 
 MADAME JOANNA القانوني 
بريطان ة   ،MARY CHATTERTON
اإلقامة  لبطاقة  الحاملة  الجنس ة، 

.OD01610E رقم

املذكور  البائع  دائني  فعلى  وعل ه 
بأعرضاتهم  يأقدموا  تن  تعاله 
بهذه  الأجاري  السجل  مكأب  إلى 
املحكمة داخل تجل يبأدئ من تاريخ 
ال وم  في  وينأهي  ارو0  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن ارو0
عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

18 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بورزازات
إعالن عن ب ع تصل تجاري

كأابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
اإلبأدائ ة  باملحكمة  الضبط 
محرر  عقد  بمقأ�سى  تنه  بورزازات، 
ومسجل   ،2021 سبأمبر   6 بأاريخ 
 ،2021 سبأمبر   15 بأاريخ  بورزازات 
الجلجالن،  عائشة  الس دة  فوتت  
كمقهى  املعد  الأجاري  ارصل  جم ع 
محمد  شارع  والكائن  ومطعم، 
بورزازات،  الغفاري  الخامس قسارية 
بهذه  الأجاري  بالسجل  واملسجل 
وذلك   ،21622 رقم  تحت  املحكمة 

بجم ع عناصره املادية واملعنوية.
الأعرضات  و7ناء عل ه فإن جم ع 
املحكمة  بهذه  الضبط  بكأابة  تقدم 
للنشرة  املوال ة  يوما   15 تجل  داخل 

الثان ة.
النشرة ارولى

رئيس مصلحة كأابة الضبط

24 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بالفقيه بن 
صالح

إعالن عن تقديم تصل تجاري 
كحصة في شركة

ملف رقم : 03/2021
مصحح  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
 2021 يول و   16 بأاريخ  اإلمضاء 
 2021 يول و   16 بأاريخ  واملسجل 
صالح،   بن  بالفق ه  التسج ل  بإدارة 
الحامل  كما0،  السباعي  الس د  قدم 
رقم  الوطن ة  الأعريف  لبطاقة 
 ،84 ب  الساكن   ،BE744511
حي   9 ارو0  الطابق  ادريس  موالي 
الب ضاء، لشركة  الدار  املستشف ات 
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STE ARCHI SBAI SARL AU شركة 

ذات  املحدودة  املسؤول ة  ذات 

الأأسيس،  طور  في  الوح د  الشريك 

الحسن  شارع  االجأماعي  مقرها 

الثالث  الطابق  راديوس  اقامة  الثاني 

ارصل  جم ع  صالح،  بن  الفق ه 

املهن ة  الضريبة  املسجل  الأجاري 

صالح   بن  بالفق ه   41500249 رقم 

بجم ع عناصره املادية واملعنوية والتي 

درهم.  200.000 قدره  بثمن  قومت 

الأجاري  ارصل  مقدم  دائني  فعلى 

املذكور تعاله تن يأقدموا بأعرضاتهم 

باملحكمة  الأجاري  السجل  قسم  إلى 

داخل صالح  بن  بالفق ه  االبأدائ ة 

اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يبأدئ  تجل   

ارو0 وينأهي في ال وم الخامس عشر 

من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن ارو0

25 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بالحسيمة

إعالن عن ب ع تصل تجاري
ملف : 2021/35

حساب رقم : 1844

لدى   - توث قي  عقد  بمقأ�سى 

املوثق  الحنودي  محمد  ارسأاذ 

يوم بالحس مة  مؤرخ   -  بالحس مة 

سبأمبر   2 و   2021 تغسطس   17  

التسج ل  بإدارة  ومسجل   ،2021

 2021 سبأمبر   9 يوم  بالحس مة  

ص دلي  الحاج  ولد  فريد  الس د  باع 

جما0  زنقة  بالحس مة  الس اكن 

جنسيأه   ،3 رقم  ارفغاني  الدين 

الأعريف  لبطاقة  والحامل  مغر7 ة، 

الس د  لفائدة   ،R135183 الوطن ة 

الس اكن  ص دلي  توخ ار،  محمد 

رقم  النكور  حجرة  شارع  بالحس مة  

55، جنسيأه مغر7 ة والحامل لبطاقة 

 ،R336694 رقم  الوطن ة  الأعريف 

ص دل ة  في  املأمثل  الأجاري  ارصل 

شارع الثاني  بالحي  والكائن  الشما0 

اقل م  بوع اش  بني  الخامس  محمد   

الحس مة واملسجل بالسجل الأجاري 

بالحس مة  االبأدائ ة  باملحكمة 

الأحل لي  بالسجل   8144 رقم  تحت 

درهم.  350.000 قدره  إجمالي  بثمن 

تقديم  تعاله  البائع  دائني  فعلى 

السجل  مكأب  لدى  تعرضاتهم 

االبأدائ ة  باملحكمة  الأجاري 

بالحس مة داخل تجل تقصاه خمسة 

عشر يوما بعد النشر الثاني.

النشرة ارولى

رئيس مصلحة كأابة الضبط

28 مكرر
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 III.  -  إعالنات إدارية

وزارة الداخلية
مديرية الشؤون القروية

إعالن عن إيداع محضر الأحديد 

اإلداري رقم 857

املرجع : املرسوم رقم 2.20.231

بأاريخ 23 مارس 2020

املدعو  العقار  تحديد  إن محضر 

ايت  تورزة  لقب لة  الجموع  »ترا�سي 

اسم  في  تحديده  تم  الذي  اعزى«، 

اعزى  ايت  تورزة  السالل ة  الجماعة 

تغزوت،  ق ادة  بمقر  وضعه  تم  قد 

باملحافظة  وكذا  تنغير،  وإقل م  دائرة 

على ارمالك العقارية ومصلحة املسح 

لكل  يمكن  ح ث  بورزازات،  العقاري 

من يعن ه ارمر االطالع عل ه.

من   9 املادة  ملقأض ات  واستنادا 

القانون رقم 63.17 املأعلق بالأحديد 

السالل ة  الجماعات  ررا�سي  اإلداري 

فإن تجل الأعرض على هذا الأحديد 

تشهر   )3( ثالثة  في  محدد  اإلداري 

تاريخ   2021 تكأو7ر   27 من  ابأداء 

نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسم ة.

الأعرض  تن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

تقديمه  يجب  اإلداري  الأحديد  على 

بصفة حصرية تمام السلطة املحل ة 

غاية إلى  وذلك  تغزوت   لق ادة 

28 يناير 2022.

 10 املادة  إلى مقأض ات  واستنادا 

إل ه  املشار   63.17 رقم  القانون  من 

تعاله يجب على كل مأعرض تن يودع 

لدى املحافظة على ارمالك العقارية 

لأأك د  للأحف ظ  مطلبا  بورزازات 

تعرضه، وذلك داخل ثالثة تشهر )3) 

الأعرضات  تقديم  تجل  انصرام  بعد 

تي قبل 29 تبريل 2022.

1

وزارة الداخل ة

مديرية الشؤون القروية

إعالن عن إيداع محضر الأحديد 

اإلداري رقم 803

املرجع : املرسوم عدد : 2.20.249 

بأاريخ  23 مارس 2020

املدعو  العقار  تحديد  إن محضر 

 »1 واكل م  لقب لة  الجموع  »ترا�سي 

الجماعة  اسم  في  تحديده  تم  الذي 

وضعه  تم  قد  »واكل م«،  السالل ة 

وإقل م  دائرة  تودغى  ق ادة  بمقر 

ارمالك  على  باملحافظة  وكذا  تنغير، 

العقاري  املسح  ومصلحة  العقارية 

بورزازات، ح ث يمكن لكل من يعن ه 

ارمر اإلطالع عل ه.

من   9 املادة  ملقأض ات  واستنادا 

القانون رقم 63.17 املأعلق بالأحديد 

السالل ة  الجماعات  ررا�سي  اإلداري 

فإن تجل الأعرض على هذا الأحديد 

تشهر   )3( ثالثة  في  محدد  اإلداري 

تاريخ   ،2021 تكأو7ر   27 من  إبأداء 

نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسم ة.

وتجدر االشارة إلى تن الأعرض على 

الأحديد اإلداري يجب تقديمه بصفة 

حصرية تمام السلطة املحل ة لق ادة 

28  يناير  غاية  إلى  وذلك  تودغى 

.2022

 10 املادة  إلى مقأض ات  واستنادا 

إل ه  املشار   63.17 رقم  القانون  من 

تعاله يجب على كل مأعرض تن يودع 

لدى املحافظة على ارمالك العقارية 

لأأك د  للأحف ظ  مطلبا  بورزازات 

 (3( ثالثة تشهر  تعرضه وذلك داخل 

الأعرضات  تقديم  تجل  انصرام  بعد 

تي قبل 29 تبريل 2022.

2 

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

تكأو7ر   5 بأاريخ   2021/5675

العقار  على  س جرى  الذي   2021

الرسم  ذي  نع مة  ملك  املسمى 

املأواجد   16/62776 العقاري 

بالجماعة التراب ة ايت م مون، دائرة 

الخميسات،  إقل م  الخميسات، 

 2021 تكأو7ر   25 تاريخ  من  ابأداء 

2021 بحث علني  نوفمبر   4 غاية  إلى 

بإنجاز  الترخ ص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء منه، من تجل سقي 

لفائدة  هكأارا   1,5738 مساحة 

الحامل  مصطفى  اسماع لي  الس د 

 UC الوطن ة  الأعريف  لبطاقة 

.30596

31

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2021 5 تكأو7ر  2021/5677 بأاريخ 

املسمى  العقار  على  س جرى  الذي 

ظهر حمو عزوز ذي ملك ة ض بعدد 

بالجماعة  املأواجد   109 ص   201

ت فلت،  دائرة  الطلبة،  مقام  التراب ة 

تاريخ  من  ابأداء  الخميسات،  إقل م 

نوفمبر   4 غاية  إلى   2021 تكأو7ر   25

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخ ص 

 4 مساحة  سقي  تجل  من  منه، 

هكأارات لفائدة الس د البلبا0 م لود 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  معه  ومن 

.X103577 الوطن ة

32

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2021 5 تكأو7ر  2021/5679 بأاريخ 

املسمى  العقار  على  س جرى  الذي 
العقاري  الرسم  ذي  الغابة  شط 

بالجماعة  املأواجد   81/16355 رقم 

التراب ة عين الجوهرة، دائرة ت فلت، 

تاريخ  من  ابأداء  الخميسات،  إقل م 

نوفمبر   4 غاية  إلى   2021 تكأو7ر   25

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

الترخ ص بإنجاز بئر وجلب املاء منه، 

هكأارا   1,35 مساحة  تجل سقي  من 

جواد  بوسقطاط  الس د  لفائدة 

الوطن ة  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.XA61146

33

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

سبأمبر   29 بأاريخ   2021/5648

العقار  على  س جرى  الذي   2021

امللك ة  شهادة  ذي  ايناس  املسمى 

بالجماعة  املأواجد   67/17662 رقم 

التراب ة بط ط، دائرة عين تاوجدات، 

تاريخ من  ابأداء  الحاجب،   إقل م 

18 تكأو7ر 2021 إلى غاية 28 تكأو7ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخ ص 

املنزلي  االسأعما0  تجل  من  منه، 

هكأارا   0,8894 مساحة  والسقي 

تحمد  الجامعي  الس د  لفائدة 

الوطن ة  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.CD11841

34
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افأأاح البحث العلني

وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 
ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 
سبأمبر   30 بأاريخ   2021/5633
العقارات  على  س جرى  الذي   2021
بن وسف  املونايت  اكرد  املسماة 
نايت  وايرض  وافدريق  والقنطرة 
عقود  ذي  الحراثي  الفدان  قسواو 
 228 بعدد  مضمنة  تصرف  موجب 
وعقدي   99 وعدد   116 عدد  و 
عدد  و   157 بعدد  ض  شراء 
التراب ة  بالجماعة  املأواجد   188
مرموشة،  ايموزار  دائرة  سرغ نة، 
تاريخ من  ابأداء  بوملان،   إقل م 
18 تكأو7ر 2021 إلى غاية 28 تكأو7ر 
مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021
املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخ ص 
منه، من تجل سقي مساحة 4,7649 
افدريق  الس د  لفائدة  هكأارات 
الأعريف  لبطاقة  الحامل  سع د 

.C83643 الوطن ة
35

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افأأاح البحث العلني

وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 
ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 
تكأو7ر  فاتح  بأاريخ   2021/5664
العقار  على  س جرى  الذي   2021
شهادة  ذي  السدرة  طالع  املسمى 
املأواجد   81/10637 رقم  امللك ة 
بويحيى  ايت  التراب ة  بالجماعة 
إقل م  ت فلت،  دائرة  الحجامة، 
تاريخ من  ابأداء   الخميسات، 
فاتح  غاية  إلى   2021 تكأو7ر   22
شأن  في  علني  بحث   2021 نوفمبر 
مشروع الترخ ص بإنجاز ثقب وجلب 
مساحة  سقي  تجل  من  منه،  املاء 
الس د  لفائدة  هكأارا   0,6907
لبطاقة  الحامل  رضوان  املنصوري 

.XA55429 الأعريف الوطن ة
36

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

تكأو7ر   8 بأاريخ   2021/5654

العقار  على  س جرى  الذي   2021

ملك ة  ذي  الشطبة  فدان  املسمى 

التراب ة  بالجماعة  املأواجد   138 ض 

الخميسات،  دائرة  الطلبة،  مجمع 

تاريخ من  ابأداء  الخميسات،   إقل م 

غاية إلى   2021 نوفمبر   فاتح 

10 نوفمبر 2021 بحث علني في شأن 

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخ ص  مشروع 

 2 مساحة  سقي  تجل  من  منه،  املاء 

زهرة  بنط بي  الس د  لفائدة  هكأار 

الوطن ة  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.X90638

37

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2021 8 تكأو7ر  2021/5724 بأاريخ 

املسمى  العقار  على  س جرى  الذي 

ض  شراء  عقد  ذي  املحارث  هراس 

بالجماعة  املأواجد   158 بعدد 

ت فلت،  دائرة  الطلبة،  مقام  التراب ة 

تاريخ من  ابأداء  الخميسات،   إقل م 

غاية إلى   2021 نوفمبر   فاتح 

10 نوفمبر 2021 بحث علني في شأن 

مشروع الترخ ص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  تجل  من  منه،  ماء 

العلمي  الس د  لفائدة  هكأارات   4

الأعريف  لبطاقة  الحامل  ابراه م 

.F455130 الوطن ة

38

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2021 8 تكأو7ر  2021/5725 بأاريخ 

املسمى  العقار  على  س جرى  الذي 

العقاري  الرسم  ذي  الشمع  اظهر 

بالجماعة  املأواجد   16/38383 رقم 

ت فلت،  دائرة  الطلبة،  مقام  التراب ة 

تاريخ من  ابأداء  الخميسات،   إقل م 

غاية إلى   2021 نوفمبر   فاتح 

10 نوفمبر 2021 بحث علني في شأن 

مشروع الترخ ص بإنجاز ثقب وجلب 

 4 مساحة  سقي  تجل  من  منه،  ماء 

كلثوم  لحمر  الس د  لفائدة  هكأارات 

الأعريف  لبطاقة  الحاملة  معها  ومن 

.G136718 الوطن ة

39

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2021 8 تكأو7ر  2021/5726 بأاريخ 

املسمى  العقار  على  س جرى  الذي 

فدان املرس ذي عقد شراء ض بعدد 

التراب ة  بالجماعة  املأواجد   281

الخميسات،  دائرة  الغندور،  س دي 

من  ابأداء  الخميسات،  إقل م 

غاية إلى   2021 نوفمبر  فاتح   تاريخ 

في  علني  بحث   2021 نوفمبر   10

ثقب  بإنجاز  الترخ ص  مشروع  شأن 

سقي  تجل  من  منه،  املاء  وجلب 

الس د  لفائدة  هكأارا   0,70 مساحة 

لبطاقة  الحاملة  فاطمة  اوعلي  قسو 

.X211142 الأعريف الوطن ة

40

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2021 8 تكأو7ر  2021/5712 بأاريخ 

املسمى  العقار  على  س جرى  الذي 

رقم  االسأغال0  شهادة  ذي  الكريعة 

التراب ة  بالجماعة  املأواجد   37

ايموزار  دائرة  الشكاك،  عين 

من  ابأداء  صفرو،  إقل م  كندر، 

غاية إلى   2021 تكأو7ر   29  تاريخ 

شأن  في  علني  بحث   2021 نوفمبر   9

ثقب  بإنجاز  الترخ ص  مشروع 

تغراض  تجل  من  منه،  املاء  وجلب 

لفائدة  باملاء  املبرد  تزويد  اسأعماالت 

لبطاقة  الحامل  بوفأ ني عمر  الس د 

.CB270246 الأعريف الوطن ة

41

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

تكأو7ر   7 بأاريخ   2021/5705

العقار  على  س جرى  الذي   2021

عقد  ذي  السوق  فدان  املسمى 

املأواجد   21 29 ص  بعدد  شراء ض 

دائرة  تازوطة،  التراب ة  بالجماعة 

من  ابأداء  صفرو،  إقل م  صفرو، 

غاية إلى   2021 تكأو7ر   26  تاريخ 

شأن  في  علني  بحث   2021 نوفمبر   4

مشروع الترخ ص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  تجل  من  منه،  املاء 

الس د  لفائدة  هكأارا   8,2802

لبطاقة  الحامل  كريم  اولجهات 

.BE518381 الأعريف الوطن ة

42
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

سبأمبر   27 بأاريخ   2021/5632

العقار  على  س جرى  الذي   2021

املسمى الرقع الفوقاني ذي عقد شراء 

املأواجد   320 ص   424 بعدد  ض 

عمار،  بني  نزالة  التراب ة  بالجماعة 

ابأداء  مكناس،  إقل م  زرهون،  دائرة 

غاية  إلى   2021 تكأو7ر   15 تاريخ  من 

في  علني  بحث   2021 تكأو7ر   25

ثقب  بإنجاز  الترخ ص  مشروع  شأن 

سقي  تجل  من  منه،  املاء  وجلب 

لفائدة  هكأارا   1,9709 مساحة 

الس د الزيداني خالد الحامل لبطاقة 

.B244425 الأعريف الوطن ة

43

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

سبأمبر   27 بأاريخ   2021/5631

العقار  على  س جرى  الذي   2021

املسمى القيسارية ذي مطلب تحف ظ 

بالجماعة  املأواجد   67/5201 رقم 

دائرة  جحجوح،  سبت  التراب ة 

من  ابأداء  الحاجب،  إقل م  تكوراي، 

 25 غاية  إلى   2021 تكأو7ر   15 تاريخ 

شأن  في  علني  بحث   2021 تكأو7ر 

وجلب  بئر  بحفر  الترخ ص  مشروع 

مساحة  سقي  تجل  من  منه،  املاء 

4,2952 هكأارات لفائدة الس د وعلي 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  ادريس 

.D460297 الوطن ة

44

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

تكأو7ر   7 بأاريخ   2021/5696

العقار  على  س جرى  الذي   2021

مطلب  ذي  الشمارخ  فدان  املسمى 

املأواجد   16/26825 رقم  الأحف ظ 

الصفاص ف،  التراب ة  بالجماعة 

دائرة الخميسات، إقل م الخميسات، 

 2021 تكأو7ر   26 تاريخ  من  ابأداء 

2021 بحث علني  نوفمبر   4 غاية  إلى 

بإنجاز  الترخ ص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء منه، من تجل سقي 

لفائدة  هكأارا   1,5980 مساحة 

الس د سجاع محمد الحامل لبطاقة 

.C434278 الأعريف الوطن ة

45

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2021 8 تكأو7ر  2021/5728 بأاريخ 

املسمى  العقار  على  س جرى  الذي 

العقاري  الرسم  ذي  ف اشة  فدان 

بالجماعة  املأواجد   81/14378 رقم 

التراب ة عين الجوهرة، دائرة ت فلت، 

من  ابأداء  الخميسات،  إقل م 

غاية إلى   2021 نوفمبر  فاتح   تاريخ 

10 نوفمبر 2021 بحث علني في شأن 

مشروع الترخ ص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة سقي  تجل  من  منه،   املاء 

 STE GA لفائدة  هكأارا   1

في   COMPANY FOR AGRICOLE

شخص ممثلها القانوني.

46

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2021 8 تكأو7ر  2021/5729 بأاريخ 

الذي س جرى على العقار املسمى ملك 

العقاري  الرسم  ذي  و7حار  محفوظ 

بالجماعة  املأواجد   16/12822 رقم 

دائرة  اولحسن،  علي  ايت  التراب ة 

ابأداء  الخميسات،  إقل م  ت فلت، 

 من تاريخ فاتح نوفمبر 2021 إلى غاية

10 نوفمبر 2021 بحث علني في شأن 

مشروع الترخ ص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  تجل  من  منه،  املاء 

العمراني  الس د  لفائدة  هكأار   2

عبدالصمد الحامل لبطاقة الأعريف 

.A 652324 الوطن ة

47

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

تكأو7ر   11 بأاريخ   2021/5736

العقار  على  س جرى  الذي   2021

الرسم  ذي  املاء  عود  املسمى 

املأواجد   57/13230 رقم  العقاري 

ق ادة  صم م،  بن  التراب ة  بالجماعة 

من  ابأداء  افران،  إقل م  اركالون، 

غاية إلى   2021 نوفمبر   8  تاريخ 

في  علني  بحث   2021 نوفمبر   17

ثقب  بإنجاز  الترخ ص  مشروع  شأن 

وجلب املاء منه، من تجل االسأعما0 

مساحة  وسقي  املاش ة  وارواء  املنزلي 

الس د  لفائدة  هكأارا   0,0961

لبطاقة  الحامل  تحمد  بويفالن 

.DA4168 الأعريف الوطن ة

48

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

تكأو7ر   11 بأاريخ   2021/5735

العقار  على  س جرى  الذي   2021

عقد  ذي  بوخبزا  س دي  املسمى 

املأواجد   152 بعدد  ض  شراء 

ق ادة  صم م،  بن  التراب ة  بالجماعة 

من  ابأداء  افران،  إقل م  اركالون، 

غاية إلى   2021 نوفمبر   8  تاريخ 

17 نوفمبر 2021 بحث علني في شأن 

مشروع الترخ ص بإنجاز ثقب وجلب 

 1 مساحة  سقي  تجل  من  منه،  املاء 

علي  عر7اوي  الس د  لفائدة  هكأارا 

الوطن ة  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.U60336

49

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

تكأو7ر   11 بأاريخ   2021/5734

العقار  على  س جرى  الذي   2021

شراء  عقد  ذي  بولبولخير  املسمى 

بالجماعة  املأواجد   303 بعدد  ض 

ق ادة  املخفي،  س دي  التراب ة 

ابأداء  افران،  إقل م  اللوح،  عين 

غاية إلى   2021 نوفمبر   8 تاريخ   من 

17 نوفمبر 2021 بحث علني في شأن 

مشروع الترخ ص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  تجل  من  منه،  املاء 

هازي  الس دة  لفائدة  هكأارا   4,86

الأعريف  لبطاقة  الحامل  فاطمة 

.D800367 الوطن ة

50
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

تكأو7ر   11 بأاريخ   2021/5733

العقار  على  س جرى  الذي   2021

شراء  عقد  ذي  الصك عة  املسمى 

بالجماعة  املأواجد   24 بعدد  ض 

عين  ق ادة  اللوح،  عين  التراب ة 

من  ابأداء  افران،  إقل م  اللوح، 

غاية إلى   2021 نوفمبر   8  تاريخ 

17 نوفمبر 2021 بحث علني في شأن 

مشروع الترخ ص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  تجل  من  منه،  املاء 

الس دة  لفائدة  هكأارا   3,9658

لبطاقة  الحاملة  مامة  شكطي 

.DB10426 الأعريف الوطن ة

51

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

تكأو7ر   11 بأاريخ   2021/5730

العقار  على  س جرى  الذي   2021

شهادة  ذي  تاكلمامت  املسمى 

املأواجد   36/2021 رقم  االسأغال0 

ق ادة  تزك ت،  التراب ة  بالجماعة 

من  ابأداء  افران،  إقل م  تزك ت، 

غاية إلى   2021 نوفمبر   8  تاريخ 

17 نوفمبر 2021 بحث علني في شأن 

مشروع الترخ ص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  تجل  من  منه،  املاء 

ززي  الس د  لفائدة  هكأارا   3,0785

الأعريف  لبطاقة  الحامل  املداني 

.D96584 الوطن ة

52

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

تكأو7ر   11 بأاريخ   2021/5731

العقارين  على  س جرى  الذي   2021

املسم ين الكص عة ذي عقدي شراء 

واجب مشاع ض بعدد 16 وعدد 395  

املأواجدين بالجماعة التراب ة تزك ت، 

ابأداء  افران،  إقل م  تزك ت،  ق ادة 

غاية إلى   2021 نوفمبر   8 تاريخ   من 

في  علني  بحث   2021 نوفمبر   17

ثقب  بإنجاز  الترخ ص  مشروع  شأن 

سقي  تجل  من  منه،  املاء  وجلب 

مساحة 1,1591 هكأار لفائدة الس د 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  عمر  يزاء 

.AB107333 الوطن ة

53

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

تكأو7ر   11 بأاريخ   2021/5732

العقار  على  س جرى  الذي   2021

الرسم  موضوع  تاجنانت  املسمى 

ذي   K/11622 رقم  العقاري 

محرر  السمسرة  محضر  مسأخلص 

املأواجد   2020 نوفمبر   17 بأاريخ 

ق ادة  صم م،  بن  التراب ة  بالجماعة 

من  ابأداء  افران،  إقل م  اركالون، 

غاية إلى   2021 نوفمبر   8  تاريخ 

17 نوفمبر 2021 بحث علني في شأن 

مشروع الترخ ص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  تجل  من  منه،  املاء 

بسام  الس د  لفائدة  هكأار   3,3660

الأعريف  لبطاقة  الحامل  ابراه م 

.DA11760 الوطن ة

54

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2021 8 تكأو7ر  2021/5727 بأاريخ 

املسمى  العقار  على  س جرى  الذي 

ملك لحسن ذي الرسم العقاري رقم 

81/6208 املأواجد بالجماعة التراب ة 

إقل م  ت فلت،  دائرة  الجوهرة،  عين 

فاتح  تاريخ  من  ابأداء  الخميسات، 

نوفمبر   10 غاية  إلى   2021 نوفمبر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخ ص 

منه، من تجل سقي مساحة 3,9750 

هكأار لفائدة الس د الشارفي لحسن 

الوطن ة  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.X13830

55

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

سبأمبر   29 بأاريخ   2021/5652

العقار  على  س جرى  الذي   2021

العقاري  الرسم  ذي  الرزق  املسمى 

بالجماعة  املأواجد   41/27699 رقم 

دائرة  لجروف،  السبع  ايت  التراب ة 

ابأداء  صفرو،  إقل م  كندر،  ايموزار 

غاية  إلى   2021 تكأو7ر   18 تاريخ  من 

28 تكأو7ر 2021 بحث علني في شأن 

مشروع الترخ ص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  تجل  من  منه،  املاء 

2,7120 هكأار لفائدة الس د خضري 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  الج اللي 

.C296275 الوطن ة

56

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2021 8 تكأو7ر  2021/5713 بأاريخ 

املسمى  العقار  على  س جرى  الذي 

رقم  العقاري  الرسم  ذي   3 مبروكة 

بالجماعة  املأواجد   41/47356

احمد،  بن  يوسف  س دي  التراب ة 

ابأداء  صفرو،  إقل م  صفرو،  دائرة 

غاية  إلى   2021 تكأو7ر   29 تاريخ  من 

شأن  في  علني  بحث   2021 نوفمبر   9

مشروع الترخ ص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  تجل  من  منه،  املاء 

اشهن  الس د  لفائدة  0,9917 هكأار 

لبطاقة  الحامل  اللط ف  عبد 

.B628621 الأعريف الوطن ة

57

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

تكأو7ر   11 بأاريخ   2021/5737

العقار  على  س جرى  الذي   2021

العقاري  الرسم  ذي  ياسين  املسمى 

بالجماعة  املأواجد   57/21494 رقم 

عين  ق ادة  اللوح،  عين  التراب ة 

 اللوح، إقل م افران، ابأداء من تاريخ

نوفمبر   17 إلى غاية   2021 نوفمبر   8

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخ ص 

 4 مساحة  سقي  تجل  من  منه، 

شكطي  الس د  لفائدة  هكأارات 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  ياسين 

.DB22169 الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

تكأو7ر   11 بأاريخ   2021/5738

القطعة  على  س جرى  الذي   2021

العنصر  املسمى  باملحل   P3 اررض ة 

 664 بعدد  ض  شراء  نسخة  ذي 

املأواجد بالجماعة التراب ة تكريكرة، 

ابأداء  افران،  إقل م  اركالون،  ق ادة 

غاية  إلى   2021 نوفمبر   8 تاريخ  من 

17 نوفمبر 2021 بحث علني في شأن 

مشروع الترخ ص بإنجاز ثقب وجلب 

 5 مساحة  سقي  تجل  من  منه،  املاء 

هكأارات لفائدة الس د سكور لحسن  

الوطن ة  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.D36705

59

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2021 5 تكأو7ر  2021/5674 بأاريخ 

املسمى  العقار  على  س جرى  الذي 

ض  شراء  عقد  ذي  الرمل  فدان 

03 املأواجد بالجماعة  02 ص  بعدد 

دائرة  املصدر،  عال0  س دي  التراب ة 

الخميسات،  إقل م  الخميسات، 

 2021 تكأو7ر   25 تاريخ  من  ابأداء 

2021 بحث علني  نوفمبر   4 غاية  إلى 

بإنجاز  الترخ ص  مشروع  شأن  في 

سقي  تجل  من  منه،  املاء  وجلب  بئر 

لفائدة الس دة  0,30 هكأارا  مساحة 

لبطاقة  الحاملة  سلوى  بوصاك 

.X249020 الأعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

تكأو7ر   4 بأاريخ   2021/5676

العقار  على  س جرى  الذي   2021

العقاري  الرسم  ذي  ازداي  املسمى 

بالجماعة  املأواجد   67/17323 رقم 

سبت جحجوح، دائرة تكوراي، إقل م 

الحاجب، ابأداء من تاريخ 25 تكأو7ر 

2021 إلى غاية 4 نوفمبر 2021 بحث 

الترخ ص  مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز بئر وجلب املاء منه، من تجل 

لفائدة  هكأارا   1,50 مساحة  سقي 

وتحالم  املصطفى  سنكو  الس د 

الأعريف  لبطاقة  الحاملة  بجح ج 

.D723029 و H 435280 الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2021 6 تكأو7ر  2021/5689 بأاريخ 

املسمى  العقار  على  س جرى  الذي 

رقم  امللك ة  شهادة  ذي   1  -  1 بوعزة 

بالجماعة  املأواجد   67/24667

دائرة  بورزوين،  آيت  التراب ة 

ابأداء  الحاجب،  إقل م  الحاجب، 

غاية  إلى   2021 تكأو7ر   25 تاريخ  من 

شأن  في  علني  بحث   2021 نوفمبر   4

مشروع الترخ ص بإنجاز ثقب وجلب 

 5 مساحة  سقي  تجل  من  منه،  املاء 

مبارك  اعبي  الس د  لفائدة  هكأارات 

لبطاقة  الحامل  غلو�سي  وع ادة 

ورقم   D804590 الوطن ة  الأعريف 

.D94029

62

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
وكالة  مدير  تصدره  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2021 5 تكأو7ر  2021/5681 بأاريخ 

املسمى  العقار  على  س جرى  الذي 

رقم  العقاري  الرسم  ذي  اكلمام 

بالجماعة  املأواجد   05/69522

دائرة  بورزوين،  آيت  التراب ة 

ابأداء  الحاجب،  إقل م  الحاجب، 

غاية  إلى   2021 تكأو7ر   25 تاريخ  من 

شأن  في  علني  بحث   2021 نوفمبر   4

مشروع الترخ ص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  تجل  من  منه،  املاء 

الس دة  لفائدة  هكأار   1,8757

لبطاقة  الحاملة  ثريا  الجحفاوي 

.LA30333 الأعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
بموجب قرار تصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2021 5 تكأو7ر   2021/5678 بأاريخ 

املسمى  العقار  على  س جرى  الذي 

امباركة مسعودة ذي الرسم العقاري 

بالجماعة  املأواجد   K/24164 رقم 

تكوراي،  دائرة  تامشاشاط،  التراب ة 

تاريخ  من  ابأداء  الحاجب،  إقل م 

نوفمبر   4 غاية  إلى   2021 تكأو7ر   25

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

منه  املاء  وجلب  بئر  بحفر  الترخ ص 

هكأارات   4 مساحة  سقي  تجل  من 

ابراه م،  الحديدوي  الس د  لفائدة 

الوطن ة  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.D92151

64

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
بموجب قرار تصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2021 8 تكأو7ر   2021/5694 بأاريخ 

الذي س جرى على العقار املسمى عين 

الب ضة وعين الب ضاء وعين الب ضة 

وعين الب ضا وتغزدمين وفدان الرحبة 

 498 بعدد  ضمن  شراء  عقد  ذي 

ذي عقد شراء ضمن  الب ضاء  وعين 

التراب ة  بالجماعة  21 املأواجد  بعدد 

تازوطة، دائرة صفرو، إقل م صفرو، 

 2021 تكأو7ر   29 تاريخ  من  ابأداء 

2021 بحث علني  نوفمبر   9 غاية  إلى 

بإنجاز  الترخ ص  مشروع  شأن  في 

تجل سقي  من  منه  املاء  وجلب  ثقب 

لفائدة  هكأارا   4,0456 مساحة 

الس د تنقيرة ادريس، الحامل لبطاقة 

.CB6586 الأعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
بموجب قرار تصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2021 7 تكأو7ر   2021/5700 بأاريخ 

املسمى  العقار  على  س جرى  الذي 

رقم  العقاري  الرسم  ذي  ثالث 

بالجماعة  املأواجد   41/42822

التراب ة العنوصر، دائرة صفرو، إقل م 

تكأو7ر   26 تاريخ  من  ابأداء  صفرو، 

2021 إلى غاية 4 نوفمبر 2021 بحث 

علني في شأن مشروع الترخ ص بإنجاز 

سقي  تجل  من  منه  املاء  وجلب  ثقب 

تعاون ة  لفائدة  هكأار   6,50 مساحة 

ص د الخير في شخص ممثلها القانوني.
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
بموجب قرار تصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2021 7 تكأو7ر   2021/5701 بأاريخ 

املسمى  العقار  على  س جرى  الذي 

ض  شراء  عقد  ذي  العودة  رويس 

الخل فة  وريس  وفدان   266 بعدد 

ذي  امسجي  عين  بمزارع  الكائن 

املأواجد   70 بعدد  ض  تصل  عقد 

بالجماعة التراب ة عين الكدح، دائرة 

تيسة، إقل م تاونات، ابأداء من تاريخ 

نوفمبر   4 غاية  إلى   2021 تكأو7ر   26

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

الترخ ص بإنجاز بئر وجلب املاء منه 

هكأارا   5,60 مساحة  تجل سقي  من 

رش دة،  البداوي  الس دة  لفائدة 

الوطن ة  الأعريف  لبطاقة  الحاملة 

.C463840
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
بموجب قرار تصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2021/5645 بأاريخ 29 سبأمبر 2021 

املسمى  العقار  على  س جرى  الذي 

امللك ة  شهادة  ذي   1 النبي  عبد  بن 

بالجماعة  املأواجد   59/3211 رقم 

التراب ة إقدار، دائرة الحاجب، إقل م 

الحاجب، ابأداء من تاريخ 18 تكأو7ر 

 2021 تكأو7ر   28 غاية  إلى   2021

بحث علني في شأن مشروع الترخ ص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه من تجل 

لفائدة  3,20 هكأارات  سقي مساحة 

الحامل  محمد،  العلوش  الس د 

.D489402 لبطاقة الأعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
بموجب قرار تصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2021/5650 بأاريخ 29 سبأمبر 2021 

املسمى  العقار  على  س جرى  الذي 

املسمى  العقار  من   PA القطعة 

رقم  العقاري  الرسم  موضوع  تطلس 

ك/8936 ذي رسم صدقة ض بعدد 

بالجماعة  املأواجد   135 ص   104

تكوراي،  دائرة  تمشاشاط،  التراب ة 

تاريخ  من  ابأداء  الحاجب،   إقل م 

18 تكأو7ر 2021 إلى غاية 28 تكأو7ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخ ص 

3 هكأارا  منه من تجل سقي مساحة 

لفائدة الس د ملس لي محمد، الحامل 

.D103089 لبطاقة الأعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
بموجب قرار تصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2021/5653 بأاريخ 29 سبأمبر 2021 

املسمى  العقار  على  س جرى  الذي 

رقم  العقاري  الرسم  ذي   9 مهدي 

بالجماعة  املأواجد   81/10687

دائرة  اولحسن،  علي  ايت  التراب ة 

ابأداء  الخميسات،  إقل م  ت فلت، 

غاية  إلى   2021 تكأو7ر   18 تاريخ  من 

28 تكأو7ر 2021 بحث علني في شأن 

وثقب  بئر  بإنجاز  الترخ ص  مشروع 

سقي  تجل  من  منهما  املاء  وجلب 

الس د  لفائدة  هكأارا   8,16 مساحة 

لبطاقة  الحامل  الهواري،  املاحي 

.A489156 53 الأعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
بموجب قرار تصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2021/5651 بأاريخ 29 سبأمبر 2021 

الذي س جرى على العقارين املسم ين 

الرسمين  ذي  الرحمة  وفدان  الرمل 

ورقم   81/9995 رقم  العقاريين 

بالجماعة  املأواجدين   81/9153

التراب ة عين الجوهرة، دائرة ت فلت، 

تاريخ  من  ابأداء  الخميسات،  إقل م 

18 تكأو7ر 2021 إلى غاية 28 تكأو7ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

الترخ ص بإنجاز ثقب وجلب املاء منه 

هكأارا   5,29 مساحة  سقي  تجل  من 

لفائدة الس د طهلو0 ادريس، الحامل 

.XA29472 لبطاقة الأعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
بموجب قرار تصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2021/5644 بأاريخ 29 سبأمبر 2021 

املسمى  العقار  على  س جرى  الذي 

ذي  الحمراء  والضاية  الحمراء  ضاية 

 81/1623 رقم  العقاريين  الرسمين 

بالجماعة  املأواجدين  و16/49979 

التراب ة عين الجوهرة، دائرة ت فلت، 

تاريخ  من  ابأداء  الخميسات،  إقل م 

18 تكأو7ر 2021 إلى غاية 28 تكأو7ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخ ص 

 3,12 مساحة  سقي  تجل  من  منه 

هكأارا لفائدة الس د طهلو0 ادريس، 

الوطن ة  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.XA29472

72

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني

بموجب قرار تصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2021/5640 بأاريخ 28 سبأمبر 2021 

املسمى  العقار  على  س جرى  الذي 

رقم  العقاري  الرسم  ذي  الجعد  تبي 

بالجماعة  املأواجد   41/28349

إقل م  صفرو،  دائرة  عزابة،  التراب ة 

تكأو7ر   15 تاريخ  من  ابأداء  صفرو، 

 2021 تكأو7ر   25 غاية  إلى   2021

بحث علني في شأن مشروع الترخ ص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه من تجل 

سقي مساحة 3,4449 هكأارا لفائدة 

الس د العربي نقاش، الحامل لبطاقة 

.BE720664 الأعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني

بموجب قرار تصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2021 6 تكأو7ر   2021/5690 بأاريخ 

املسمى  العقار  على  س جرى  الذي 

ضمن  شراء  ذي  سكروش  لعري 

التراب ة  بالجماعة  املأواجد   99 بعدد 

تازة،  إقل م  تاهلة،  دائرة  الزراردة، 

ابأداء من تاريخ 25 تكأو7ر 2021 إلى 

في  علني  بحث   2021 نوفمبر   4 غاية 

ثقب  بإنجاز  الترخ ص  مشروع  شأن 

االسأعما0  تجل  من  منه  املاء  وجلب 

مساحة  وسقي  املاش ة  وإرواء  املنزلي 

0,6865 هكأار لفائدة الس د الصافي 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  محمد، 

.Z118434 الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني

بموجب قرار تصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2021 5 تكأو7ر   2021/5671 بأاريخ 

املسمى  العقار  على  س جرى  الذي 

 مقرينات ذي ملك ة ضمن بعدد 105 

ايت  التراب ة  بالجماعة  املأواجد 

تازة،  إقل م  تاهلة،  دائرة  سغروشن، 

 2021 تكأو7ر   25 تاريخ  من  ابأداء 

2021 بحث علني  نوفمبر   4 غاية  إلى 

بإنجاز  الترخ ص  مشروع  شأن  في 

تجل سقي  من  منه  املاء  وجلب  ثقب 

لفائدة  هكأارات   6,9525 مساحة 

الحامل  محمد،  مشهور  الس د 

.Z20359 لبطاقة الأعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني

بموجب قرار تصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2021 5 تكأو7ر   2021/5673 بأاريخ 

املسمى  العقار  على  س جرى  الذي 

تسل م  ذي  لكديدية  الفارق  حوش 

 282 بعدد  ضمن  بعوض  بدون 

الترايبة،  التراب ة  بالجماعة  املأواجد 

ابأداء  تازة،  إقل م  تايناست،  دائرة 

غاية  إلى   2021 تكأو7ر   25 تاريخ  من 

شأن  في  علني  بحث   2021 نوفمبر   4

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخ ص  مشروع 

مساحة  سقي  تجل  من  منه  املاء 

الس د  لفائدة  هكأارات   3,2150

لبطاقة  الحامل  محمد،  ال عكوبي 

.Z125694 الأعريف الوطن ة

76

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني

بموجب قرار تصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2021/5639 بأاريخ 28 سبأمبر 2021 

املسمى  العقار  على  س جرى  الذي 

بالجماعة  املأواجد  العربي  املغرب 

التراب ة تازة، باشوية تازة، إقل م تازة، 

ابأداء من تاريخ 15 تكأو7ر 2021 إلى 

غاية 25 تكأو7ر 2021 بحث علني في 

ثقب  بإنجاز  الترخ ص  مشروع  شأن 

تغراض  تجل  من  منه  املاء  وجلب 

الصالح  باملاء  تازة  مدينة  تزويد 

املسأقلة  الوكالة  لفائدة  للشرب 

لأوزيع املاء والكهر7اء.

77

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني

بموجب قرار تصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2021 5 تكأو7ر   2021/5672 بأاريخ 

املسمى  العقار  على  س جرى  الذي 

على  شهادة  ذي  السلطان  كدية 

رقم  للمطلب  فقط  اإلرشاد  سب ل 

بالجماعة  املأواجد   41/2441

احمد،  ابن  يوسف  س دي  التراب ة 

ابأداء  صفرو،  إقل م  صفرو،  دائرة 

غاية  إلى   2021 تكأو7ر   25 تاريخ  من 

شأن  في  علني  بحث   2021 نوفمبر   4

مشروع الترخ ص بإنجاز ثقب وجلب 

 78 مساحة  تجل سقي  من  منه  املاء 

هكأار لفائدة نظارة اوقاف صفرو في 

شخص ممثلها القانوني.

78

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
بموجب قرار تصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2021 7 تكأو7ر   2021/5707 بأاريخ 

املسمى  العقار  على  س جرى  الذي 

العقاري  الرسم  ذي  الصدراتي  ملك 

بالجماعة  املأواجد   16/12821

دائرة  اولحسن،  علي  ايت  التراب ة 

ابأداء  الخميسات،  إقل م  ت فلت، 

غاية  إلى   2021 تكأو7ر   26 تاريخ  من 

شأن  في  علني  بحث   2021 نوفمبر   4

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخ ص  مشروع 

 1 مساحة  سقي  تجل  من  منه  املاء 

عبد  العمراني  الس د  لفائدة  هكأارا 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  الصمد، 

.A652324 الوطن ة

79

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
بموجب قرار تصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2021 7 تكأو7ر   2021/5706 بأاريخ 

الذي س جرى على العقار املسمى راس 

القريقرة ذي عقد شراء ض بعدد 79 

س دي  التراب ة  بالجماعة  املأواجد 

الخميسات،  دائرة  املصدر،  عال0 

تاريخ  من  ابأداء  الخميسات،  إقل م 

نوفمبر   4 غاية  إلى   2021 تكأو7ر   26

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

الترخ ص بإنجاز بئر وجلب املاء منه 

هكأارا   0,70 مساحة  تجل سقي  من 

هللا،  عبد  اطل مس  الس د  لفائدة 

الوطن ة  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.XA7958

80

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
بموجب قرار تصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2021 7 تكأو7ر   2021/5699 بأاريخ 

الذي س جرى على العقارين املسم ين 

تزرى لالستي وتزرى باز غار موضوع 

ذي   365 بعدد  ض  مناقلة  نسخة 

عقد كراء حرر بأاريخ 13 يناير 2021 

تكريرة،  التراب ة  بالجماعة  املأواجد 

ابأداء  افران،  إقل م  اركالون،  ق ادة 

غاية  إلى   2021 نوفمبر   3 تاريخ  من 

12 نوفمبر 2021 بحث علني في شأن 

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخ ص  مشروع 

باملاء  مقلع  تزويد  تجل  من  منه  املاء 

لفائدة STE CARIATRAV في شخص 

ممثلها القانوني.
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
بموجب قرار تصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2021 7 تكأو7ر   2021/5697 بأاريخ 

املسمى  العقار  على  س جرى  الذي 

الأحف ظ  مطلب  موضوع  بب وانوا 

إرساء  محضر  ذي  ك/8762  عدد 

املزاد العلني املحرر بأاريخ 22 سبأمبر 

التراب ة  بالجماعة  املأواجد   2021

إقل م  عرمة،  عين  دائرة  وال0،  ايت 

26 تكأو7ر  مكناس، ابأداء من تاريخ 

2021 إلى غاية 4 نوفمبر 2021 بحث 

الترخ ص  مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه من تجل 

لفائدة  هكأارا   4,75 مساحة  سقي 

 STE IHOUZAINE GROUPE

 AGRO ALIMENTAIRE SARL

IGAA في شخص ممثلها القانوني.

82
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
بموجب قرار تصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2021 8 تكأو7ر   2021/5711 بأاريخ 

املسمى  العقار  على  س جرى  الذي 

العقاري  نأيت عمار ذي الرسم  تالت 

بالجماعة  املأواجد   K/2298 رقم 

عين  دائرة  بو7 دمان،  آيت  التراب ة 

ابأداء  الحاجب،  إقل م  تاوجدات، 

غاية  إلى   2021 تكأو7ر   26 تاريخ  من 

شأن  في  علني  بحث   2021 نوفمبر   4

وجلب  بئر  بحفر  الترخ ص  مشروع 

 5 مساحة  سقي  تجل  من  منه  املاء 

ادريس  عمي  الس د  لفائدة  هكأارات 

ناج ة،  ادريس  وعمي  العالي  عبد 

الوطن ة  الأعريف  لبطاقة  الحامالن 

.DA9678و D161512

83 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
بموجب قرار تصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2021 8 تكأو7ر   2021/5723 بأاريخ 

املسمى  العقار  على  س جرى  الذي 

رقم  امللك ة  شهادة  ذي  تاربعين 

بالجماعة  املأواجد   67/21859

اكوراي،  دائرة  توخلفن،  آيت  التراب ة 

تاريخ  من  ابأداء  الحاجب،   إقل م 

نوفمبر   9 غاية  إلى   2021 تكأو7ر   29

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخ ص 

 1,1763 مساحة  سقي  تجل  من  منه 

هكأار لفائدة الس د احساين ادريس، 

الوطن ة  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.D475122

84 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
بموجب قرار تصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2021 8 تكأو7ر   2021/5722 بأاريخ 

املسمى  العقار  على  س جرى  الذي 

رقم  امللك ة  شهادة  ذي   1-2 محمد 

بالجماعة  املأواجد   67/19294

التراب ة لقصير، دائرة عين تاوجدات، 

تاريخ  من  ابأداء  الحاجب،  إقل م 

نوفمبر   9 غاية  إلى   2021 تكأو7ر   29

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخ ص 

 1,0004 تجل سقي مساحة  منه من 

هكأارا لفائدة الس دة الزياني جم لة، 

الوطن ة  الأعريف  لبطاقة  الحاملة 

.S509199

85

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
بموجب قرار تصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2021 8 تكأو7ر   2021/5721 بأاريخ 

املسمى  العقار  على  س جرى  الذي 

رقم  امللك ة  شهادة  ذي  املسيرة 

بالجماعة  املأواجد   K/25786

التراب ة بط ط، دائرة عين تاوجدات، 

تاريخ  من  ابأداء  الحاجب،   إقل م 

نوفمبر   9 غاية  إلى   2021 تكأو7ر   29

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

الترخ ص بإنجاز ثقب وجلب املاء منه 

هكأارات   5 مساحة  سقي  تجل  من 

لفائدة الس د الحسين مشهير ومحمد 

الأعريف  لبطاقة  الحامالن  مشهير، 

.C91759و C249753 الوطن ة

86 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
بموجب قرار تصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2021 7 تكأو7ر   2021/5708 بأاريخ 

املسمى  العقار  على  س جرى  الذي 

شعبة اجو ذي عقد شراء ض بعدد 

التراب ة  بالجماعة  املأواجد   34

إقل م  الخميسات،  دائرة  الكنزرة، 

تاريخ  من  ابأداء   الخميسات، 

نوفمبر   4 غاية  إلى   2021 تكأو7ر   26

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

منه  املاء  بئر وجلب  بإنجاز  الترخ ص 

من تجل سقي مساحة 5,3414 هكأارا 

لفائدة الس د السهلي منير ومن معه، 

الوطن ة  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.AB92288

87

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
بموجب قرار تصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2021 5 تكأو7ر   2021/5680 بأاريخ 

املسمى  العقار  على  س جرى  الذي 

العقاري  الرسم  ذي  الرغاي  فدان 

بالجماعة  املأواجد   16/49176 رقم 

دائرة  الغندور،  س دي  التراب ة 

الخميسات،  إقل م  الخميسات، 

 2021 تكأو7ر   25 تاريخ  من  ابأداء 

2021 بحث علني  نوفمبر   4 غاية  إلى 

في شأن مشروع الترخ ص بإنجاز بئر 

تجل االسأعما0  منه من  املاء  وجلب 

مساحة  وسقي  املاش ة  وإرواء  املنزلي 

0,80 هكأارا لفائدة الس دة الداودي 

الأعريف  لبطاقة  الحاملة  جم لة، 

.X227475 الوطن ة

88

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
بموجب قرار تصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2021/5670 بأاريخ 11 تكأو7ر 2021 

املسمى  العقار  على  س جرى  الذي 

فدان س دي قا�سي حاجة ذي الرسم 

املأواجد   81/10847 رقم  العقاري 

الطلبة،  مقام  التراب ة  بالجماعة 

الخميسات،  إقل م  ت فلت،  دائرة 

 2021 نوفمبر  فاتح  تاريخ  من  ابأداء 

إلى غاية 10 نوفمبر 2021 بحث علني 

 3 بإنجاز  الترخ ص  مشروع  شأن  في 

سقي  تجل  من  منها  املاء  وجلب  آبار 

لفائدة  هكأارا   8,2660 مساحة 

الس د كنون املهدي والس دة صالص 

الأعريف  لبطاقة  الحامالن  خديجة، 

.A28173و A700487 الوطن ة

89

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
بموجب قرار تصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2021/5649 بأاريخ 11 تكأو7ر 2021 

املسمى  العقار  على  س جرى  الذي 

شهادة  ذي  حاجة  قا�سي  س دي 

املأواجد   81/12421 رقم  امللك ة 

الطلبة،  مقام  التراب ة  بالجماعة 

الخميسات،  إقل م  ت فلت،  دائرة 

 2021 نوفمبر  فاتح  تاريخ  من  ابأداء 

بحث   2021 نوفمبر   10 غاية  إلى 

الترخ ص  مشروع  شأن  في  علني 

من  منهما  املاء  وجلب  آبار   3 بإنجاز 

هكأارا   9,8440 مساحة  سقي  تجل 

لفائدة الس د املهدي كنون وخديجة 

الأعريف  لبطاقة  الحامالن  صالص، 

.A28173و A700487 الوطن ة

90
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
بموجب قرار تصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2021 7 تكأو7ر   2021/5702 بأاريخ 

املسمى  العقار  على  س جرى  الذي 

بووزكار ذي اسأخراج واجب عدد 44 

ص 28 املأواجد بالجماعة التراب ة واد 

افران، ق ادة واد افران،  إقل م افران، 

إلى   2021 نوفمبر   8 تاريخ  من  ابأداء 

علني  بحث   2021 نوفمبر   17 غاية 

في شأن مشروع الترخ ص بإنجاز بئر 

تجل االسأعما0  منه من  املاء  وجلب 

هكأارا   1,72 مساحة  وسقي  املنزلي 

لفائدة الس د بوحداوي عبد الجل ل، 

الوطن ة  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.D208318

91

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
بموجب قرار تصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2021/5660 بأاريخ 30 سبأمبر 2021 

املسمى  العقار  على  س جرى  الذي 

العقاري  الرسم  ذي  سمنانة  بالد 

بالجماعة  املأواجد   F/1629 رقم 

دائرة  لحسن،  س دي  اهل  التراب ة 

 صفرو، إقل م صفرو، ابأداء من تاريخ 

18 تكأو7ر 2021 إلى غاية 28 تكأو7ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخ ص 

منه من تجل سقي مساحة 10 هكأار 

الحسن،  السباعي  الس د  لفائدة 

الوطن ة  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.C155053

92

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني

بموجب قرار تصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2021/5739 بأاريخ 11 تكأو7ر 2021 

العقار  على  س جرى   الذي 

ايموزار  التراب ة  بالجماعة  املأواجد 

إقل م  كندر،  ايموزار  باشوية  كندر، 

تكأو7ر   29 تاريخ  من  ابأداء  صفرو، 

2021 إلى غاية 4 نوفمبر 2021 بحث 

الترخ ص  مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه من تجل 

تزويد الساكنة باملاء الشروب لفائدة 

املكأب الوطني للكهر7اء واملاء الصالح 

شخص  في   - املاء  قطاع   - للشرب 

ممثله القانوني.

93

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني

بموجب قرار تصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2021/5750 بأاريخ 11 تكأو7ر 2021 

املسمى  العقار  على  س جرى  الذي 

العقاري  الرسم  ذي   21 تمل لين 

بالجماعة  املأواجد   41/1780 رقم 

املنز0،  دائرة  تابودة،  راس  التراب ة 

فاتح  تاريخ  من  ابأداء  إقل م صفرو، 

نوفمبر   10 غاية  إلى   2021 نوفمبر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

الترخ ص بإنجاز بئر وجلب املاء منه 

املاش ة  وإرواء  الشرب  تجل  من 

لفائدة الس د فلوس محمد، الحامل 

.C69335 لبطاقة الأعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
بموجب قرار تصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2021/5746 بأاريخ 11 تكأو7ر 2021 

املسمى  العقار  على  س جرى  الذي 

رقم  امللك ة  شهادة  ذي   3 بوزوي 

بالجماعة  املأواجد   67/9946

التراب ة آيت نعمان، دائرة الحاجب، 

إقل م الحاجب، ابأداء من تاريخ فاتح 

نوفمبر   10 غاية  إلى   2021 نوفمبر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

الترخ ص بإنجاز بئر وجلب املاء منه 

هكأارات   5 مساحة  سقي  تجل  من 

عبد  اديب  ف اللي  الس د  لفائدة 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  الكما0، 

.D91686 الوطن ة

95

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
بموجب قرار تصدره مدير  وكالة 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2021 7 تكأو7ر   2021/5709 بأاريخ 

املسمى  العقار  على  س جرى  الذي 

ديور الجرن ج والجرن ج و7الد الجرن ج 

ص   351 بعدد  ض  شراء  عقد  ذي 

322 املأواجد بالجماعة التراب ة عين 

إقل م صفرو،  املنز0،  دائرة  تمكناي، 

 2021 تكأو7ر   26 تاريخ  من  ابأداء 

2021 بحث علني  نوفمبر   4 غاية  إلى 

بإنجاز  الترخ ص  مشروع  شأن  في 

تجل سقي  من  منه  املاء  وجلب  ثقب 

الس د  لفائدة  هكأار   2,64 مساحة 

احماموش،  واحمد  الوافي  نورى 

الوطن ة  الأعريف  لبطاقة  الحامالن 

.CB73565و CB90534
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افأأاح البحث العلني

مدير  تصدره  قرار  بموجب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
ح.ج/2021/5620 بأاريخ 21 سبأمبر 
العقار  على  س جرى  الذي   2021
اوالد  السالل ة  للجماعة  اململوك 
رقم  العقاري  الرسم  ذي  امبارك 
التراب ة  بالجماعة  املأواجد   1460
دائرة   ،6 اإلدارية  امللحقة  القن طرة، 
توالد اوج ه، إقل م القن طرة، ابأداء 
غاية إلى   2021 تكأو7ر   12 تاريخ   من 
22 تكأو7ر 2021 بحث علني في شأن 
ثقبين  بإنجاز  الترخ ص  مشروع 
سقي  تجل  من  منهما،  املاء  وجلب 
شركة  لفائدة  هكأارا   18 مساحة 
 MOROCCAN COMPANY OF
ممثلها  في  ممثلة   AGRICULTURE
البنة الحامل  القانوني الس د ياسين 
رقم  الوطن ة  الأعريف  لبطاقة 

.A341915
97

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افأأاح البحث العلني

مدير  تصدره  قرار  بموجب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
ح.ج/2021/5636 بأاريخ 29 سبأمبر 
العقارات  على  س جرى  الذي   2021
 ،XVIII كوف لو   ،X »كوف لو  املسماة 
حم تي، بالد حمري وس دي الغسا0« 
 R/27227, العقارية  الرسوم  ذات 
 12169/13, R/8744, R/6993
ازغار،  التراب ة  بالجماعة  املأواجدة 
سل مان،  س دي  دائرة  ازغار،  ق ادة 
من  ابأداء  سل مان،  س دي  إقل م 
غاية إلى   2021 تكأو7ر   19  تاريخ 
29 تكأو7ر 2021 بحث علني في شأن 
مشروع الترخ ص بإنجاز ثقب وجلب 
املاء منها، من تجل سقي مساحة 22 
محمد  حم تي  الس د  لفائدة  هكأارا 
الأعريف  لبطاقة  الحامل  معه  ومن 

.GA22193 الوطن ة رقم
98



عدد 5687 - 20 ر7 ع ارو0 1443 )27 تكأو7ر 2021)الجريدة الرسمية   21382

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افأأاح البحث العلني

مدير  تصدره  قرار  بموجب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
 29 بأاريخ  ح.ج/2021/5618 
س جرى  الذي   2021 سبأمبر 
الج اللي  »بالد  املسمى  العقار  على 
العقاري  الرسم  ذي  قاسم«  بن 
مالك  بني  بقب لة  الكائن   R/38691
اوالد  دوار  الفقرة  فرقة  الغر7 ة 
التراب ة  بالجماعة  املأواجد  احمد 
ارربعاء  سوق  دائرة  عودة،  بن  قرية 
ابأداء  القن طرة،  إقل م  الغرب، 
غاية إلى   2021 تكأو7ر   8 تاريخ   من 
18 تكأو7ر 2021 بحث علني في شأن 
مشروع الترخ ص بإنجاز ثقب وجلب 
مساحة  سقي  تجل  من  منها،  املاء 
7,5132 هكأارا لفائدة الس د محمد 
الأعريف  لبطاقة  الحامل  الحقاوي 

.A14240 الوطن ة رقم
99

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افأأاح البحث العلني

مدير  تصدره  قرار  بموجب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
ح.ج/2021/5617 بأاريخ 21 سبأمبر 
العقار  على  س جرى  الذي   2021
اوالد  السالل ة  للجماعة  اململوك 
العقاري  الرسم  موضوع  امبارك 
 763 رقم  إيجار  عقد  وذي   R/1460
رقم  ملف   2021 يول و   13 بأاريخ 
التراب ة  بالجماعة  املأواجد   15592
دائرة   ،6 اإلدارية  امللحقة  القن طرة 
توالد اوج ه، إقل م القن طرة، ابأداء 
غاية إلى   2021 تكأو7ر   8 تاريخ   من 
18 تكأو7ر 2021 بحث علني في شأن 
ثقبين  بإنجاز  الترخ ص  مشروع 
سقي  تجل  من  منهما،  املاء  وجلب 
لفائدة هكأارا   10,0431 مساحة 

 AGRICULTURE ET ELEVAGE DU
شخص  في  ممثلة   GHARB SARL
سوم ة  الس دة  القانوني  ممثلها 
الأعريف  لبطاقة  الحاملة  غوغو 

.GA20395 الوطن ة رقم

100

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مدير  تصدره  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 21 بأاريخ  ح.ج/2021/5619 

على  س جرى  الذي   2021 سبأمبر 

العقار املسمى »بوعزيف« ذي الرسم 

عين  دوار   ،30/37221 العقاري 

الحاج املأواجد بالجماعة التراب ة بني 

ابأداء  إقل م وزان،  دائرة وزان،  كلة، 

غاية إلى   2021 تكأو7ر   12 تاريخ   من 

22 تكأو7ر 2021 بحث علني في شأن 

مشروع الترخ ص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  تجل  من  منها،  املاء 

1,0050 هكأارا لفائدة الس د محمد 

الحامالن  بوقجة  وفاطمة  لزعر 

رقم  الوطن ة  الأعريف  لبطاقتي 

.GM30868 و G94361
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مدير  تصدره  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 4 بأاريخ  ح.ج/2021/5669 

على  س جرى  الذي   2021 تكأو7ر 

تبرباشت«  »الظهرت  املسمى  العقار 

 31 بأاريخ  حرر  شراء  عقد  ذي 

بالجماعة  املأواجد   2019 ديسمبر 

دائرة  امداز،  سكورة  التراب ة 

من  ابأداء  بوملان،  إقل م  بوملان، 

غاية إلى   2021 تكأو7ر   22  تاريخ 

في  علني  بحث   2021 نوفمبر  فاتح 

ثقب  بإنجاز  الترخ ص  مشروع  شأن 

سقي  تجل  من  منها،  املاء  وجلب 

لفائدة  هكأارا   4,7518 مساحة 

لبطاقة  الحامل  احمد  ازملاط  الس د 

.C600942 الأعريف الوطن ة رقم

102

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مدير  تصدره  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 6 بأاريخ  ح.ج/2021/5692 

على  س جرى  الذي   2021 تكأو7ر 

ذي  ابرناطي«  »رمل  املسمى  العقار 

 K/27077 رقم  امللك ة  شهادة 

آيت  التراب ة  بالجماعة  املأواجد 

تاوجدات،  عين  دائرة  هللا،  حرز 

من  ابأداء  الحاجب،  إقل م 

غاية إلى   2021 تكأو7ر   25  تاريخ 

شأن  في  علني  بحث   2021 نوفمبر   4

مشروع الترخ ص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  تجل  من  منها،  املاء 

حاكمي  الس دة  لفائدة  هكأارا   0,90

الأعريف  لبطاقة  الحاملة  ام نة 

.D165236 الوطن ة رقم

103

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مدير  تصدره  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

تكأو7ر   6 بأاريخ  ح.ج/2021/5693 

العقار  على  س جرى  الذي   2021

الرسم  ذي   »2 »املنصور  املسمى 

املأواجد   K/1525 رقم  العقاري 

دائرة  نعمان،  آيت  التراب ة  بالجماعة 

ابأداء  الحاجب،  إقل م  الحاجب، 

غاية إلى   2021 تكأو7ر   25 تاريخ   من 

شأن  في  علني  بحث   2021 نوفمبر   4

ثقب  بإنجاز  الترخ ص  مشروع 

وجلب املاء منها، من تجل االسأعما0 

مساحة  وسقي  املاش ة  وإرواء  املنزلي 

4,7085 هكأارا لفائدة الس د املريني 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  محمد 

.D138068 الوطن ة رقم

104

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مدير  تصدره  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

تكأو7ر   5 بأاريخ  ح.ج/2021/5687 

العقار  على  س جرى  الذي   2021

ذي  امريس طة«  »راس  املسمى 

 81/8587 رقم  العقاري  الرسم 

التراب ة  بالجماعة  املأواجد 

ت فلت،  دائرة  الرزاق،  عبد  س دي 

من  ابأداء  الخميسات،  إقل م 

غاية إلى   2021 تكأو7ر   25  تاريخ 

شأن  في  علني  بحث   2021 نوفمبر   4

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخ ص  مشروع 

مساحة  سقي  تجل  من  منه،  املاء 

شب ك  الس د  لفائدة  هكأارا   1,38

الأعريف  لبطاقة  الحامل  الجاللي 

.SH41074 الوطن ة رقم

105

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مدير  تصدره  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

تكأو7ر   5 بأاريخ  ح.ج/2021/5686 

العقار  على  س جرى  الذي   2021

ابراه م«  ايت  املسمى »فدان حفرت 

 16/31691 العقاري رقم  ذي الرسم 

س دي  التراب ة  بالجماعة  املأواجد 

الخميسات،  دائرة  الغندور، 

من  ابأداء  الخميسات،  إقل م 

غاية إلى   2021 تكأو7ر   25  تاريخ 

شأن  في  علني  بحث   2021 نوفمبر   4

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخ ص  مشروع 

مساحة  سقي  تجل  من  منها،  املاء 

الس دة  لفائدة  هكأارا   0,9341

الحاملة  معها  ومن  ايمان  الحارتي 

رقم  الوطن ة  الأعريف  لبطاقة 

.X238932
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مدير  تصدره  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 5 بأاريخ  ح.ج/2021/5685 
س جرى  الذي   2021 تكأو7ر 

»شرف  املسم ين  العقارين  على 

العقاريين  الرسمين  ذي  وسارة« 

 16/50664 و   16/60104 رقمي 

التراب ة  بالجماعة  املأواجدين 

الخميسات،  دائرة  م مون،  آيت 

من  ابأداء  الخميسات،  إقل م 

غاية إلى   2021 تكأو7ر   25  تاريخ 

شأن  في  علني  بحث   2021 نوفمبر   4

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخ ص  مشروع 

مساحة  سقي  تجل  من  منه،  املاء 

الشراط  الس د  لفائدة  هكأارا   2,07

شرف   العبودي  والس دة  محمد 

الوطن ة  الأعريف  لبطاقة  الحاملة 

.G156087 و A205562 رقم

107

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مدير  تصدره  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

تكأو7ر   5 بأاريخ  ح.ج/2021/5688 

العقار  على  س جرى  الذي   2021

بويكويار«  عبة  »فدان  املسمى 

 174 برقم  ض  ملك ة  عقد  ذي 

بالجماعة  املأواجد   296 ص 

اوملاس،  دائرة  بوقشمير،  التراب ة 

من  ابأداء  الخميسات،  إقل م 

غاية إلى   2021 تكأو7ر   25  تاريخ 

شأن  في  علني  بحث   2021 نوفمبر   4

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخ ص  مشروع 

 2 مساحة  سقي  تجل  من  منه،  املاء 

عبد  بنبلع د  الس د  لفائدة  هكأارا 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  السالم 

.X37927 الوطن ة رقم

108

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مدير  تصدره  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

تكأو7ر   5 بأاريخ  ح.ج/2021/5683 

العقار  على  س جرى  الذي   2021

الفوارات«  عين  »فدان  املسمى 

املأواجد   16/41007 الرسم  ذي 

بالجماعة التراب ة مقام الطلبة، دائرة 

ابأداء  الخميسات،  إقل م  ت فلت، 

غاية إلى   2021 تكأو7ر   25 تاريخ   من 

شأن  في  علني  بحث   2021 نوفمبر   4

مشروع الترخ ص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  تجل  من  منه،  املاء 

االحمر  الس د  لفائدة  هكأارا   3,50

العالي  عبد  واالحمر  املج د  عبد 

الوطن ة  الأعريف  لبطاقتي  الحاملين 

.XA10805 و XA39187 رقمي

109

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مدير  تصدره  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

تكأو7ر   5 بأاريخ  ح.ج/2021/5684 

العقار  على  س جرى  الذي   2021

ذي  لحروش«  »فدان  املسمى 

 92 ص   81 برقم  ض  شراء  عقد 

ايت  التراب ة  بالجماعة  املأواجد 

ت فلت،  دائرة  الحجامة،  بويحيى 

من  ابأداء  الخميسات،  إقل م 

غاية إلى   2021 تكأو7ر   25  تاريخ 

شأن  في  علني  بحث   2021 نوفمبر   4

مشروع الترخ ص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  تجل  من  منه،  املاء 

الزموري  الس د  لفائدة  هكأارا   0,20

الأعريف  لبطاقة  الحامل  لحسن 

.XA12727 الوطن ة رقم

110

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مدير  تصدره  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 5 بأاريخ  ح.ج/2021/5682 

على  س جرى  الذي   2021 تكأو7ر 

ذي  حر�سي«  »فدان  املسمى  العقار 

 16/71342 رقم  العقاري  الرسم 

س دي  التراب ة  بالجماعة  املأواجد 

الخميسات،  دائرة  الغندور، 

من  ابأداء  الخميسات،  إقل م 

غاية إلى   2021 تكأو7ر   25  تاريخ 

شأن  في  علني  بحث   2021 نوفمبر   4

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخ ص  مشروع 

مساحة  سقي  تجل  من  منه،  املاء 

الس د بوعويش  لفائدة  0,86 هكأارا 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  عشور 

.X87317 الوطن ة رقم

111

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مدير  تصدره  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

فاتح  بأاريخ  ح.ج/2021/5667 

على  س جرى  الذي   2021 تكأو7ر 

ذي  ابولخير«  »اكني  املسمى  العقار 

 322 ص   230 برقم  ض  شراء  عقد 

املأواجد بالجماعة التراب ة العنوصر، 

ابأداء  صفرو،  إقل م  صفرو،  دائرة 

غاية إلى   2021 تكأو7ر   22 تاريخ   من 

فاتح نوفمبر 2021 بحث علني في شأن 

مشروع الترخ ص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  تجل  من  منه،  املاء 

عبد  الس د  لفائدة  هكأارا   0,7507

ت جدت  ولحسن  بوزالف  العالي 

الوطن ة  الأعريف  لبطاقتي  الحاملين 

.CB30606 و CB246111 رقمي

112

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مدير  تصدره  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

فاتح  بأاريخ  ح.ج/2021/5666 

على  س جرى  الذي   2021 تكأو7ر 

العقار املسمى »فدان الظهر والظهر« 

ذي عقدي شراء ض برقم 248 و 174 

تازوطة،  التراب ة  بالجماعة  املأواجد 

ابأداء  صفرو،  إقل م  صفرو،  دائرة 

غاية إلى   2021 تكأو7ر   22 تاريخ   من 

في  علني  بحث   2021 نوفمبر  فاتح 

ثقب  بإنجاز  الترخ ص  مشروع  شأن 

سقي  تجل  من  منه،  املاء  وجلب 

لفائدة  هكأارا   0,6203 مساحة 

لبطاقة  الحامل  عمر  اقنوش  الس د 

.CB94687 الأعريف الوطن ة رقم

113

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مدير  تصدره  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

فاتح  بأاريخ  ح.ج/2021/5665 

على  س جرى  الذي   2021 تكأو7ر 

الرسم  ذي  »شرف«  املسمى  العقار 

املأواجد   41/30572 رقم  العقاري 

دائرة  تازوطة،  التراب ة  بالجماعة 

من  ابأداء  صفرو،  إقل م  صفرو، 

غاية إلى   2021 تكأو7ر   22  تاريخ 

فاتح نوفمبر 2021 بحث علني في شأن 

مشروع الترخ ص بإنجاز ثقب وجلب 

 3 مساحة  سقي  تجل  من  منه،  املاء 

شرف  حافظ  الس د  لفائدة  هكأارا 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  معه  ومن 

.CB96130 الوطن ة رقم

114
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مدير  تصدره  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

فاتح  بأاريخ  ح.ج/2021/5668 

على  س جرى  الذي   2021 تكأو7ر 

شهادة  ذي  »بزوف«  املسمى  العقار 

 16 بأاريخ  محررة   2 رقم  االسأغال0 

بالجماعة  املأواجد   2021 تغسطس 

ايموزار  دائرة  سرغ نة،  التراب ة 

من  ابأداء  بوملان،  إقل م  مرموشة، 

غاية إلى   2021 تكأو7ر   22  تاريخ 

في  علني  بحث   2021 نوفمبر  فاتح 

ثقب  بإنجاز  الترخ ص  مشروع  شأن 

سقي  تجل  من  منه،  املاء  وجلب 

الس دة  لفائدة  هكأارات   2 مساحة 

لبطاقة  الحاملة  فاطمة  حاف �سي 

.U60128 الأعريف الوطن ة رقم

115

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مدير  تصدره  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/2021/5646 بأاريخ 29 سبأمبر 

العقار  على  س جرى  الذي   2021

شهادة  ذي  السمير«  »تناس  املسمى 

املأواجد   21/45284 رقم  امللك ة 

الصم عة،  التراب ة  بالجماعة 

من  ابأداء  تازة،  إقل م  تاهلة،  دائرة 

غاية إلى   2021 تكأو7ر   18  تاريخ 

28 تكأو7ر 2021 بحث علني في شأن 

مشروع الترخ ص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  تجل  من  منه،  املاء 

امال0 عبد  الس د  لفائدة  12 هكأارا 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  السالم 

.Z73074 الوطن ة رقم

116

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مدير  تصدره  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 29 بأاريخ  ح.ج/2021/5647 

على  س جرى  الذي   2021 سبأمبر 

شهادة  ذي  »حدون«  املسمى  العقار 

املأواجد   07/255347 رقم  امللك ة 

بالجماعة التراب ة عين ب ضاء، دائرة 

ابأداء  فاس،  إقل م  فاس،  احواز 

غاية إلى   2021 تكأو7ر   18 تاريخ   من 

28 تكأو7ر 2021 بحث علني في شأن 

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخ ص  مشروع 

مساحة  سقي  تجل  من  منه،  املاء 

حدون  الس د  لفائدة  هكأارات   5

الأعريف  لبطاقة  الحامل  الج اللي 

.C6277 الوطن ة رقم

117

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مدير  تصدره  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 30 بأاريخ  ح.ج/2021/5661 

على  س جرى  الذي   2021 سبأمبر 

شهادة  ذي   »2 »مناع  املسمى  العقار 

املأواجد   05/140772 رقم  امللك ة 

دائرة  الدخيسة،  التراب ة  بالجماعة 

احواز مكناس، إقل م مكناس، ابأداء 

غاية إلى   2021 تكأو7ر   18 تاريخ   من 

28 تكأو7ر 2021 بحث علني في شأن 

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخ ص  مشروع 

 3 مساحة  سقي  تجل  من  منه،  املاء 

هكأارا لفائدة الس د الح ان عبد هللا 

الوطن ة  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.D370310 رقم

118

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مدير  تصدره  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/2021/5662 بأاريخ 30 سبأمبر 

العقار  على  س جرى  الذي   2021

الصغير«  الرياض  »بالد  املسمى 

 270 برقم  ضمن  شراء  عقد  ذي 

ول لي،  التراب ة  بالجماعة  املأواجد 

ابأداء  مكناس،  إقل م  زرهون،  دائرة 

غاية إلى   2021 تكأو7ر   18 تاريخ   من 

28 تكأو7ر 2021 بحث علني في شأن 

مشروع الترخ ص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  تجل  من  منه،  املاء 

عبد  اقديم  الس د  لفائدة  هكأارا   5

الأعريف  لبطاقة  الحامل  الوهاب 

.DC1549 الوطن ة رقم

119

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مدير  تصدره  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 5 بأاريخ  ح.ج/2021/5649 

على  س جرى  الذي   2021 تكأو7ر 

قا�سي  »س دي  املسمى  العقار 

رقم  امللك ة  شهادة  ذي  حاجة« 

بالجماعة  املأواجد   81/12421

ت فلت،  دائرة  الطلبة،  مقام  التراب ة 

من  ابأداء  الخميسات،  إقل م 

غاية إلى   2021 تكأو7ر   25  تاريخ 

في  علني  بحث   2021 نوفمبر  فاتح 

بئر  بإنجاز  الترخ ص  مشروع  شأن 

سقي  تجل  من  منه،  املاء  وجلب 

لفائدة  هكأارا   9,8440 مساحة 

الس د مهدي كنون وخديجة صالص 

الوطن ة  الأعريف  لبطاقتي  الحاملين 

.A28173 و A700487 رقمي

120

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مدير  تصدره  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

تكأو7ر   5 بأاريخ  ح.ج/2021/5670 

العقار  على  س جرى  الذي   2021

قا�سي  س دي  »فدان  املسمى 

رقم  امللك ة  شهادة  ذي  حاجة« 

بالجماعة  املأواجد   81/105847

ت فلت،  دائرة  الطلبة،  مقام  التراب ة 

من  ابأداء  الخميسات،  إقل م 

غاية إلى   2021 تكأو7ر   25  تاريخ 

في  علني  بحث   2021 نوفمبر  فاتح 

بئر  بإنجاز  الترخ ص  مشروع  شأن 

سقي  تجل  من  منه،  املاء  وجلب 

لفائدة  هكأارا   8,2660 مساحة 

الس د مهدي كنون وخديجة صالص 

الوطن ة  الأعريف  لبطاقتي  الحاملين 

.A28173 و A700487 رقمي

121

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مدير  تصدره  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

سبأمبر   28 بأاريخ  ج/2021/5642 

العقارات  على  س جرى  الذي   2021

تمساوت  و7ير  برواك  »كذوة  املسماة 

وظهر حمر« ذي عقود شراء ض  برقم 

املأواجدة   935 و   456 ورقم   488

دائرة  كيسان،  التراب ة  بالجماعة 

من  ابأداء  تاونات،  إقل م  غفساي، 

غاية إلى   2021 تكأو7ر   27  تاريخ 

شأن  في  علني  بحث   2021 نوفمبر   5

من  املاء  بجلب  الترخ ص  مشروع 

سد الوحدة، من تجل سقي مساحة 

الس د  لفائدة  هكأارا   4,5147

حماني  خديجة  والس دة  كالة  احمد 

الوطن ة  الأعريف  لبطاقتي  الحاملين 

.CD25946 و C643253 رقمي

122
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افأأاح البحث العلني

مدير  تصدره  قرار  بموجب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
 30 بأاريخ  ح.ج/2021/5663 
على  س جرى  الذي   2021 سبأمبر 
ذي  تورية«  »ملك  املسمى  العقار 
 16/62775 رقم  العقاري  الرسم 
التراب ة  بالجماعة  املأواجد 
الخميسات،  دائرة  م مون،  ايت 
من  ابأداء  الخميسات،  إقل م 
غاية إلى   2021 تكأو7ر   18  تاريخ 
28 تكأو7ر 2021 بحث علني في شأن 
وجلب  بئر  بإنجاز  الترخ ص  مشروع 
مساحة  سقي  تجل  من  منه،  املاء 
الس د  لفائدة  هكأارا   1,5738
الحامل  ادريس  علوي  اسماع لي 
رقم  الوطن ة  الأعريف  لبطاقة 

.UC10432
123

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افأأاح البحث العلني

مدير  تصدره  قرار  بموجب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
 29 بأاريخ  ح.ج/2021/5655 
على  س جرى  الذي   2021 سبأمبر 
العقار املسمى »بنشريفة« ذي الرسم 
املأواجد   81/6417 رقم  العقاري 

بالجماعة التراب ة عين الجوهرة، دائرة 

ابأداء  الخميسات،  إقل م  ت فلت، 

غاية إلى   2021 تكأو7ر   18 تاريخ   من 

28 تكأو7ر 2021 بحث علني في شأن 

مشروع الترخ ص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  تجل  من  منه،  املاء 

العوفي  الس د  لفائدة  هكأارا   1,21

عبد الغفور الحامل لبطاقة الأعريف 

.XA53790 الوطن ة رقم

124

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مدير  تصدره  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/2021/5658 بأاريخ 29 سبأمبر 

العقار  على  س جرى  الذي   2021

شراء ض  عقد  ذي  »تزر7ين«  املسمى 

التراب ة  بالجماعة  املأواجد   31 برقم 

الخميسات،  دائرة  م مون،  ايت 

من  ابأداء  الخميسات،  إقل م 

غاية إلى   2021 تكأو7ر   18  تاريخ 

28 تكأو7ر 2021 بحث علني في شأن 

مشروع الترخ ص بإنجاز ثقب وجلب 

املاء منه، من تجل سقي مساحة 1,50 

الهسكوري  الس د  لفائدة  هكأارا 

عبد السالم الحامل لبطاقة الأعريف 

.X62647 الوطن ة رقم

125

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افأأاح البحث العلني

مدير  تصدره  قرار  بموجب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
ح.ج/2021/5657 بأاريخ 29 سبأمبر 
العقار  على  س جرى  الذي   2021
شهادة  ذي  الكرواني«  »عين  املسمى 
املأواجد   81/13263 رقم  امللك ة 
بالجماعة التراب ة عين الجوهرة، دائرة 
ابأداء  الخميسات،  إقل م  ت فلت، 
غاية إلى   2021 تكأو7ر   18 تاريخ   من 
28 تكأو7ر 2021 بحث علني في شأن 
مشروع الترخ ص بإنجاز ثقب وجلب 
مساحة  سقي  تجل  من  منه،  املاء 
الكرواني  الس د  لفائدة  هكأارا   2
الأعريف  لبطاقة  الحامل  الحسين 

.XA28629 الوطن ة رقم
126

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افأأاح البحث العلني

مدير  تصدره  قرار  بموجب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
ح.ج/2021/5656 بأاريخ 29 سبأمبر 
العقار  على  س جرى  الذي   2021
الرسم  ذي  »الرويضات«  املسمى 
املأواجد   81/394 رقم  العقاري 
بالجماعة التراب ة مقام الطلبة، دائرة 
ابأداء  الخميسات،  إقل م  ت فلت، 

غاية إلى   2021 تكأو7ر   18 تاريخ   من 

28 تكأو7ر 2021 بحث علني في شأن 

مشروع الترخ ص بإنجاز ثقب وجلب 

 7 مساحة  سقي  تجل  من  منه،  املاء 

محسن  احمد  الس د  لفائدة  هكأارا 

الحاملين  جب لو  كريم  ومحمد  حمي 

رقمي  الوطن ة  الأعريف  لبطاقتي 

.A269759 و A356543

127

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مدير  تصدره  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/2021/5659 بأاريخ 29 سبأمبر 

العقار  على  س جرى  الذي   2021
العقاري  الرسم  ذي  »اداو«  املسمى 

بالجماعة  املأواجد   57/20496 رقم 

التراب ة عين اللوح، ق ادة عين اللوح، 

دائرة عين اللوح، إقل م افران، ابأداء 

غاية إلى   2021 تكأو7ر   27 تاريخ   من 

شأن  في  علني  بحث   2021 نوفمبر   5

مشروع الترخ ص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  تجل  من  منه،  املاء 

الس د  لفائدة  هكأارا   4,2522

لبطاقة  الحامل  محمد  تنسافت 

.C35848 الأعريف الوطن ة رقم

128
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