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  5525 عدد  الرسمية  بالجريدة  املنشور  املرسوم  ملشروع  تعديلي  استدراك 

الصادرة بتاريخ 9) سبتمبر 8)20 (الصفحة 3246)) الخاصة باإلعالنات 
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مدينة بنسليمان باملاء الصالح للشرب (عمالة بنسليمان) وتنزع بمو به 
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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

STE  OLAMEDIC

شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
وقع  عرفي  لعقد  طبقا 

 2020 يناير   7 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

تم تأسيس شركة قوانين شركة ذات 

الصفات  وذات  محدودة  مسؤولية 

التالية :

.STE OLAMEDIC : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.

الهدف : استيراد وتصدير.

املدة : محددة في 99 سنة.

 (00.000 في  محدد   : الرأسمال 

درهم.

 50.000 عمر....  كاملي  السيد 

درهم.

 50.000  ..... السيدة ليلى شفيق 

درهم.

ستسير الشركة من طرف السيد 

كاملي عمر والسيدة ليلى شفيق.

املقر : 0)4 شارع الزرقطوني اقامة 

حماد الشقة رقم ) الدارالبيضاء.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

رقم  تحت  بالدارالبيضاء،  التجارية 

590)73 بتاريخ 20 فبراير 2020.

باملحكمة  التجاري  التسجيل  تم 

رقم  تحت  بالدارالبيضاء،  التجارية 

)45753 بتاريخ 20 فبراير 2020.

1 P

ائتمانية االطلس الكبير
مقرها : حي التقدم شارع الحسن الثاني ازيالل

الهاتف : 79.73.06.)80.9
06.05.23.45.92.97

STE M’ED ARCHITECTURE
SARL AU

رأسمالها : 00.000) درهم
تأسيس شركة

وبمو 6   ،2020 يناير   28 بتاريخ 
ذات  شركة  تأسست  عرفي  عقد 
 STE املسؤولية املحدودة تحت اسم 
.M’ED ARCHITECTURE SARL AU

هدفها : مهند1 معماري.
الطابق الثاني   : العنوان التجاري 
حي أوزود شارع الحسن الثاني أزيالل.
رأسمالها : 00.000) درهم موزعة 
الى 000) حصة قيمة كل حصة 00) 

درهم، موزعة كما يلي :
مهدي  محند  �سي  ايت  السيد 

...000) حصة.
تم تعيين السيد   : تسيير الشركة 
ايت �سي محند مهدي مسيرا للشركة 
كامل  تخويله  مع  محدودة  غير  ملدة 
الصالحيات حس6 القانون االسا�سي 

للشركة.
املدة : 99 سنة من تاريخ تسجيلها 

بالسجل التجاري.
بمكت6  تم   : القانوني  االيداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
بازيالل تحت رقم 53 بتاريخ 7 فبراير 

.2020
 M’ED الشركة  سجلت 
 ARCHITECTURE SARL AU
بالسجل التجاري بازيالل تحت رقم 

3955 بتاريخ 7 فبراير 2020.
2 P

STE FIDICIAIRE ZITOUNI

SARL AU

CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE : AV MED V N°55 RUE AL

 MAHKAMA APPT N°3 1ER ETAGE EL

KELAA DES SRAGHNA

TEL : 05.24.22.16.66

EMAIL : lavieeco-55@hotmail.fr

 STE AUTO ECOLE AL

IZDIHAR
SARL

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   20(9 سبتمبر   9

االسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

تتخلص في ما يلي :

 STE AUTO  : شركة  التسمية 

الخاصة   ECOLE ALIZDIHAR

بمؤسسة تعليم السياقة.

وبصفة  السياقة.  تعليم  الهدف 

لها  التي  العمليات  عامة  ميع 

اتصال مباشر أو غير املباشر بالهدف 

تطوير  في  تساهم  والتي  اال تماعي 

الشركة.

دوار اوالد حسون  ماعة   : املقر 

الوناسدة قلعة السراغنة.

املدة : 99 سنة.
رأسمال الشركة : 00.000) درهم 

كل  قيمة  حصة   (000 الى  مجزئة 

واحدة منها 00) درهم موزعة كاالتي:

 500  ... الكاملي  اسامة  السيد 

حصة.

 500  .... التانكي  ياسين  السيد 

حصة.

اسامة  للسيد  اسند   : التسيير 

الكاملي ملدة غير محدودة.

 : الفترة املعمول بها خالل السنة 

تبتدئ من فاتح يناير الى )3 ديسمبر.

لفائدة   %  5 بعد خصم   : االرباح 

االحتياط القانوني/ الفائض يتصرف 

فيه حس6 قرار الشريك الوحيد.

الحكمة  لدى  القانوني  االيداع 

بتاريخ  السراغنة  بلقعة   االبتدائية 

4 أكتوبر 9)20، تحت رقم 9/692)20 

السجل التجاري رقم 3793.

3 P

STE SOTIMANE

SARL

شركة ذات املسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

EN LIQUIDATION
الوحيد  والشريك  املسير  قرار  اثر 

.STE SOTIMANE SARL AU لشركة

شركة ذات املسؤولية املحدودة، 

مقرها  درهم،   50.000 رأسمالها 

شقة   ،43 اقامة  البركة  اال تماعي 

رقم ))، تمارة.

تمت  املصفي  تقرير  قراءة  وبعد 

التصفية  حسابات  على  املصادقة 

ذمة املصفي والنطق باقفال  واخالء 

عمليات التصفية.

بكتابة  تم  القانوني  االيداع 

بسال  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

فبراير   3 بتاريخ   (04230 تحت رقم 

.2020

4 P
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STE IT POUR TOUS
SARL

املنعقد  العام  الجمع  اثر  على 

 STE لشركة   20(9 أكتوبر   (( يوم 

شركة   IT POUR TOUS SARL
رأسمالها  ذات املسؤولية املحدودة، 

0.000) درهم، ومقرها اال تماعي ب 
23 مكرر شارع سيدي محمد،  : رقم 

حي الرشاد، القرية سال تقرر ما يلي :

باع السيد : 

5 حصص لفائدة   .. بونار يوسف 

السيد الشرقاوي رضوان.

5 حصص لفائدة   .. بونار يوسف 

السيد الدعنون محمد.

بزيادة  الشركة  نشاط  تغيير 

االستيراد  االلكترونية،  التجارة 

والتصدير.

تأسيس قانون  ديد للشركة.
رقم السجل التجاري : 29529.

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

بسال   االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،2020 يناير   29 بتاريخ 

.34044

5 P

STE GLACE DOC
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي بسال بتاريخ 
تم وضع القانون   ،2020 ديسمبر   9

املسؤولية  ذات  لشركة  االسا�سي 

ذات  وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية :

 STE  : اال تماعية  التسمية  

.GLACE DOC SARL AU

صناعة   : اال تماعي  الهدف 

املثلجات.

 ،3 رقم  شقة   : اال تماعي  املقر 

2)، شارع موالي يوسف سال  عمارة 

الجديدة.

املدة اال تماعية : 99 سنة.

حدد   : اال تماعي  الرأسمال 

 (00.000 مبلغ  في  الشركة  رأسمال 

درهم موزع على 000) حصة من فئة 

00) درهم للحصة وزعت كما يلي :

السيد منير ا عكر 000) حصة.

منير  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  ا عكر، 

محدودة.

تم التسجيل في السجل التجاري 

باملحكمة  الضبط  كتابة  لدى 

االبتدائية بسال تحت رقم )6))3.

6 P

STE CABAXIAL
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

رأسمالها : 50.000 درهم

مقر التصفية : ب/32 زاوية شارع 

فال ولد عمير وزنقة بهت، عمارة 

ابرون الطابق الثاني والثالث، اكدال 

الرباط

السجل التجاري رقم : 92547 

الرباط

اقفال التصفية
قرر   ،20(9 نونبر   30 بتاريخ 

الشريك الوحيد ما يلي :

املصفي  تقرير  على  املصادقة 

للتصفية  النهائي  الحساب  وكذلك 

يظهر رصيد سلبي  الذي استخلصه، 

قدره )96.608,7 درهم.

أنه لم يتم أي تسديد للحصص 

اال تماعية ولم يتحقق أي تخصيص.

لتصفية  النهائي  االقفال  اعالن 

تنتهي  التي   »cabaxial« شركة 

من نفس  شخصيتها املعنوية ابتداء 

للمصفي  االبراء  اعطاء  اليوم، 

واعفائه من انتدابه.

على  باملحافظة  املصفي  تكليف 

دفاتر وأوراق وثائق الشركة.

اعطاء كامل الصالحيات للمصفي 

في  الواردة  املتبقية  العمليات  لوضع 

تقريره.

مكت6  لدى  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   ،2020 فبراير   (8 بتاريخ 

.(04464

السجل  بتعديل  التصريح  وضع 

لدى  الضبط  بكتابة  التجاري 

بتاريخ بالرباط  التجارية   املحكمة 

 ((46 تحت رقم   ،2020 فبراير   (8  

من السجل الترتيبي.
من أ ل النشر ةاالشهار

املصفي

7 P

STE R-H FIRST

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة

مقر اال تماعي  :  4) شارع االشعري 

رقم 4 أكدال الرباط

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

بالرباط تم تأسيس   2020 يناير   (0

شركة تحمل الخصائص التالية :

التسمية / اراش فورست ش.م.م.

استيراد   : اال تماعي  الهدف 

بيع  شراء  (تا ر او وسيط)  وتصدير 

تصنيع انتاج كل ما يرتبط  بالنسيج.

درهم   (00.000  : رأسمال 

وردة  ها ر  الشريكين  مساهمة 

درهم   50.000 ومحمد ر�سى علوكي 

لكل واحد منهما.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التقييد بالسجل التجاري.

شارع   (4  : اال تماعي  املقر 

االشعري رقم 4 أكدال الرباط.

وردة  ها ر  السيدة   : التسيير 

مسيرة ملدة غير محدودة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم  لقد 

بالرباط  التجارية  للمحكمة  الضبط 

تحت   ،2020 فبراير   (7 بتاريخ 

بالسجل  التقييد  رقم   87999 رقم 

التجاري رقم 57)43).

8 P

CCM CONSEILS

مكت6 الحسابات واالستشارة

مقر : رقم 6) شارع القاهرة كومطراف ) تمارة

الهاتف : 05.37.64.42.48

الفاكس : 05.37.64.47.64

 STE WESTERN TECHNIQUE

 AUTO SERVICES
SARL

بيع حصص
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  قررت   2020 فبراير   3 في 

 WESTERN TECHNIQUE AUTO

SERVICES SARL ش.م.م ما يلي :

حصة في ملكية السيد   (50 بيع 

لحسن  السيد  الى  الشرقاني  عزيز 

الدنا.

تحيين القانون االسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بتمارة   التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   ،2020 فبراير   20 بتاريخ 

87999 تحت رقم )320.

9 P

STE RFA MOTOR
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 5000 درهم

املقر الرئي�سي : زنقة سمية، اقامة 

شهرزاد 3، الطابق الخامس، الرقم 

22، حي النخيل الدارالبيضاء

السجل التجاري رقم : 328373

التعريف الضريبي رقم : 25200023
رقم التعريف املوحد للمقاولة : 

002036093000045

توسيع نطاق هدف الشركة
بمو 6 محضر القرار االستثنائي 

قرر الشريك   ،2020 يناير   9 بتاريخ 

موطر«  »إر.إف.آ  لشركة  الوحيد 

توسيع نطاق هدف الشركة وبالتالي 

من النظام االسا�سي   2 تعديل املادة 

:هدف  التالي  النحو  على  وذلك 

تهدف الشركة الى ما يلي،   : الشركة 

لفائدتها  الخارج،  أو  باملغرب   سواء 

أو لفائدة الغير :
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واالستيراد  والبيع  الشراء 
بالجملة  والتوزيع،  والتصدير 

وبالتقسيط :
لجميع مواد التشحيم والتشحيم 

الفائق واملواد املساعدة.
التكميلية  واال زاء  املعدات  لكل 

واال هزة واالالت وقطع الغيار.
املنتجات  كافة  عام،  وبشكل 
بمحرك  الناقالت  لجميع  واللوازم 
النارية  والدرا ات  والسيارات 
والشاحنات وناقالت الكارت وناقالت 
االلية  واالدوات  وغيرها،  البوغي 

وأ هزة توليد الكهرباء.
واملنتجات  املعدات  تركي6 

املذكورة أعاله.
العمليات  بكافة  القيام  وعموما، 
وفي  واملالية  والصناعة  التجارية 
املنقوالت أو العقارات املرتبطة بشكل 
كامل بشكل  مباشر،  غير  أو   مباشر 
الواردة  االهداف  باحد  أو  زئي،   
أعاله أو باي أهداف مشابهة أو ذات 
صلة، من شأنها تعزيز نشاط الشركة 

أو تطويرها.
تم االيداع القانوني لدى املحكمة 
بتاريخ بالدارالبيضاء   التجارية 
رقم  تحت   ،2020 فبراير   (0  

.730((7
للخالصة والتذكير

هيئة التسيير

10 P

STE ARYSTA LIFESCIENCE
MAROC

املقر الرئي�سي : 57 شارع عبد املومن، 
B5، الطابق الثاني، اقامة الهادي 

ب، املعاريف، الدارالبيضاء
السجل التجاري رقم : 47).227

التعريف الضريبي رقم : 96)40239
رقم التعريف املوحد للمقاولة : 

00(874(45000075
تعديل اسم الشركة

شركة  إدارة  لجنة  قرار  بمو 6 
بتاريخ  »ش.م.م«  أريستا اليفساينس 
قرار  اتخاذ  تم   ،20(9 أكتوبر   (0
»أريستا  الشركة  فرع  اسم  تعديل 
يصبح  لكي  املغرب«  اليفساينس 

كالتالي :

.UPL MAROC أو.بي.ال ماروك«
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بالدارالبيضاء بتاريخ 28 يناير 2020، 

تحت رقم 728622.
للخالصة والتذكير

الرئيس

11 P

STE HOLDER
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 00.000) درهم

املقر الرئي�سي : )6 شارع لال ياقوت، 
زاوية مصطفى املعاني، الطابق 2، 

رقم 62 الدارالبيضاء
السجل التجاري رقم : 422787

التعريف الضريبي رقم : )336282
رقم التعريف املوحد للمقاولة : 

0022((926000025
تعديل  هدف الشركة

بمو 6 محضر القرار االستثنائي 
قرر   ،20(9 ديسمبر   20 في  مؤرخ 
»هولدر«  لشركة  الوحيد  الشريك 
أصبح  الذي  الشركة  هدف  تعديل 

على الشكل التالي :
املادة 2 : هدف الشركة :

املغرب  داخل  الشركة  تهدف 
وخار ه إلى ما يلي :

املشاركة واملساهمة املباشرة وغير 
قد  التي  الشركات  كافة  في  املباشرة 
رأسمالها  في  االكتتاب  عبر  تؤسس 
عبر  حاليا  املو ودة  الشركات  أو 
الزيادة في رأسمالها أو عبر اعادة شراء 
سندات أو حقوق في هذه الشركات 
املدنية  الشركات  في  ميع  وذلك 
مساهم أو  شريك  بصفة   والتجارية 
 أو شريك مو�سى أو شريك متضامن 

في اطار شركة توصية.
شكل  باي  االهتمام  ابداء 
العمليات في  ميع  االشكال   من 

 أو املقاوالت كيفما كان هدفها.
والتبادل  والبيع  الشراء  عمليات 
في  والحقوق  العقارية  القيم  لجميع 
الشركات أو الحصول على فوائد بها.

تسيير وتدبير املساهمات واملشاريع 
القيم  في  والشركات  واملقاوالت 
أو  املالية  أو  العقارية  أو  املنقولة 

الصناعية أو التجارية.
الخدمات  وانجاز  ميع  تنفيذ 
املحاسبية  الخدمات  منها  وخاصة 
والتدقيق املحاسبي ومراقبة التدبير 
الشؤون  في  والتطوير  والتنظيم 
املالية واالدارية والتجارية وفي مجال 

املعاوميات وتدبير تاموارد البشرية.
حقوق  ومنح  وتفويت  استغالل 
املتعلقة  الحقوق  كافة  االستغالل 

بامللكية الصناعية والفكرية.
في  العمليات  وعموما  ميع 
و ميع  العقارات  وفي  املنقوالت 
والتجارية  الصناعية  العمليات 
واملالية التي يمكن أن تكون مرتبطة 
بهدف  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 
أنشطة  تنمية  أو من شانها  الشركة 

الشركة وتطويرها.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
التجارية  باملحكمة  الضبط 
بالدارالبيضاء بتاريخ 23 يناير 2020، 

تحت رقم 84)728.
للخالصة والتذكير

هيئة التسيير

12 P

STE PROXAM
شركة مساهمة

رأسمالها : 6.000.000 درهم
املقر الرئي�سي : الطريق الساحلية 
للمحمدية، كلم 0500)، تجزئة 
بوليغون، الحصص 5)/4)/3) 

الدارالبيضاء
السجل التجاري رقم : 87967)

التعريف الضريبي رقم : 766)8)40
رقم التعريف املوحد للمقاولة : 

000080690000087
نقل مقر الشركة

العام  الجمع  محضر   بمو 6 
 ،20(9 نونبر   (2 بتاريخ  االستثنائي 
»بروكسام«  شركة  مساهموا  قرر 
الرئي�سي  املقر  نقل    PROXAM

للشركة  كالتالي :

من الطريق الساحلية للمحمدية، 

بوليغون،  تجزئة   ،(0500 كلم 

الحصص 3)/4)/5) الدارالبيضاء.

 ((.500 كلم   ،((( الطريق  الى 

عين السبع الدارالبيضاء.

املادة  تعديل  تم  ذلك،  على  بناء 

الحامل  االسا�سي  القانون  من   4

للعنوان »املقر الرئيس«.

تم االيداع القانوني  لدى املحكمة 

رقم  تحت  بالدارالبيضاء،  التجارية 

727584، بتاريخ 20 يناير 2020.
للخالصة والتذكير

الرئيس املدير العام

13 P

شركة شاوروم كولورز
شركة ذات مسؤولية محدودة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 ،2020 يناير   3( بتاريخ  الرباط 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

الوحيد  الشريك  وذات  املحدودة 

 SHOWROOM COLORS SARL

.AU

وبيع  شراء   : اال تماعي  الهدف 

الترصيص  وأدوات  الصباغة 

الصباغة  أشغال  مزاولة  والكهرباء، 

وأشغال مختلفة أخرى.

رأسمال الشركة : 00.000) درهم 

فئة  من  حصة   (000 الى  مقسمة 

يمتلك  درهم للحصة الواحدة.   (00

السيد الريكات لحسن 000) حصة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

من   : السجل التجاري.السنة املالية 

فاتح يناير الى )3 ديسمبر من كل سنة 

التي تبتدئ من  ماعدا السنة االولى 

تاريخ التسجيل.

 570 رقم  الفردو1  حي   : املقر 

تمارة.

لحسن  الريكات  السيد   : املسير 

 SHOWROOM الشركة  يسير 

غير  ملدة   COLORS SARL AU

محدودة.
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بالسجل  التقييد  التقييد  رقم 
التجاري : تم تقييد الشركة السالفة 
التابع  التجاري  بالسجل  الذكر 
للمحكمة االبتدائية لتمارة تحت رقم 

.(29553
من أ ل مقتطف وبيان

14 P

 STE MANAGEMENT CLEAN
SERVICE

تعيين مسير  ديد للشركة
بمقت�سى محضر الجمع العام غير 
العادي بتاريخ 6 فبراير 2020 تم اقرار 

ما يلي :
استقالة السيد صالح حسن من 

مهام التسيير.
تعيين السيد مرشد عمر كمسير 

وحيد للشركة ملدة غير محدودة.
القانون  من   (4 املادة  تعديل 

االسا�سي للشركة.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
 7 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 
 ،729927 تحت رقم   ،2020 فبراير 

السجل التجاري رقم )9968).
للنشر والبيان

15 P

STE ALBER CONCEPT
تاسيس شركة

حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
فبراير   (8 بتاريخ  بالدارالبيضاء 
االسا�سي  النظام  وضع  تم   ،2020
لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد باملميزات التالية :
 STE  : اال تماعية  التسمية 

.ALBER CONCEPT
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
بيع واستيراد   : الهدف اال تماعي 
والفنادق  املنازل  ومعدات  أ هزة 

واملطاعم، واال هزة الكهربائية.
شارع   46  : اال تماعي  املقر 
الزرقطوني الطابق الثاني الشقة رقم 

6 الدارالبيضاء.

املدة اال تماعية : 99 سنة ابتداء 
من تاريخ تأسيسها النهائي.

حدد   : اال تماعي  الراسمال 
درهم   (00.000 راسمال الشركة في 
موزع على 000) حصة من فئة 00) 
اكتتبت  الواحدة،  للحصة  درهم 
كلها محررة للشريك الوحيد السيد 

العلوي زهير.
التسيير : تم تعيين السيد العلوي 
ملدة غير  زهير كمسير وحيد للشركة  

محدودة.
من  تبتدئ   : اال تماعية  السنة 
فاتح يناير وتنتهي )3 ديسمبر من كل 
سنة ماعدا السنة االولى تبتدئ من 

تاريخ التسجيل.
باملحكمة  تم    : القانوني  االيداع 
 20 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 
 ،73(6(5 رقم  تحت   2020 فبراير 

السجل التجاري رقم )45758.
للنشر والبيان

16 P

STE DENTAL LUXE
 SARL

السجل التجاري رقم : 365023
مقرها اال تماعي : بوركون زنقة 
الركراكة اقامة الكورنيش عمارة 
2 الطابق السفلي شقة رقم ) 

الدارالبيضاء
حل الشركة

بمقت�سى محضر الجمع العام غير 
تم   20(9 23 ديسمبر  العادي بتاريخ 

اقرار ما يلي :
من  الحل املسبق للشركة ابتداء 

هذا التاريخ.
تعديل املادة الرابعة من القانون 

االسا�سي للشركة.
الصرغيني  فاتحة  السيدة  اعالن 
يده  على  سيتم  الذي  الشخص 

تصفية الشركة.
كمقر  الشركة  مقر  اعالن 

التصفية.
تم االيداع القانوني لدى املحكمة 
 (6 يوم  بالدارالبيضاء،  التجارية 

يناير 2020، تحت رقم 727267.
للنشر والبيان

17 P

MHMED ASSER AUTO
SARL AU

بمقت�سى  مع عام استثنائي حرر 

في الرباط  بتاريخ 20 يوليو 9)20 قرر 

 MHMED الشريك الوحيد للشركة 

ASSER AUTO ش.م.م ذات الشريك 

الوحيد ما يلي :

طرف  من  حصة   (00 تفويت 

إلى السيد هشام  السيد أيوب رامي 

القمو1.

من  رامي  أيوب  السيد  استقالة  

منصبه كمسير للشركة.

القمو1  هشام  السيد  تعيين 

كمسير وحيد للشركة.
3.7.6) من القانون  تعديل املواد 

األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم 04539) بتاريخ )2 فبراير 

.2020

18 P

FASHION FOREVER
SARL

EN LIQUIDATION

 SOCIETE AU CAPITAL DE :

100.000.00 DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL : AVENUE

 FATIMA ZOHRA LAAZIZIYA

 RESIDENCE IBN BATOUTA

LOCAL N°4 TANGER

 REGISTRE COMMERCIAL DE

TANGER SOUS LE N°100833

غلق تصفية شركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

شركة  بمقر  املنعقد  اإلستثنائي 

في املؤرخ   FASHION FOREVER 

9)20 بطنجة تم تقرير   7) ديسمبر 

ما يلي :

املوافقة على تقرير التصفية.

إثبات إغالق التصفية.
إخالء ذمة املصفي السيد سالوي 

حسن.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
باملحكمة التجارية والتشطي6 عليها 
بطنجة  التجاري  السجل  في  نهائيا 
رقم  تحت   2020 فبراير   (9 بتاريخ 

.230603
لإلشارة واإلستخالص 

املصفي

19 P

AIRCAR
CAR RENTAL

إيركار
ش.د.م.م

رأسمالها : 000.000.00.)) درهم
36 شارع أنفا الدارالبيضاء

تفويت حصص
تفويت  تقرير بمقت�سى عقد    /(
 20(9 25نوفمبر  في  مؤرخ  حصص 

ما يلي :
من  حصة   393.43 تفويت 
طرف السيد أنا1 الروي�سي لشركة 

.ICMAR
القانوني  اإليداع  تم   /2
التجارية  املحكمة  ضبط  بكتابة 
للدارالبيضاء بتاريخ 9) فبراير 2020 

تحت رقم 455)73.
للخالصة والبيان

املسير

20 P

AIR INVEST
إير أنفيست
ش.ذ.م.م

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها اإل تماعي : 
8.280.000.00) درهم

املقر اإل تماعي : 36 شارع أنفا 
الدارالبيضاء

تفويت حصص
تفويت  تقرير بمقت�سى عقود    /(
 20(9 25نوفمبر  حصص مؤرخة في 

ما يلي :
حصة من طرف   49(86 تفويت 
لشركة  الروي�سي  أنا1  السيد 

.ICMAR
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طرف  من  حصة   9(20 تفويت 
السيد عبد الحفيظ الروي�سي لشركة 

.ICMAR
طرف  من  حصة   9(20 تفويت 
 TEE السيد الحفيظ الروي�سي لشركة

.MANAGEMENT
القانوني  اإليداع  تم   /2
التجارية  املحكمة  ضبط  بكتابة 
للدارالبيضاء بتاريخ 3) فبراير 2020 

تحت عدد 730736.
للخالصة والبيان

املسير

21 P

TRANSATOUR
ترنزتور املغرب

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها اإل تماعي : 
3.000.000.00) درهم

املقر اإل تماعي : 40 شارع أنفا 
البيضاء

تفويت حصص
تفويت  تقرير بمقت�سى عقود    /(
 20(9 نوفمبر   25 حصص مؤرخ في 

ما يلي :
السيد  من  حصة   3250 تفويت 

.ICMAR أنا1 الروي�سي لشركة
القانوني  اإليداع  تم   /2
التجارية  املحكمة  ضبط  بكتابة 
للدارالبيضاء بتاريخ 7) فبراير 2020 

تحت عدد 002)73.
للخالصة والبيان

املسير

22 P

SBATA CAR
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   
قد  بالرباط،   2020 فبراير  فاتح 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
املحدودة تحمل الخصائص التالية :

 SBATA CAR SARL  : التسمية 
.AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
والشريك  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الهدف اإل تماعي : 

كراء السيارات بدون سائق.
درهم   (00.000  : املال  رأ1 

مقسمة إلى 00) حصة من فئة 00) 

درهم للحصة.

من  ابتداء  سنة    99  : املدة 

التأسيس النهائي.

السنة املالية : من فاتح يناير  إلى 

)3 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

الكفاح  شارع   : اإل تماعي  املقر 
رقم 2) الطابق 3 ح.ي.م الرباط.

التسيير : السيدة بلعيد كوتر.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

بتاريخ  (433(( رقم  تحت   بالرباط 

 24 فبراير 2020.

22P مكرر

DIGIXON
ش.م.م.ش.و

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

شريك وحيد
رأسمالها : 00.000.00) درهم

مقرها اإل تماعي : عمارة 4، الشقة 
رقم 25، زنقة الدارالبيضاء، الطابق 

األول حسان الرباط

تأسيس شركة 
محرر  عرفي  عقد  بمو 6   1-

 2020 يناير   20 بتاريخ  الرباط  في 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

ذات  وحيد،  وشريك  املحدودة 

املميزات التالية :

 DIGIXON شركة   : التسمية 

ش.م.م.ش.و.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة وشريك وحيد.

الهدف :

-1 التجارة في أ هزة املعلوميات.

-2 التسيير التجاري (تطوير  وإدارة 

التقنيات التكنولو ية).

املقر اإل تماعي : عمارة 4، الشقة 
25، زنقة الدارالبيضاء، الطابق  رقم 

األول حسان الرباط.

اإل تماعي:  املال   رأ1 
 (000 دهم مجزأ إلى    (00.000.00
للحصة  درهم   (00 فئة  من  حصة 

الواحدة مدفوعة بالكامل :
السيد منصوري عزوزي منتصر 

000) حصة.
السيد  تعيين  تم   : التسيير 
كمسير  منتصر  عزوزي  منصوري 

وحيد للشركة لفترة محدودة.
السنة  تبدأ   : اإل تماعية  السنة 
اإل تماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

آخر ديسمبر من كل سنة.
وقد تم اإليداع القانوني لهذا   2-
هيئة  لدى  الضبط  بكتابة  املحضر 
 20 املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 

فبراير 2020 تحت رقم )22).
23 P

HANOBO TRAVAUX
في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد   2020 فبراير   3 بتاريخ  الرباط 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.
 HANOBO  : التسمية 

.TRAVAUX
الهدف اإل تماعي :

أعمال البناء والتصميم.
رأ1 مال الشركة 00000) درهم 
فئة  من  حصة   (000 إلى  مقسمة 

00) درهم الحصة الواحدة .
 (000 فار1  بكر  محمد  السيد 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

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

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
احمد  قيسارية   25 رقم   : املقر 
وعبد  عمر سالوي  زنقة  زاوية  كريم 

الرحمان شنقيطي قبيبات الرباط.
املسير : محمد بكر فار1.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
.(4325(

24 P

OUTIMEDIE
S.A.R.L

تأسيس شركة
تم تأسيس شركة باملواصفات 

التالية 
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

27 نوفمبر 9)20 بالدارالبيضاء.

.OUTIMEDIE S.A.R.L : التسمية
حي   38 زنقة   : اإل تماعي  املقر 

البركة رقم 66) الدارالبييضاء.

الهدف اإل تماعي :

بيع وشراء منتو ات طبية.

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية.

درهم    (0.000.00  : املال  الرأ1 

مقسمة إلى  00) حصة من فئة 00) 

درهم.

رقم  خديجة  أخرفي   : التسيير 

البطاقة الوطنية I385103 ملدة غير 

محدودة.

السنة اإل تماعية : من فاتح يناير 

إلى )3 ديسمبر.

املدة : 99 سنة.

السجل التجاري : 452255.

25 P

 SOCIETE ESBERG RENT

CAR
SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

2020 قد تأسست شركة  فبراير   (0

 : التالية  الخصائص  تحمل  والتي 

.ESBERG RENT CAR : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

الهدف اإل تماعي :

كراء السيارات.
رأسمال الشركة 00.000) درهم .

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.



6167 الجريدة الرسميةعدد 5602 - 6) ر 6 )44) ))) مار1 2020) 

 2 رقم  محل   : اإل تماعي  املقر 
عمارة 6SCE زنقة  ده الرباط.

التسيير : أنيطت مهمة التسيير إلى 
لفترة  الشويرف  ربيع  محمد  السيد 

غير محدودة.
اإليداع  تم    : القانوني  اإليداع 
القانوني بالسجل التجاري لدى املركز 

الجهوي لإلستثمار بالرباط.
 رقم السجل التجاري 43303).

26 P

TOP COURSE MAROC
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمو 6   -I
)3 ديسمبر 9)20 تم تأسيس شركة 
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد لها املواصفات التالية :
 TOP COURSE  : التسمية 

.MAROC
الهدف اإل تماعي : 

نقل البضائع.
املقر اإل تماعي : رقم 234 الطابق 

) حي الدالية تيفلت.
املدة : 99 سنة من تاريخ التأسيس.
الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 
في 00.000) درهم مقسمة إلى 000) 
درهم   (00 من  إ تماعية  حصة 

للحصة اإل تماعية.
 (000 شهيد  نسيمة  السيدة 

حصة إ تماعية.
السيدة  عينت   : الشركة  تسيير 
مع  للشركة  مسيرة  شهيد  نسيمة 

 ميع الصالحيات.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -II
تيفلت  اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت عدد 30.
للنسخ والبيان

الوكيل

27 P

BLUE LIFE
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد  بمو 6   -I 
تم تأسيس شركة   20(9 فبراير   (2  
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد لها املواصفات التالية :

.BLUE LIFE : التسمية
الهدف اإل تماعي : 

األشغال املختلفة والبناء.
الرشاد  حي   : اإل تماعي  املقر 

مجموعة 0) رقم 0084) تيفلت.
الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في 00.000) درهم.
السيدة  عينت   : الشركة  تسيير 
فاطمة الصالحي مسيرة للشركة مع 

 ميع الصالحيات.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -II
تيفلت  اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت عدد 28.
للنسخ والبيان

الوكيل

28 P

STE AMI STAFF
SARL AU

 AU CAPITAL DE : 100.000.00
DHS

 SIEGE SOCIAL: 15 AVENUE
ALABTAL N°4 AGDAL RABAT

تغيير مقر الشركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
نوفمبر   (3 الغير عادي حرر بالرباط 

09)20 تم اإلتفاق على ما يلي :
 258 رقم  إلى  الشركة  مقر  تغيير 

سيدي مغار تمارة.
القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
باملحكمة اإلبتدائية بتمارة تحت رقم 

38)3 بتاريخ 2) فبراير 2020.
السجل التجاري رقم 29507).

29 P

مكت6 املحاسبة إيهاب استشارة

ش.ذ.م.م

رأسمال الشركة : 00.000) درهم

مقرها اإل تماعي : شارع الحسن الثاني، عمارة 

البنك املغربي للتجارة الخار ية مكت6 رقم 9 

الناضور

1.ت : 5)54

SONABRIJ
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
2020 تم تأسيس شركة  فاتح فبراير 
باملميزات  محدودة  مسؤولية  ذات 

التالية :

.SONABRIJ : التسمية
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
املوضوع : هدف الشركة 

املختلفة  األشغال  في   مقاول 
أو البناء.

ومواد  آالت  واستيراد  تصدير 
البناء.

الحسن  شارع   : الشركة  مقر 
عمارة البنك املغربي للتجارة  الثاني، 

الخار ية مكت6 رقم 9 الناضور.
 (00.000  : الشركة  رأسمال 
درهم، مقسمة إلى 0.000) حصة من 
درهم للحصة الواحدة كلها   (0 فئة 

محررة ومملوكة للسيد لبريج انس.
لبريج  السيد  تعيين  تم   : التسير 
انس مسيرا للشركة ملدة غير محددة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي للشركة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديسمبر   3( في  وتنتهي  يناير 

سنة.
السجل  في  مقيدة  الشركة 
التجاري بالناضور تحت رقم 9679).
30 P

مكت6 املحاسبة إيهاب استشارة
ش.ذ.م.م

رأسمال الشركة : 00.000) درهم
مقرها اإل تماعي : شارع الحسن الثاني، عمارة 
البنك املغربي للتجارة الخار ية مكت6 رقم 9 

الناضور
1.ت : 5)54

CHANTIERS BENDRISS
SARL A.U

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
شركة  تأسيس  تم   2020 يناير   24
باملميزات  محدودة  مسؤولية  ذات 

التالية :
 CHANTIERS  : التسمية 

.BENDRISS
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
املوضوع : هدف الشركة :

املختلفة  األشغال  في   مقاول 
أو البناء.

ومواد  آالت  واستيراد  تصدير 
البناء.

الحسن  شارع   : الشركة  مقر 
عمارة البنك املغربي للتجارة  الثاني، 

الخار ية مكت6 رقم 9 الناضور.
رأسمال الشركة : 0.000) درهم، 
مقسمة إلى 000.) حصة من فئة 0) 
كلها محررة  الواحدة  للحصة  درهم 
ومملوكة للسيد بن دريس عبد االاله.
بن  السيد  تعيين  تم   : التسيير 
دريس عبد االاله مسيرا للشركة ملدة 

غير محددة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي للشركة.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديسمبر   3( في  وتنتهي  يناير 

سنة.
السجل  في  مقيدة  الشركة 

التجاري بالناضور تحت رم 9625).
31 P

ائتمانية ما ستيك كاونساي

ش.ذ.م.م

TEL : 05.37.64.40.48

الف فلوغي 
ش.ذ.م.م

STE. LA VFLEURI
SARL

حل الشركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
الصخيرات  في  املوقع  اإلستثنائي 
لشركة   20(9 ديسمبر   3 بتاريخ 
 STE. LA محدودة  مسؤولية  ذات 
الشريك  قرر  ش.ذ.م.م   VFLEURI

الوحيد ما يلي :
حل الشركة.

تعيين مصف للشركة.
لتصفية  اإل تماعي  املقر  تحديد 
الشركة في تجزئة عبدو فلوري رقم 4 

الصخيرات.
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
القانوني باملحكمة التجارية بالرباط 
رقم  تحت   2020 يناير   6 بتاريخ 

. (0380(
للنشر والبيان

32 P
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ائتمانية ما ستيك كاونساي

ش.ذ.م.م

انس 5 شارع الحسن األول شقة رقم 3 تجزئة 

بلخير العمارة رقم 9 الطابق الثاني تمارة

TEL : 05.37.64.40.48

STE. HORIZONIA A.J.B
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بمقت�سى أنظمة الشركة املوقعة 
تم    2020 يناير   27 في تمارة بتاريخ 
مسؤولية  ذات  الشركة  تأسيس 

محدودة والتي خاصيتها كالتالي :
 HORIZONIA  : التسمية   /(

A.J.B ش.ذ.م.م.
الهدف اإل تماعي : هدف الشركة 

داخل املغرب أو خار ه هو :
تجارة عامة.

استيراد وتصدير.
نقل البضائع واألشخاص.

5 شارع  3/ املقر اإل تماعي : انس 
تجزئة   3 رقم  شقة  األول  الحسن 
الثاني  الطابق   9 رقم  العمارة  بلخير 

تمارة.
4/ املدة : 99 سنة ابتداء من يوم 
تسجيل الشركة في السجل التجاري .
5/ رأ1 مال الشركة : تبث في مبلغ 
 (000 إلى   مقسم  درهم   (00000
00) درهم  حصة إ تماعية من فئة 

للواحدة مقسمة كالتالي :
حصة   500 ابا  ايت  عماد 

إ تماعية.
حصة   500 يوسف  بري 

إ تماعية.
السيد  تعيين  تم   : التسيير   /6
وذلك  للشركة  مسير  ابا  ايت  عماد 

ملدة غير محدودة.
قبلت   : اإل تماعي  التوقيع   /7
الشركة توقيع السيد عماد ايت ابا 
بصفته املسير الوحيد لجميع العقود 

التي تتعلق بها.
من فاتح   : السنة اإل تماعية   /8

يناير إلى )3 ديسمبر .
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
بتاريخ تمارة  بمحكمة   القانوني 
السجل  رقم    2020 فبراير   (7  

التجاري 29555).
للنشر والبيان
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ائتمانية ما ستيك كاونساي ش ذ م م
الهاتف : 053764-40-48

STE AITBA ASSURANCES 
ET CONSEIL

SARL AU
تحويل املقر اال تماعي

الجمع  محضر  بمقت�سى 
الربط  في  املوقع  االستثنائي  العام 
لشركة   20(9 6) ديسمبر  بتاريخ 
 AITBA محدودة  مسؤولية  ذات 
 ASSURANCES ET CONSEIL
الشريك  قرر  م  م  ذ  ش   SARL AU

ما يلي :
تحويل املقر اال تماعي الذي كان 
يو د ب 5)2 حي النهضة ) مجموعة 
العهد الرباط إلى العنوان التالي رقم 
العهد  مجموعة   ( النهضة  حي   22(

الرباط.
تعديل أنظمة الشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكمة التجارية بالرباط 
رقم  تحت   ،2020 يناير   (3 بتاريخ 

.(03893
للنشر والبيان
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TOUT A SEC LAVERIE
SARL

AU CAPITAL DE 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : 34 ANGLE

 AVENUE AL ATLAS ET RUE JBEL
 TAZAKKA MAGAZIN N° 18

AGDAL- RABAT
RC : RABAT N° 133573

تفويت حصص
انعقد   2020 يناير   20 بتاريخ 
لشركة  العادي  الغير  العام  الجمع 
شركة   TOUT A SEC LAVERI
رأسمالها  محدودة،  مسؤولية  ذات 
اال تماعي  مقرها  درهم،   (00.000
34، زاوية شارع األطلس وزنقة  بل 

تازكة رقم 8) أكدال، الرباط.
حيت تمت املصادقة على :

مملوكة  حصة   500 تفويت 
السيدة  لفائدة  ملياء  رشاد  للسيدة 

كرشان مونية.

للشركة  القانونية  الصفة  تغيير 

إلى  املسؤولية  محدودة  شركة  من 

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

شريك واحد.

تعيين السيدة كرشان مونية ب و

 TOUT A كمسيرة لشركة A779229

.SEC LAVERIE

لكحل  السيدة  املسيرة  إستقالة 

فاطمة الزهراء من مهامها.

تغيير البنود 7، 6 و4) من القانون 

األسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية للرباط في 20 فبراير 2020.

اإليداع القانوني 0)2).

35 P
 

STE EL BARAKA 
DE BATIMENT 

ET DES TRAVAUX DIVERS
SARL AU

رأسمالها : 00.000) درهم

سجل تجاري : 29467) تمارة

تأسيس رشكة محدودة املسؤولية
 ذات رشيك وحيد

تمت   20(9 ديسمبر   24 بتاريخ 

 STE صياغة النظام االسا�سي لشركة

 EL BARAKA DE BATIMENT ET

 DES TRAVAUX DIVERS ،SARL

AU رأسمالها 00.000) درهم، مقرها 

الطريق  فوزي  إقامة  اال تماعي 

هللا  عبد  موالي  شارع  الساحلية 

هرهورة تمارة.

املوضوع : البناء واألشغال العامة.

الشريك الوحيد :

مغربي  هشام  بنعالل  السيد 

الحامل للبطاقة الوطنية  الجنسية، 

رقم A434501 ب 000) حصة.

غير  ملدة  الشركة  تسيير  فوض 

محددة للسيد :

الجنسية،  مغربي  هشام  بنعالل 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.A434501

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  التجاري 
2020، تحت رقم  فبراير   7 لتمارة في 

.(74
36 P

 STE CENTRE

 INTERNATIONAL D

ACCOMPAGENEMENTS 

DES ETUDES 

ET DES AFFAIRES
SARL

RC : 142743

PATENTE : 25104340

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تقرر   2020 يناير   22 بالرباط بتاريخ 

تأسيس قوانين الشركة بين العبودي 

عنهما  ينوب  ريناد  العبودي  ياسمين 

األب العبودي مراد من  هة والسيد 

املجبوري احمد من  هة ثانية وقد 

تم ما يلي :

 STE CENTRE  : الشركة  اسم 

 INTERNATIONAL D

 ACCOMPAGENEMENTS DES

.ETUDES ET DES AFFAIRES

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.
رقم   30 عمارة   : موقعها التجاري 
زنقة موالي احمد لوكيلي حسان،   8

الرباط.
 (00.000  : اال تماعي  رأسمالها 

درهم.

السيد املجبوري احمد   : التسيير 
للقانون  مع كامل الصالحيات طبقا 

األسا�سي.

مدتها : حددت املدة في 99 سنة.

للموافقة  دولي  مركز   : نشاطها 

والدراسات واألعمال.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

فبراير   6 بتاريخ   (42743 تحت رقم 

.2020

37 P
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سوفيسكوم
23، زنقة بين الويدان، شقة رقم 7، أكدال، 

الرباط

الهاتف والفاكس : 305)053777

DECOVAR MAROC - SUCC
تغيير مقر الشركة

على اقرار املمثل القانوني لشركة 
 DECOVAR MAROC - SUCC
بتاريخ 7) ديسمبر 9)20، تم ما يلي :

زنقة   6 من   : الشركة  مقر  تغيير 
شقة  الرابع،  الطابق  عوا،  ضاية 
الرباط إلى العنوان  6)، أكدال،  رقم 
التالي 23، شارع بين الويدان، الطابق 

الثاني شقة رقم 7، اكدال، الرباط.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (9 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2020، تحت رقم 04496).
38 P

STE IARM
SARL AU

رأسمالها : 0.000) درهم
االستثنائي  العام  الجمع  قرر 
ديسمبر   30 للشركة واملنعقد بتاريخ 
 (7 من  التجاري  املقر  تغيير   ،20(9
اكدال   ،09 الشقة  األبطال  شارع 
الرباط إلى إقامة الوفاق 352) املحل 
الزيادة  وقرر  تمارة  و06،   05 رقم 
إلى  درهم   (0.000 من  الرأسمال  في 

280.000 درهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  وتم 
فبراير   20 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2020 تحت رقم 04532).
39 P

DOMUS BUSINESS
SARL AU

السجل التجاري عدد 43347)
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات شريك واحد
بمقت�سى عقد عرفي بسال بتاريخ 
تم وضع القانون   ،2020 فبراير   (4
املسؤولية  ذات  لشركة  االسا�سي 
ذات  واحد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية :

 DOMUS  : التسمية اال تماعية 

.BUSINESS SARL AU

الهدف اال تماعي : مركز األعمال.

أرشفة.

وكالة اتصاالت.
يوسف  زنقة   : اال تماعي  املقر 

ابن تاشفين زاوية محمد 5 عمارة 0) 

شقة 05، حسان، الرباط.

املدة اال تماعية : 99 سنة ابتداء 

من تاريخ تأسيسها.

 (00.000  : اال تماعي  الرأسمال 

حصة من   (000 درهم موزعة على 

درهم للحصة وزعت كما   (00 فئة 

يلي :

 (000 نجالء  أدارغة  السيدة 

حصة.

السنة اال تماعية : تبدأ من فاتح 

يناير إلى )3 ديسمبر من كل سنة.

السيدة ادارغة نجالء،   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  وحيدة  مسيرة 

محدودة.

تم إيداع السجل التجاري بمكت6 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   ،2020 فبراير   24 بتاريخ 

.(263
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CAUDIGEF FIDUCIAIRE SARL

AVENUE DES FAR 920

APPT N°1 C Y M RABAT

TEL : 0537795999

FAX : 0537795573

STE FRIG AGRI
SARL AU

تغيري املقر االجتامعي للرشكة
العام  الجمع  ا تماع  بمقت�سى 

 ،20(8 أكتوبر   3 بتاريخ  االستثنائي 

للشركة املذكورة أعاله :

سنة   99 تأسيسها ملدة  تم  والتي 

ابتداء من 4 يونيو 5)20.

والتي يتجلى هدفها اال تماعي في :

الزراعة واألشغال الفالحية.

مشغل التخزين والتبريد.

ولها رأسمال 00.000) درهم.

قرر تغيير املقر اال تماعي للشركة 

وتحيين القانون االسا�سي.

فبراير   (( من  ابتداء  وهكذا 

اال تماعي  املقر  تغيير  تم   ،2020

 ،(47 رقم  في  كان  والذي  للشركة 

مكنا1 إلى   dadem قطاع  ويسالن، 

5 املسيرة حي يعقوب  )75، أمل  رقم 

املنصور الرباط.

املسجلة  الشركة  فإن  وبالتالي 

ملكنا1  التجاري  السجل  في  سابقا 

تحت الرقم 39393، ستكون موضوع 

تسجيل  ديد في املحكمة التجارية 

بالرباط.

سجل  في  القانوني  اإليداع  تم 

املحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 

.(42873

41 P

HABIBA MENAGE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 500.000 درهم

مقرها اال تماعي : أنتقل إلى رقم 5 

زنقة السفير عالل درب عمر

 الدار البيضاء

1 ت : 328887

نقل املقر اال تماعي
بمقت�سى قرار املسير مؤرخ بالدار 

قرر   ،2020 يناير   2 في  البيضاء 

ما يلي :

نقل املقر اال تماعي للشركة من 

 5 رقم  إلى  الديوان  التجاري  املركز 

زنقة السفير عالل بدرب عمر بالدار 

البيضاء.

القانون  من   4 الفصل  تغيير 

األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدار البيضاء يوم 7) فبراير 

2020، تحت رقم 076)73.
بيان مختصر

42 P

AZE LISSAKANE

SARL

 SIEGE SOCIAL : 39 AV LALLA

 YAKOUT 5 EME ETG APPT D

CASABLANCA

راسمالها : 00.000) درهم

مملوكة  حصة   700 تفويت 

 KAAL ABDERRAZZAG للسيد 

 KAAL والسيد   MOHAMED

 SALAH MABROUK MOHAMED

لصالح السيد يوسف العالوي.

 KAAL السيد  استقالة 

 ABDERRAZZAG MOHAMED

مسير  وتعيين  كمسير  منصبه  من 

 ديد السيد يوسف العالوي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدار البيضاء في 20 فبراير 

2020، تحت رقم 730)73.

43 P

ASSAD CONSTRUCTION

SARL AU

2) زنقة صبري بو معة الطابق ) 

شقة رقم 6 الدار البيضاء

بمو 6 عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

4) يناير 2020 قرر الشريك الوحيد 

للشركة ما يلي :

مملوكة  حصة   (000 تفويت 

للسيدة عزيزة بوهندي لصالح السيد 

أسعد كمال.

بوهندي  عزيزة  السيدة  استقالة 

مسير  وتعيين  كمسيرة  منصبها  من 

 ديد السيد أسعد كمال ملدة غير 

محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدار البيضاء في 30 أكتوبر 

2020، تحت رقم 729046.
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BOUTIQUE COSMETICS
شركة ذات مسير وحيد

رأسمالها : 00.000) درهم

 IMM CITY TOWER 21 RUE

 BAPAUME AU 10 EME ETAGE

BUREAU N° 46- CASABLANCA

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

9)20، تم تعديل  20 ديسمبر  بتاريخ 

ذات  لشركة  األساسية  القوانين 

املميزات التالية :

األسهم  نقل  على  املصادقة 
فدوى  للسيدة  سهم   500 التجارية 

كنفل إلى السيد رضا محمد سليمان 

علي.

من  للشركة  القانوني  التحول 

.SARL AU إلى SARL

كنفال  حسن  املسير  استقالة 

رضا  السيد  وهو  آخر  مسير  وتعيين 

محمد سليمان علي.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

2020، تحت  2 يناير  البيضاء بتاريخ 
رقم  تجاري  سجل   ،725749 رقم 

.4(7509

45 P

 KESHA VARDHAN HERBAL

PRODUCTS - KVHP
التأسيس

محدودة  شركة  تأسيس  تم 

املسؤولية ذات املواصفات التالية :

 KESHA VARDHAN  : التسمية 

م  م  ش   HERBAL PRODUCTS

.KVHP

املقر : شارع موالي رشيد، العمارة 

7، الشقة 0) حسان، الرباط.

االستيراد   : التجاري  النشاط 

والتصدير.
راسمال : 00.000) درهم مقسمة 

درهم   (00 000) حصة من فئة  إلى 

 MR السيد  يحملها  كاملة  مؤدات 

.AMBRISH

املدة : 99 سنة.

التسيير : MR AMBRISH ملدة غير 
محدودة.

بالسجل  تم   : القانوني  اإليداع 
التجاري للمحكمة التجارية بالرباط 
فبراير   24 43323)بتاريخ  تحت رقم 

.2020
46 P

WOSSOUL CAR
الرأسمال اال تماعي : 00.000) 

درهم
املقر اال تماعي إقامة 36 شارع 

زرقطوني شقة رقم ) حي النهضة 
)0 - تمارة

االستثنائي  العام  الجمع  القرار 
في  بتمارة  املؤرخ  للمساهمين 
مقاولة  لشركة   ،20(9 )3 ديسمبر 
قرر  م  م  ش   WOSSOUL CAR

ما يلي :
تصفية نهائية للشركة.

إبراء السيد بن السيد حسن.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 3(48 رقم  تحت  بتمارة  التجارية 

بتاريخ 2) فبراير 2020.
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ديوان األستاذ خالد بوتمير
موثق

تمارة تجزئة الوفاق العمارة 6)3) الطابق 4 
رقم 2)

الهاتف : 0537404596
الفاكس : 0537404595

SOUL GLASS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 0.000) درهم
مقرها اال تماعي : الدار البيضاء 
األلفة زنقة 93 متجر 45 الطابق 

األر�سي
السجل التجاري : 457449

تأسيس شركة
تحريره  تم  توثيقي  عقد  بمو 6 
موثق  بوتمير  خالد  األستاذ  بمكت6 
 2020 يناير   (0 في  واملؤرخ  بتمارة 
لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 
تتميز  املحدودة  املسؤولية  ذات 

بالخصائص التالية :

شركة   SOUL GLASS  : التسمية 

ذات املسؤولية املحدودة.

الهدف اال تماعي : هدف الشركة.

وتركي6  اصالح  بيع،  شراء، 

االليمنيوم والز اج.

القيام بجميع املعامالت التجارية.

العمليات،  كل  عامة  وبصفة 

التجارية العقارية املالية  الصناعية، 

والقانونية املرتبطة بصفة مباشرة أو 

غير مباشرة بالهدف األسا�سي للشركة 

والتي يمكن أن تساهم في تنميتها.

البيضاء  الدار   : اال تماعي  املقر 

الطابق   45 متجر   93 زنقة  الأللفة 

األر�سي.

في  حدد   : اال تماعي  الرأسمال 

0.000) درهم.

بقيمة  حصة   (000 موزعة على 

محررة  الواحدة  للحصة  دراهم   (0

يوسف  السيد  طرف  من  بالكامل 

العاشقي 500 حصة.

 250 العاشقي  محمد  السيد 

حصة.

العاشقي  السيدة فاطمة الزهراء 

250 حصة.

سنة تبتدئ من تاريخ   99  : املدة 

إال  التجاري  السجل  في  التسجيل 

التمديد  أو  املسبق  الحل  حالتي  في 

املسبق للشركة.

اإلدارة : الشركة مسيرة من طرف :

بصفته  العاشقي  يوسف  السيد 

مسير شريك بالشركة.

بصفته  العاشقي  محمد  السيد 

مسير شريك بالشركة.

أحد  بتوقيع  ملزمة  والشركة 

العاشقي يوسف  السيد   املسيرين 

 أو السيد محمد العاشقي.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى )3 ديسمبر.

ما عدا في السنة األولى تبتدئ من 

من  ديسمبر   3( إلى  التأسيس  تاريخ 

نفس السنة.
مقتطف للنشر

األستاذ خالد بوتمير
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ديوان األستاذ خالد بوتمير

موثق

تمارة تجزئة الوفاق العمارة 6)3) الطابق 4 
رقم 2)

الهاتف : 0537404596

الفاكس : 0537404595

 SOFIA GLAM MAKEUP
ARTIST

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 0.000) درهم

مقرها اال تماعي : تمارة تجزئة 

الوفاق العمارة 383) متجر )0

السجل التجاري : 29207)

تأسيس شركة
بمو 6 نظام أسا�سي توثيقي تم 

تحريره بمكت6 األستاذ خالد بوتمير 

أكتوبر   (8 في  واملؤرخ  بتمارة  موثق 

األسا�سي  القانون  وضع  تم   20(9

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

تتميز بالخصائص التالية :

 SOFIA GLAM  : التسمية 

ذات  شركة   MAKEUP ARTIST

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

الهدف اال تماعي : هدف الشركة.

النساء،  صالون  استغالل 

الحالقة، التجميل.

واملعدات  املنتو ات  تسويق 

املتعلقة بنشاط الشركة.

املنتو ات  كل  واستيراد  تصدير 

املتعلقة بنشاط الشركة.

القيام بجميع املعامالت التجارية.

العمليات،  كل  عامة  وبصفة 

التجارية العقارية املالية  الصناعية، 

والقانونية املرتبطة بصفة مباشرة أو 

غير مباشرة بالهدف األسا�سي للشركة 

والتي يمكن أن تساهم في تنميتها.

تجزئة  تمارة   : اال تماعي  املقر 

الوفاق العمارة 383) متجر )0.

في  حدد   : اال تماعي  الرأسمال 

0.000) درهم.

بقيمة  حصة   (000 موزعة على 

محررة  الواحدة  للحصة  دراهم   (0

صوفيا  السيدة  طرف  من  بالكامل 

الصغير 000) حصة.
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سنة تبتدئ من تاريخ   99  : املدة 

إال  التجاري  السجل  في  التسجيل 

التمديد  أو  املسبق  الحل  حالتي  في 

املسبق للشركة.

اإلدارة : الشركة مسيرة من طرف :

بصفتها  الصغير  صوفيا  السيدة 

مسير شريك وحيد بالشركة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى )3 ديسمبر.

ما عدا في السنة األولى تبتدئ من 

من  ديسمبر   3( إلى  التأسيس  تاريخ 

نفس السنة.
مقتطف للنشر

األستاذ خالد بوتمير
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LA KASBAH 

DE CHICHAOUA
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 00.000) درهم

مقرها اال تماعي : املرك6 السياحي 

قصبة شيشاوة

األصل التجاري رقم 32

املحكمة االبتدائية بامنتانوت

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

موثق  هللا  حبي6  سعيد  األستاذ 

فبراير   (0 في  مؤرخ  بشيشاوة، 

وافقت   2020 فبراير  و))   2020

الشركة قصبة شيشاوة شركة ذات 

شريك  ذات  محدودة  مسؤولية  

التجاري  بالسجل  مقيدة  وحيد، 

باملحكمة االبتدائية ايمنتانوت تحت 

السيد  طرف  من  ممثلة   32 رقم 

الحسن علوان على منح تسيير املرك6 

مقهى  شيشاوة،  قصبة  السياحي 

املركز،  بشيشاوة  الكائن  ومطعم، 

العقد  تاريخ  من  سنوات  عشر  ملدة 

وذلك بمو 6 و يبة كرائية قدرها 

درهم شهريا لفائدة السيد   (2.500

حسن بوستوت والسيد عبد الرحيم 

بوستوت.
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MIDI DECORATION
SARL

 ADRESSE : QUARTIER
 ONDUSTRIEL LOT 334 -

OUJDA
CAPITAL : 3.500.000 DH

RC : 15.723 OUJDA
تعديل

بمقت�سى قرار الجمع العام الغير 
يوليو   5 بتاريخ  املنعقد  العادي 
قرر  بو دة  الشركة  بمقر   20(9
  MIDI DECORATION شركاء شركة

ش.م.م ما يلي :
توقيف النشاط املتعلق ب :

الصباغة وكذلك  تصنيع الطالء، 
مكوناتهما ومشتقاتهما.

في  التعديل  سيتم  لذلك  وتبعا 
األسا�سي  النظام  من   3 الفصل 

للشركة.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ بو دة  التجارية   باملحكمة 

)) فبراير 2020 تحت رقم 606.
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SOGEFCO

شركة الحسابات التسيير الدراسات والجبايات

 SOCIETE DE PROMOTION
IMMOBILIERE TASKHIR 

MINA LAH
SARL

2 شارع ابن الخطاب فيال 3 ملع6 
الخيل فا1

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
بنفس  مسجل   ،2020 فبراير   (2
 ،2020 فبراير   (9 بتاريخ  املدينة 
املسؤولية  ذات  شركة  تصفية  تم 

املحدودة، ذات املميزات التالية :
 SOCIETE  : التسمية 
 DE PROMOTION
IMMOBILIERE TASKHIR 

.MINA LAH
لقد تم تصفية   : تصفية الشركة 

الشركة بموافقة الجمع العام.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بفا1  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2020 فبراير   (9 بتاريخ 

.20/708
السجل التجاري : 29)27.
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 ELGHAFIANI T.D شركة

SARL AU

رقم 2)، الشارع الرئي�سي، أوالد 

ازباير، تازة

الرسم املنهي : )626008)

التعريف الجبائي : 42724654

السجل التجاري : 5277

التعريف الجبائي املوحد : 

00236974800004(

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

تأسيس  تم  بتازة   2020 يناير   26

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد للشخص املوقع على 

املذكورة  للشركة  األسا�سي  القانون 

خصائصها كالتالي :

 : للشركة  القانونية  التسمية 

 ELGHAFIANI T.D SARL شركة 

.AU

تحويل   : اال تماعي  املوضوع 

األموال، األشغال املختلفة أو البناء.

املقر اال تماعي للشركة : رقم 2)، 

الشارع الرئي�سي، أوالد ازباير، تازة.

الشركة  مدة  إن   : الشركة  مدة 

محددة في 99 سنة.

 : للشركة  اال تماعي  الرأسمال 

مقسم  درهم   (00.000 في  محدد 

إلى 000) حصة قيمة  كل منها 00) 

درهم وتتوزع على الشكل التالي :

يوسف الغفياني 000) حصة.

تسيير الشركة : إن الشركة مسيرة 

الوحيد  الشريك  طرف  من  ومدارة 

السيد يوسف الغفياني.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بتازة  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت  2020 فبراير   20  بتاريخ 

رقم 32)/2020.
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 ARTS ET TAPIS

WORLDWIDE

SARL AU

تأسيس
وضع   ،2020 يناير   30 تم بتاريخ 

قانون منظم لشركة باملميزات التالية :

 ARTS ET TAPIS  : التسمية 

شركة   WORLDWIDE SARL AU

شريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

واحد.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة شريك وحيد.

الهدف : تا ر منجد بالتقسيط ؛

االستيراد  في  وسيط  أو  تا ر 

والتصدير.

بيع السجادات والتأثيث وأدوات 

املائدة.

الثالث  الطابق   : اال تماعي  املقر 

الشقة   (09 العمارة  إقامة  واد 

شارع عبد الكريم الخطابي   43 رقم 

مراكش.

في  حدد   : اإل تماعي  الرأسمال 

مبلغ 30.000 درهم مقسمة إلى 300 

مدفوعة  درهم    (00 حصة من فئة 

كاآلتي :

السيدة الهام عمار : 300 حصة.

غير  ملدة  الشركة  تسير   : اإلدارة 

الهام  السيدة  طرف  من  محدودة 

عمار.

السنة اال تماعي : تبتدئ من فاتح 

يناير إلى غاية )3 ديسمبر.

99 سنة ابتداء  : حددت في  املدة 

من تاريخ تأسيس الشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

فبراير   (7 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

وسجلت   ((2333 تحت رقم   2020

الشركة في السجل التجاري بمراكش 

تحت رقم 02755).
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 JRL FORMATION شركة
COACHING

SARL
 20(9 أكتوبر   (7 بتاريخ  تم 
ا تماع عام استثنائي حدد بمو به 

النقاط اآلتية :
بتاريخ الشركة  تصفية   :  أوال 

7) أكتوبر 9)20.
ليلى  السيدة  ذمة  ابراء   : ثانيا 
الحاملة  السقلي دو  نسية مغربية 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

B456250 كمحللة للشركة.
الشركة  على  التشطي6   : ثالثا 

بتاريخ 7) أكتوبر 9)20.
يوم القانوني  اإليداع   تم 
املحكمة  لدى   2020 فبراير   (0  
رقم  تحت  بمراكش  التجارية 

.((2095
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 APOLLO SWISS شركة
SERVICES
SARL AU

20(9 يوليو   25 بتاريخ   تم 
ا تماع عام استثنائي حدد بمو به 

النقاط اآلتية :
بتاريخ الشركة  تصفية   :  أوال 

25 يوليو 9)20.
ذمة السيد وورشي6  ابراء   : ثانيا 
دو  نسية  سيمون  يفري 
رقم  السفر  لجواز  الحامل  بريطانية 

875)))529 كمحل للشركة.
الشركة  على  التشطي6   : ثالثا 

بتاريخ 25 يوليو 9)20.
يوم  القانوني  اإليداع   تم 
املحكمة  لدى   20(9 أكتوبر   ((
رقم  تحت  بمراكش  التجارية 

.(08640
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SOCIETE RIMAGE SERVICES
SARL AU

20(9 أبريل   22 بتاريخ   تم 
ا تماع عام استثنائي حدد بمو به 

النقاط اآلتية :

بتاريخ الشركة  تصفية   :  أوال 
22 أبريل 9)20.

ريشار  السيد  ذمة  ابراء   : ثانيا 
التعريف  لبطاقة  الحامل  اليكسندر 

رقم T00875H كمحل للشركة.
 24 يوم  القانوني  اإليداع  تم 
لدى املحكمة التجارية   20(9 يوليو 

بمراكش تحت رقم 06053).
57 P

 SOCIETE LES
 ALMORAVIDES

BATIMENTS
SARL

20(9 أبريل   (5 بتاريخ   تم 
ا تماع عام استثنائي حدد بمو به 

النقاط اآلتية :
بتاريخ الشركة  تصفية   :  أوال 

5) أبريل 9)20.
حبيبة  السيدة  ذمة  ابراء   : ثانيا 
لبطاقة  الحاملة  دو  نسية  بوحوم 
كمحللة   E230320 رقم  التعريف 

للشركة.
يناير   2 تم اإليداع القانوني يوم 
التجارية  املحكمة  لدى   2020

بمراكش تحت رقم 0885)).
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بيوطيليكوم
ش.م.م بشريك وحيد

الرأسمال اال تماعي : 90.000 درهم
املقر اال تماعي : اقامة نعيم عمارة 4 

تابريكت سال
بمقت�سى الجمع العام املؤرخ

العام  الجمع  بمقت�سى 
20(9 ديسمبر   28 بتاريخ   املؤرخ 
لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
وحيد  بشريك  ش.م.م  بيوطيليكوم 

ما يلي :
بيوطيليكوم  شركة  تصفية 

ش.م.م بشريك وحيد.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   2020 فبراير   (8 بتاريخ  بسال 

رقم 53)34.
58Pمكرر

VOGUE EVENTS
SARL AU

ش.م.م ذات شريك وحيد
الرأسمال اال تماعي : 00.000) 

درهم
املقر اال تماعي : 378 شارع الحسن 

الثاني شقة رقم 2 الرباط
تأسيس شركة

املؤرخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 
بتاريخ 7 فبراير 2020 قد تم تأسيس 
الشركة ذات املسؤولية ذات شريك 
وحيد والتي تحمل الخصائص التالية :

 VOGUE EVENTS  : التسمية 
.SARL AU

الصفة القانونية : شركة محدودة 
املسؤولية ذات شريك وحيد.

تنظيم   : اال تماعي  الهدف 
األحداث والفعاليات.

رأسمال الشركة : مائة ألف درهم 
((00.000(

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

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

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
شارع   378  : اال تماعي  املقر 

الحسن الثاني شقة رقم 2 الرباط,
التسيير : حنيف اشرف.

في  القانوني  اإليداع  يتم  قد 
بتاريخ بالرباط  التجارية   املحكمة 
رقم  تحت   2020 يناير   2(  

.RC143301
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 AGRO BUSINESS
CONSULTING

SARL
ش.م.م

الرأسمال اال تماعي : 00.000) 
درهم

 املقر اال تماعي : الطابق األول
رقم IMM A49 رقم 2 حي معمورة - 

سيدي عالل البحراوي
بمقت�سى الجمع العام املؤرخ بتاريخ 
شركة  قرر شركاء   20(9 ديسمبر   2
 AGRO BUSINESS CONSULTING

SARL ش.م.م ما يلي :

تحويل املقر اال تماعي للشركة إلى 
الطابق األول رقم IMM A49 رقم 2 

حي معمورة سيدي عالل البحراوي.
تعديل املادتين 4 و 44 من النظام 

األسا�سي.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
2020 تحت  يناير   23 بتيفلت بتاريخ 

رقم 04090).
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STE EL HAMOUNI CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

وذات الشريك الوحيد
تم وضع   2020 فبراير   (8 بتاريخ 
قانون منظم لشركة ذات املسؤولية 
املحدودة وذات الشريك الوحيد وذات 

املميزات التالية :
 STE EL HAMOUNI  : التسمية 
CAR ذات املسؤولية املحدودة وذات 

الشريك الوحيد.
بدون  السيارات  كراء   : الهدف 

سائق.
الرأسمال : حدد في مبلغ 00.000) 
حصة من   (000 إلى  درهم مقسمة 
موزعة  للواحدة  درهم   (00 فئة 

كاآلتي :
  (000 علي  الحموني  السيد 

حصة.
الوحدة  تجزئة   : اال تماعي  املقر 

بلوك E رقم 40 العيون.
السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

الحموني علي ملدة غير محددة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   2020 فبراير   2( بتاريخ 

.30995
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STE HASSAD INVEST
SARL

تعديالت قانونية
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
بتاريخ الشركة  بمقر   املنعقد 
 4) فبراير 2020 قرر شركاء الشركة 

ما يلي :
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التسيير : استقالة فدنا�سي حفصة 
السيد  وتعيين  الشركة  تسيير  من 
الرميلي هشام كمسير  ديد للشركة 

كما تم اعتماد اإلمضاء الوحيد له.
 : يلي  الشركة كما  توسيع نشاط 
اشغال الترصيص والتبريد والتسخين، 
عامة،  اشغال  البناء،  اشغال 

االستيراد.
من   : الشركة  رأسمال  في  الزيادة 

00.000) إلى 4.000.000 درهم.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   2020 فبراير   2( بتاريخ 

.2020/466
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 STE LE PRESTIGIEUX
SERVICE

SARL
 N°78 HAY MAAMOURA - SIDI

ALLAL BAHRAOUI
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
إقرار  تم   2020 فبراير   (( بتاريخ 

ما يلي :
من  ا تماعية  حصة   (000 بيع 
طرف السيد محمد فرحان إلى السيد 
عبد الرحمان إقالل تم تعيين السيد 
وحيدا  مسيرا  إقالل  الرحمان  عبد 
بعد  سيرفيس  لوبريستجيو  لشركة 
من  فرحان  محمد  السيد  استقالة 

مهامه في التسيير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ الخميسات   االبتدائية 

4) فبراير 2020 تحت رقم 77.
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لوني أجون�سي
79 شارع اين سينا الطابق الثاني 
الشقة رقم 6 أكدال ، 0080)، 

الرباط املغرب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(43099

تأسيس شركة
في مؤرخ  موثق  عقد   بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   30
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة   : الشركة  تسمية 

لوني   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

أ ون�سي.

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلتصاالت.

79 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 

ابن سينا الطابق الثاني الشقة رقم 6 

أكدال الرباط 0080) الرباط املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 (0.000  : الشركة  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي :

روزا  اوريل  اسولد  السيدة 

 (0 بقيمة  حصة   740 ديسلوفر  

دراهم للحصة.

 260  : املحمدي  سفيان  السيد 

حصة بقيمة 0) دراهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

السيدة   : وصفات ومواطن الشركاء 

عنوانه  ديسلوفر  روزا  أوريل  إسولد 
))) رقم 32 زنقة زامجبار الشقة رقم 

) حي املحيط 0040) الرباط.

عنوانه  املحمدي  سفيان  السيد 

) ساحة مليلية الشقة رقم  ))) رقم 

6 حسان 0020) الرباط.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة :

روزا  اوريل  اسولد  السيدة 
زنقة   32 رقم   (() عنوانه  ديسلوفر 

املحيط  حي   ( رقم  الشقة  زامجبار 

0040) الرباط.

عنوانه  املحمدي  سفيان  السيد 

) ساحة مليلية الشقة رقم  ))) رقم 

6 حسان 0020) الرباط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (3 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2020 تحت رقم 87978.
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مانجمت كونسيلين أند أكاونت

ش.م.م

رشكة جيمو تيك

ش.م.م.م.و

رأسمال : 00.000) درهم.

املقر اال تماعي : زنقة املحمدية 

محل 2 عمارة 3 حسان - الرباط.

يوم  خاص  اتفاق  عقد  بمو 6 

العقد  تم تسجيل   ،2020 فبراير   7

املسؤولية  محدودة  لشركة  العرفي 

تحمل الخصائص التالية :

 - تيك  شركة  يمو   : التسمية 

شركة محدودة املسؤولية ذات ممثل 

وحيد.

املحمدية  زنقة   : اال تماعي  املقر 

محل 2 عمارة 3 حسان - الرباط.

التكنولو يا   : النشاط اال تماعي 

والبحث  الحيوي  والتحويل  الحيوية 

العلمي.

الراسمال : 00.000) درهم.

التسيير : تم تعيين السيد بوعطية 

ابراهيم مسيرا وحيدا للشركة.

من الصافي   5% وقد تم اقتطاع 

اال مالي قصد االحتياط القانوني.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 2020/02/24 التجارية بالرباط يوم 

تحت رقم التسجيل 08323).
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مانجمت كونسيلين أند أكاونت

ش.م.م

رشكة جوليس

ش.م.م

رأسمال : 00.000) درهم.

املقر اال تماعي : 38 شارع الحوز 

محل رقم 3 السوي�سي - الرباط.

يوم  خاص  اتفاق  عقد  بمو 6 

العقد  تم تسجيل   ،2020 فبراير   7

املسؤولية  محدودة  لشركة  العرفي 

تحمل الخصائص التالية :

 - تيك  شركة  يمو   : التسمية 

شركة محدودة املسؤولية ذات ممثل 

وحيد.

38 شارع الحوز   : املقر اال تماعي 

محل رقم 3 السوي�سي - الرباط.
صالون   : اال تماعي  النشاط 

بالجسم،  والعناية  وتجميل  حالقة 

بيع وشراء املنتو ات التجميلية.

الراسمال : 00.000) درهم.

تم تعيين السيدة سارة   : التسيير 

العلوي بطارني مسيرة للشركة.

من الصافي   5% وقد تم اقتطاع 

اال مالي قصد االحتياط القانوني.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 2020/02/24 التجارية بالرباط يوم 

تحت رقم التسجيل 08324).
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مانجمنت كونسيلتين أند أكاونت ش.م.م

شركة آجي نيكو1
ش.م.م

رأسمال : 00.000) درهم

املقر اال تماعي : 5) شارع األبطال، 
رقم 4، أكدال، الرباط 

يوم  خاص  اتفاق  عقد  بمو 6 

تم تسجيل العقد   2020 فبراير   ((

املسؤولية  محدودة  لشركة  العرفي 

تحمل الخصائص التالية :

نيكو1«  آجي  »شركة   : التسمية 

شركة محدودة املسؤولية.

شارع   (5  : اال تماعي  املقر 
األبطال، رقم 4، أكدال، الرباط.

بيع،  شراء،   : النشاط اال تماعي 

التغليف،  الطباعة،  ورق  استيراد 

اكسسوارات  بيع  الطباعة  أعمال 

للمنزل واملطبخ.

الرأسمال : 00.000) درهم.

تم تعيين السيد محمد   : التسيير 

لحلو  الرزاق  عبد  والسيد  لحلو 

مسيرين للشركة.

من الصافي   %5 وقد تم اقتطاع 

اإل مال قصد االحتياط القانوني.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 التجارية بالرباط يوم 24 فبراير 2020 

تحت رقم التسجيل 08325).

67 P
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THERAPYPHARMA
SARL AU

مؤرخين  محضرين  بمقت�سى 
 2020 يناير   (7 بتاريخ   بتمارة 
تم تغيير بعض   20(9 ديسمبر  و30 

قوانين الشركة وحدد ما يلي :
 : اال تماعي  الهدف  تحديد 
تصنيع وتوزيع املنتجات الصيدالنية 
والعناية  التجميل  ومستحضرات 

بالبشرة والجسم.
تغيير الشكل القانوني للشركة من 
شركة محدودة املسؤولية إلى شركة 
الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد.
بيع حصص الشركة كاملة والتي 
تقدر ب 5000 حصة بمبلغ 500.000 

درهم إلى السيدة سعاد كرباب.
فدوى  استقالة   : املسير  تغيير 
من  الشركة  وتدار  شاهدي  وزاني 
طرف مسيرتها الجديدة سعاد كرباب 

ملدة غير محددة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بتمارة  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ 6 فبراير 2020 تحت رقم 06)3.
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AZGC
SARL AU

رأسمالها : 00.000) درهم
املقر اال تماعي : عمارة 30 شقة 8 
زنقة موالي احمد الوكيلي، حسان 

الرباط
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   2020 فبراير   7
تحمل اسم »أزج 1« ش.ذ.م.م ش.و 

تتوفر على املميزات التالية :
 املقر اال تماعي : عمارة 30 شقة 8 
حسان  الوكيلي،  احمد  موالي  زنقة 

الرباط.
مكت6   : اال تماعي  الهدف 

الدراسات واألبحاث.
مدة االستمرار : 99 سنة.

رأ1 املال : 00.000) درهم مقسم 
درهم   (00 000) حصة من فئة  إلى 

موزع كما يلي :

 (000 السيد حمادة ايت الزواي 

حصة.

التسيير : تم تعيين السيد حمادة 

ايت الزواي كمسير للشركة ملدة غير 

محدودة.

من  تبتدئ   : اال تماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في )3 ديسمبر.

لتكوين  بعد اقتطاع %5   : األرباح 

يوزع  القانوني  االحتياط  صندوق 

الباقي على الشركاء حس6 حصصهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

السجل  تحت  بالرباط  التجارية 

التجاري رقم 3)433).
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شركة دريم باتريموان

ش.م.م ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 00.000) درهم

مقرها اال تماعي : بالدار البيضاء، 

املجمع السكني أحالم سيدي مومن، 

مركز اللياقة أحالم، مقاطعة سيدي 

مومن

مستخرج لعقد تسيير حر ألصل 
تجاري

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

9)20 أكرت شركة »دريم  7) فبراير 

املسؤولية  ذات  ش.م.م  باتريموان« 

حسني  السيد  لفائدة  املحدودة 

حر  تسيير  عقد  إطار  في  البيطار 

لغرض مقهى  تجاري مستغل  ألصل 

البيضاء،  بالدار  وحلويات،  مخبزة 

املجمع السكني أحالم سيدي مومن، 

اسم  تحت  مومن  سيدي  مقاطعة 

»مقهى - مخبزة وحلويات أحالم« ملدة 

قابلة  سنوات،  و9   6  ،3 في  حددت 

و يبة  مقابل أداء  للتجديد ضمنيا، 

شهرية  زافية قدرها 5.000) درهم.
من أ ل الخالصة والبيان

املسير
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 STE EL YASGUI SERVICES
SARL AU

RC : 31027
تأسيس شركة

تم بالعيون بتاريخ 24 فبراير 2020 
إنشاء شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد بالخصائص التالية :
 EL YASGUI  : التسمية 

.SERVICES
األعمال  ميكانيك عام،   : النشاط 

متعددة.
II رقم  : حي األمل  املقر اال تماعي 

80، العيون.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
رأ1 املال : 00.000) درهم مقسمة 

على 000) حصة موزعة كالتالي :
 (000 العالكي  محمد  السيد 

حصة.
تم تعيين السيد محمد   : التسيير 
ملدة  للشركة  وحيد  كمسير  العالكي 

غير محدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بتاريخ  بالعيون  االبتدائية   باملحكمة 
24 فبراير 2020 تحت رقم 2020/493.
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 STE COFOTRAS
SARL

RC : 30913
تأسيس شركة

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
إنشاء  تم   20(9 ديسمبر   25
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بالخصائص التالية :
.COFOTRAS : التسمية

: بيع وشراء مواد البناء،  النشاط 
الكهرباء واللحام، تجارة عامة.

اإلداري،  الحي   : اال تماعي  املقر 
 ،3 رقم   2 عمارة  السعد،  ام  شارع 

العيون.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
رأ1 املال : 00.000) درهم مقسمة 

على 000) حصة موزعة كالتالي :

السيد أكوا1 مولود 500 حصة ؛

السيد أكوا1 ادريس 500 حصة.

التسيير : تم تعيين السيد أكوا1 

ادريس  أكوا1  والسيد  مولود 

كمسيرين للشركة ملدة غير محدودة 

مع اعتماد اإلمضاء املنفصل.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بتاريخ  بالعيون  االبتدائية   باملحكمة 

9) فبراير 2020 تحت رقم 2020/443.
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LE MONDE PREFA
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد
رأسمال الشركة : 45.000.000 درهم

وعنوان مقرها اال تماعي : مركز 

مارينا )، تقاطع شارع محمد بن 

عبد هللا وشارع الزرقطوني، الطابق 

الرابع، رقم 27، الدار البيضاء
رفع رأسمال الشركة

تعديل النظام األسا�سي
املساهم  لقرار  محضر  بمقت�سى 

بريفا«  »لوماند  شركة  في  الوحيد 

بمقرها   20(9 ديسمبر   26 املؤرخ في 

تقاطع   ،( مارينا  مركز   : اال تماعي 

وشارع  هللا  عبد  بن  محمد  شارع 
الزرقطوني، الطابق الرابع، رقم 27، 

الدار البيضاء.

قرر املساهم الوحيد :
القرار األول : زيادة رأسمال الشركة 

 البالغ حاليا مبلغ 45.000.000 درهم 

ليصل  درهم   25.000.000 بمبلغ 

درهم   70.000.000 إلى  بذلك 
الجاري  الحساب  مع  بمقاصة 

للمساهم الوحيد.
القرار الثاني : نتيجة ملا حدث، قرر 

و7   6 املساهم الوحيد تعديل املادة 

من النظام األسا�سي للشركة.

املال  لرأ1  الجديد  التوزيع 

اال تماعي :

في  حدد  اال تماعي  الرأسمال 

70.000.000 درهم مقسمة إلى  مبلغ 

درهم   (00 بقيمة  حصة   700.000

للحصة الواحدة وموزعة كالتالي :
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الشاهد  الفياللي  سمير  السيد 

700.000 حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار   التجارية 

30 ديسمبر 9)20 تحت رقم اإليداع 

السجل  رقم   42544( القانوني 

التجاري )27036.
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C’ZAM PRESTIGE

سيزام بريستيج

م.م بشريك وحيد

عرفي  أو  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

يناير   24 بتاريخ  الرباط  في  مسجل 

ذات  شركة  تأسيس  تم  قد   2020

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد :

بريستيج«  »سيزام   : التسمية 

ش.م.م بشريك وحيد.

الهدف اال تماعي :

رأسمال الشركة : 00.000) درهم 

فئة  من  حصة   (000 إلى  مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة   (00

على الشكل التالي :

السيد كريم بن احمد 000) حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر : 5) شارع األبطال، شقة 4، 

أكدال، الرباط.

أحمد،  بن  السيد كريم   : املسير 

.F340205 الحامل للبطاقة الوطنية رقم

التقييد بالسجل التجاري : بتاريخ 

24 فبراير 2020 تحت رقم 43329).
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STE MAJDOULINE PLUS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 60.000 درهم

مقرها اال تماعي : مجموعة الهناء، 
 شارع محمد الزرقطوني، رقم 

املحل 279، سوق األربعاء الغرب، 
إقليم القنيطرة
تأسيس شركة

بتاريخ  العرفي  للعقد   تبعا 
قوانين  وضع  تم   2020 فبراير   20
 STE MAJDOULINE PLUS الشركة

SARL ذات املميزات التالية :
 STE MAJDOULINE  : التسمية 

.PLUS
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
املوضوع : تحويل األموال.

الهناء،  مجموعة   : الرئي�سي  املقر 
رقم املحل  شارع محمد الزرقطوني، 

279 سوق األربعاء الغرب.
الرأسمال : 60.000 درهم.
التسيير : الجبوري فاطمة.

املدة : 99 سنة تبدئ من التسجيل 
الرسمي باملصالح اإلدارية.

لدى  الضبط  بكتابة  اإليداع  تم 
األربعاء  بسوق  االبتدائية  املحكمة 
2020 تحت  20 فبراير  الغرب بتاريخ 

رقم 2020/20.
75 P

STE ASSOYA TRANS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 00.000) درهم

مقرها اال تماعي : حي املسجد 
عرباوة، سوق األربعاء الغرب، إقليم 

القنيطرة
تأسيس شركة

بتاريخ  العرفي  للعقد   تبعا 
قوانين  وضع  تم   2020 فبراير   (7
 STE ASSOYA TRANS الشركة 

SARL ذات املميزات التالية :
.STE ASSOYA TRANS : التسمية
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املوضوع : نقل البضائع.

املقر الرئي�سي : حي املسجد عرباوة 

سوق األربعاء الغرب.

الرأسمال : 00.000) درهم.

التسيير : عسولي ياسر.

املدة : 99 سنة تبدئ من التسجيل 

الرسمي باملصالح اإلدارية.

لدى  الضبط  بكتابة  اإليداع  تم 

األربعاء  بسوق  االبتدائية  املحكمة 

2020 تحت  7) فبراير  الغرب بتاريخ 

رقم 6)/2020.

76 P

STE EL HARBOULI TRANS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 00.000) درهم

مقرها اال تماعي : حي القشلة، 

عرباوة، سوق األربعاء الغرب، إقليم 

القنيطرة

تأسيس شركة
بتاريخ  العرفي  للعقد   تبعا 

قوانين  وضع  تم   2020 فبراير   (7

 STE EL HARBOULI الشركة 

TRANS SARL ذات املميزات التالية :

 STE EL HARBOULI  : التسمية 

.TRANS

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املوضوع : نقل املستخدمين.

املقر الرئي�سي : حي املسجد عرباوة 

سوق األربعاء الغرب.

الرأسمال : 00.000) درهم.

التسيير : الحربولي يونس.

املدة : 99 سنة تبدئ من التسجيل 

الرسمي باملصالح اإلدارية.

لدى  الضبط  بكتابة  اإليداع  تم 

األربعاء  بسوق  االبتدائية  املحكمة 

2020 تحت  7) فبراير  الغرب بتاريخ 

رقم 7)/2020.

77 P

STE SALEK ISKANE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 00.000) درهم

مقرها اال تماعي : حي اإلداري، 
عمارة السالك، سوق األربعاء 

الغرب، إقليم القنيطرة
تفكيك شركة

تبعا للعقد العرفي ملحضر الجمع 
تم   20(9 ديسمبر   (7 بتاريخ  العام 
 STE النهائي على الشركة  التشطي6 
SALEK ISKANE SARL ذات املميزات 

التالية :
.STE SALEK ISKANE : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة.

املوضوع : نقل البضائع.
املقر الرئي�سي : حي اإلداري، عمارة 

السالك، سوق األربعاء الغرب.
الرأسمال : 00.000) درهم.

التسيير : الزهرة سالك.
لدى  الضبط  بكتابة  اإليداع  تم 
األربعاء  بسوق  االبتدائية  املحكمة 
 20(9 ديسمبر   (7 بتاريخ  الغرب 

تحت رقم 9/345)20.
78 P

MASTER BUS
SARL

الرباط  في  مؤرخ  عقد  بمقت�سى 
قرر الشركاء   20(9 نوفمبر   6 بتاريخ 

ما يلي :
الشركة  من  حصة   500 تفويت 
»ماستر با1« من طرف السيد بنور 

بوشعي6 إلى السيدة بنور سارة.
استقالة السيد بنور بوشعي6 من 
تسيير الشركة حيث أصبحت السيدة 

بنور سارة مسيرة الشركة.
شركة  صفة  من  الشركة  تغيير 
ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد 

لشركة ذات مسؤولية محدودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط يوم 4 فبراير 2020 

تحت رقم 04239).
79 P
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 ATELIER D’ARCHITECTURE

BOUFOUS
SARL

تحويل الشكل القانوني للشركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

ديسمبر   6 بتاريخ  املؤرخ  االستثنائي 

بتاريخ  بالرباط  واملسجل   20(9

رقم  تحت   20(9 ديسمبر   (7

واملودع   RE201900380772046

يوم  بالرباط  التجارية   باملحكمة 

 (04227 تحت رقم   2020 فبراير   3

الشركاء  قرر  الثالث،  للقرار  وتبعا 

تحويل الشركة من شركة التضامن 

محدودة،  ذات مسؤولية  إلى شركة 

 (06.(4 رقم  القانون  ألحكام  وفقا 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
ر 6  من   (9 في  الصادر   (.(6.56

437) )27 أبريل 6)20) بتغيير وتتميم 

القانون رقم 6.89)0 الصادر بتنفيذه 

 (.92.(22 رقم  الشريف  الظهير 

 (4(4 من ربيع األول   22 الصادر في 

املتعلق بمزاولة   ((993 سبتمبر   (0(

يتيح  والذي  املعمارية  الهندسة 

لهم  املأذون  املعماريين  للمهندسين 

أن يؤسسوا ملزاولة  بصورة قانونية، 

أو شركات  مساهمة  مهنتهم شركات 
والقانون  املحدودة  املسؤولية  ذات 

األسا�سي للشركة.

80 P

 WAVES SOLUTION
استقالة مسير الشركة

وتعيين مسير  ديد
االستثنائي  العام  الجمع  قرر 

 املنعقد بالرباط بتاريخ 27 يناير 2020 

ما يلي :

استقالة السيد قيشوح عزيز من 

مهامه كمسير للشركة.

الدين  بالقي صالح  السيد  تعيين 

مسيرا  ديدا للشركة.

مالئمة القانون األسا�سي للشركة 

وفق شكلها القانوني الجديد كشركة 

محدودة املسؤولية بشريك وحيد.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

التجاري  السجل  بمصلحة  الضبط 

بتاريخ  بالرباط  التجارية   باملحكمة 

20 فبراير 2020 تحت رقم 3)045).

81 P

 BIDLOU
تفويت حصص

تغيير تسمية الشركة
تحويل املقر اال تماعي

استقالة مسير الشركة وتعيين مسير 
 ديد

توسيع نشاط الشركة
االستثنائي  العام  الجمع  قرر 

 املنعقد بالرباط بتاريخ 3) يناير 2020 

ما يلي :

الحصص  تفويت  على  املصادقة 

املؤرخ في 6) ديسمبر 9)20 املبرم بين 

عزيز  والسيد  قيشوح  رشيد  السيد 

قيشوح.

تغيير الشكل القانوني للشركة من 

شركة محدودة املسؤولية إلى شركة 

محدودة املسؤولية بشريك وحيد.

من  الشركة  تسمية  تغيير 

.MASTER ARCHIVES إلى BIDLOU

توسيع نشاط الشركة.

للشركة  اال تماعي  املقر  تحويل 

ممر   ،8 رقم   : إلى العنوان الكائن ب 

الصفصاف بلوك L، سكتور 7)، حي 

الرياض، الرباط.

استقالة السيد قيشوح عزيز من 

مهامه كمسير للشركة.

تعيين السيد كتاني حسني  عفر 

مسيرا  ديدا للشركة.

مالئمة القانون األسا�سي للشركة 

وفق شكلها القانوني الجديد كشركة 

محدودة املسؤولية بشريك وحيد.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

التجاري  السجل  بمصلحة  الضبط 

بتاريخ  بالرباط  التجارية   باملحكمة 

20 فبراير 2020 تحت رقم 4)045).

82 P

OTEXA
SARL

 برسم محضر بتاريخ 5 فبراير 2020 

تم ما يلي :

 : للشركة  مسير  ديد  إضافة 

الحامل  رشيد،  الشافعي  السيد 

إلى   Q1707 رقم  الوطنية  للبطاقة 

الحاملة  حمداوي،  ازهور  السيدة 

 Q2043 رقم  الوطنية  للبطاقة 

الحامل  الشافعي،  محمد  والسيد 

.Q78091 للبطاقة الوطنية رقم

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بوادي زم بتاريخ )2 فبراير 

السجل   2020/(2 تحت رقم   2020

التجاري رقم 287.

83 P

THE VIEW EVENT
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  I

تمت   2020 يناير   (6 يوم  بالرباط 

لشركة  التأسي�سي  القانون  صياغة 

محدودة املسؤولية بشريك وحيد لها 

الخصائص التالية :

 THE VIEW EVENT  : التسمية 

.SARL AU

الهدف : تنظيم الحفالت.

ابن  شارع   79  : اال تماعي  املقر 

 ،6 شقة رقم  الثاني،  الطابق  سينا، 

أكدال، الرباط.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في مبلغ 0.000).

الشركة  تسيير  عهد   : اإلدارة 

.Mr.EZZRONDI BOUCHAIB

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية )3 ديسمبر.

تم اإليداع القانوني وتسجيل   -  II

الشركة بالسجل التجاري للمحكمة 

التجارية بالرباط بتاريخ 28 يناير 2020 

تحت رقم 42499).

84 P

ATHMOSFEERIC
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  I

القانون  صياغة  تمت  بالرباط، 

التأسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 

لها الخصائص التالية :

.ATHMOSFEERIC : التسمية

الهدف : مقاول في التدبير.

نوباليا،  زنقة   : اال تماعي  املقر 

أكدال  بلوك ي،   (7 قطاع   4 تجزئة 

الرياض، الرباط.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في مبلغ 0.000).

الشركة  تسيير  عهد   : اإلدارة 

.Mme.SARA LITOUSSI

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية )3 ديسمبر.

تم اإليداع القانوني وتسجيل   -  II

الشركة بالسجل التجاري للمحكمة 

فبراير   (9 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2020 تحت رقم 43255).

85 P

 HUILERIE MODERNE

OUENNANA
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

القانون  وضع  تم   2020 يناير   20

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

التي  وحيد  بشريك  املحدودة 

خصائصها كالتالي :

 HUILERIE شركة   : التسمية 

MODERNE OUENNANA ش.م.م 

بشريك وحيد.

زيت  معصرة  استغالل   : الهدف 

الزيتون بالوسائل الحديثة.

املقر اال تماعي : دوار لبطم، قيادة 

ملجاعرة،  ماعة ونانة، وزان.
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من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها.

00.000) درهم مجزأ  رأ1 املال : 

درهم   (00 000) حصة من فئة  إلى 

الشكل  على  وموزعة  كلها  محررة 

التالي :

السيد أشرف الفينز 000) حصة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3 ديسمبر من كل سنة.

من  الشركة  تسير   : التسيير 

ملدة  حمزة  الحضري  السيد  طرف 

الصالحيات  مع  ميع  محدودة  غير 

لتسيير الشركة.

األرباح : بعد تحديد األرباح الصافية 

تقتطع 5% لتكوين االحتياطي القانوني.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 

بتاريخ  بوزان  االبتدائية   باملحكمة 

 2547 رقم  تحت   2020 فبراير   24

السجل التجاري رقم 553).

86 P

DISTRIBUTION SKELLI
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

تعيين مسير للشركة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

 2020 فبراير   7 بتاريخ  املنعقد 

لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

ش.م.م   DISTRIBUTION SKELLI

رأسمالها 00.000) درهم ما يلي :

) - استقالة السيد هشام اسقيلي 

من وظيفته كمسير للشركة.

تعيين السيدة اكرام بنعليلو   -  2

غير  ملدة  للشركة  وحيدة  مسيرة 

محدودة.

القانون  ومالئمة  تحيين   -  3

ومالئمة القانون األسا�سي.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 

بتاريخ  بوزان  االبتدائية   باملحكمة 

0) فبراير 2020 تحت رقم 2542.

87 P

TOUT CHAUD PRIVE
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   2020 فبراير   5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

التي  وحيد  بشريك  املحدودة 

خصائصها كالتالي :

 TOUT CHAUD التسمية : شركة

PRIVE ش.م.م.

الطبخ  تكوين  مركز   : الهدف 

والحلويات.

الحدادين،  حي   : املقر اال تماعي 
الطابق   ،(0 رقم  األحبا1،  تجزئة 

األول، وزان.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها.
00.000) درهم مجزأ  رأ1 املال : 

درهم   (000 00) حصة من فئة  إلى 

الشكل  على  وموزعة  كلها  محررة 

التالي :

السيدة نجاة استيتو 250 حصة ؛

السيد حمزة القيري 250 حصة ؛

السيد نصر القيري 250 حصة ؛

اآلنسة سلسبيل القيري 250 حصة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3 ديسمبر من كل سنة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد حمزة القيري ملدة غير محدودة 

مع  ميع الصالحيات لتسيير الشركة.

األرباح  تحديد  بعد   : األرباح 

لتكوين   %5 تقتطع  الصافية 

االحتياطي القانوني.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 

بتاريخ  بوزان  االبتدائية   باملحكمة 

9) فبراير 2020 تحت رقم 2544.

88 P

ONSOTRAV
عرفي  أو  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

قد   2020 فبراير   (2 في تمارة بتاريخ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.

الهدف اال تماعي : أعمال البناء.

رأسمال الشركة : 00.000) درهم 

فئة  من  حصة   (000 إلى  مقسمة 

00) درهم للحصة الواحدة :

السيد عادل عنصري 500 حصة ؛

السيد احمد معاون 500 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر : تجزئة الخير رقم 236 شقة 

رقم 2 مر1 الخير، تمارة.

السيد عادل عنصري   : املسيران 

والسيد احمد معاون.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

29603) تمارة.

89 P

 FUJITSU

 TELECOMMUNICATIONS

FRANCE
املقر اال تماعي : زينيث ميلينيوم، 

مبنى )، تجزئة التوفيق، سيدي 

معروف، الدار البيضاء

مسجل بالسجل التجاري بالدار 

البيضاء تحت رقم )20327

الفرع
بتاريخ  للفرع  األم  الشركة   قررت 

8 يوليو 9)20 ما يلي :

مسطرة  وفتح  املسبق  الحل 

التصفية الودية للفرع.

تحديد مقر التصفية للفرع بمقره 

اال تماعي الكائن ب : زينيث ميلينيوم، 

سيدي  التوفيق،  تجزئة   ،( مبنى 

معروف، الدار البيضاء - املغرب.

خالل  ل  للفرع  مصفيا  تعيين 

االن  والتر  السيد  التصفية  مدة 

من  بريطاني الجنسية،  ديفيدسون، 

مواليد 22 يونيو 970).

والية أي وكيل أو مسير وأي  إنهاء 

ممثل قانوني للفرع.

تم اإليداع القانوني بقلم املحكمة 

بتاريخ  البيضاء  بالدار   التجارية 

30 ديسمبر 9)20 تحت رقم 725370 
والتسجيل التعديلي بالسجل التجاري 

ديسمبر   30 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

9)20 تحت رقم )3788.
لإليداع، املصفي

90 P

2C CASA
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك منفرد

رأسمالها : 00.000) درهم

مقرها اال تماعي : الدار البيضاء

68)، شارع املقاومة، الطابق الثالث

شقة رقم 4)

تعيين مسير  ديد للشركة
أمام  رسمي  عقد  بمقت�سى 

بالدار  موثقة  بريطل  ملياء  األستاذة 

 20(9 ديسمبر   3( بتاريخ  البيضاء 

قرر الشريك الوحيد ما يلي :

السيد  الوحيد  الشريك  تعيين 

صالح الدين األيوبي االدري�سي كمسير 

 ديد للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

9) فبراير 2020 تحت رقم 357)73.
لإليداع والنشر

91 P

FIDUCIAIRE BOUSSIF SAID

 SOCIETE BOUAMRAOUI

 MZIGUIR DE TRAVAUX

DIVERS
SBMTD - SARL

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

واملسجل  بالرباط،   2020 يناير   (3

تم تأسيس   2020 فبراير   (4 بتاريخ 

شركة بالصفات التالية :

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.
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 SOCIETE  : التسمية 

 BOUAMRAOUI MZIGUIR DE

 TRAVAUX DIVERS - SBMTD -

SARL

: الشركة ذات  الغرض اال تماعي 

غرض يهم :

البناء واألشغال العمومية.

أعمال الحفر.

والطالء  النجارة،  البناء،   : أعمال 

السباكة،  الز اج،  الصناعي، 

والصرف الصحي.

السكك  الطرق،  صيانة وأشغال 

واملطارات،  املوانئ،  الحديدية، 

واالتصاالت السكلية والالسلكية.

األعمال املدنية ومعدات الصرف 

الصحي.

التسويق وتصنيع املواد واملعدات 

الالزمة ملمارسة النشاط اال تماعي.

والد  زنقة   ،2  : اال تماعي  املقر 

احريز، الطيارات، الرباط.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تقييد الشركة في السجل التجاري.

في  محدد  وهو   : الرأسمال 

 (000 إلى  مقسم  درهم   (00.000

للحصة  درهم   (00 بقيمة  حصة 

موزعة كالتالي :

 375  : كريم  البوعمراوي  السيد 

حصة.

السيد مزيكير طه : 375 حصة.

السيد مزيكير رضوان : 250 حصة 

00) درهم.

التسيير : السيد البوعمراوي كريم 

مسير للشركة ملدة سنتين.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 43349).

92 P

FIDUCIAIRE BOUSSIF SAID

SOCIETE MAGHREB INFRA
SARL AU 

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم  سال  بمدينة   2020 فبراير   7

تأسيس شركة بالصفات التالية :

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بمساهم وحيد.

MAGHREB INFRA : التسمية

: الشركة ذات  الغرض اال تماعي 

غرض يهم أساسا مكت6 للدراسات، 

التحقيقات،واألبحاث.

الفنية  واألعمال  الدراسات 

للمباني.

الدراسة والهندسة واالستشارات 

في  ميع مجاالت التنمية في املناطق 

الحضرية والشبه الحضرية والريفية.

الدراسة الفنية للمباني والوحدات 

الصناعية في اإلطار املعدني، دراسات 

وأعمال الطرق والصرف الصحي.

دراسة وأعمال الهندسة املدنية.

املواصفات  وتطوير  القياسات 

لجميع املهن.

املعلومات،  تكنولو يا  دراسات 

الكهرباء،  الهاتف،  شبكة  وكابالت 

واالنترنت.

الفنية  املنشآت  دراسات 

والهندسة املدنية.

املسح الطوبوغرافي.

تنسيق وتتبع األشغال.

شارع   ،(0  : اال تماعي  املقر 

الحسن الثاني، D2، الشقة رقم 8)، 

سال الجديدة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تقييد الشركة في السجل التجاري.

في  محدد  وهو   : الرأسمال 

 (000 إلى  مقسم  درهم   (00.000

للحصة  درهم   (00 بقيمة  حصة 

موزعة كالتالي :

 (000  : الخبوطي  حميد  السيد 

حصة.

السيد حميد الخبوطي   : التسيير 

مسير للشركة ملدة غير محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 2020 فبراير   20 االبتدائية بسال في 

تحت رقم 3)2)3.

93 P

FIDUCIAIRE BOUSSIF SAID

SOCIETE BKS AYADE

SARL

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

واملسجل  بتمارة،   2020 يناير   6

تأسيس  تم   2020 يناير   3( بتاريخ 

شركة بالصفات التالية :

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

 SOCIETE BKS  : التسمية 

AYADE SARL

: الشركة ذات  الغرض اال تماعي 

غرض يهم :

التنظيف والبستنة.

والصيانة  الصناعي  التنظيف 

واأللواح  مطاعم،  فنادق،  (مكات6، 

الشمسية وغيرها.)

املساحات  وخلق   البستنة 

الحدائق  وصيانة  إنشاء  الخضراء، 

املبنية وغير املبنية.

 ،45 عمارة   : اال تماعي  املقر 

حي النجاح،   ،7 K، مجموعة  الشقة 

تامسنا، تمارة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تقييد الشركة في السجل التجاري.

في  محدد  وهو   : الرأسمال 

 (000 إلى  مقسم  درهم   (00.000

للحصة  درهم   (00 بقيمة  حصة 

موزعة كالتالي :

 500  : السيد الفوزاوي الخضير 

حصة.

السيد بوردة محمد : 500 حصة.

محمد  بوردة  السيد   : التسيير 

مسير للشركة ملدة سنتين.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 2020 9) فبراير  االبتدائية بتمارة في 

تحت رقم 29593).

94 P

 STE OHAIO TRADE
COMPANY

SARL-AU
العام  الجمع  قرار  بمقت�سى 
فبراير   9 يوم  املنعقد  العادي  غير 
 OHAIO TRADE لشركة   2020
ومقرها   COMPANY SARL-AU
اال تماعي 27) زنقة حفيظ ابن عبد 
الطابق  انزرن  األندلس  إقامة  البار 

الثاني رقم ب 8 طنجة.
5000) حصة من السيد  تفويت 
صرحان كريم إلى السيد الصفريوي 
 (5000 يملك  أصبح  الذي  محمد 

حصة قدره 500.000.) درهم.
التسيير : الصفريوي محمد.
اإلمضاء : الصفريوي محمد.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 
تحت  بطنجة  التجارية  املحكمة 
بتاريخ   406(((2000936( رقم 
تحت رقم السجل   2020 فبراير   2(

التجاري 9)409.
95 P

GOUCHALA TOURS
SARL

املقر اال تماعي : تجزئة دل رقم 20 
القوا1 حي يعقوب املنصور

الرباط
تكوين شركة محدودة املسؤولية

بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
وضع  تم   ،2020 ديسمبر   5 بتاريخ 
القوانين األساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات املميزات التالية :
بدون  السيارات  كراء   : الهدف 

سائق.
املقر : تجزئة دل رقم 20 القوا1 

حي يعقوب املنصور الرباط.
بما  املال  رأ1  حدد   : املال  رأ1 

قدره 00.000) درهم.
تدار الشركة من طرف   : التسيير 

السيدة شيماء عبال.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2020 يناير   (6 بتاريخ 

السجل التجاري 42355).
96 P
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ELECTRO JBILO
SARL AU

في  حرر  استثنائي  قرار  بمقت�سى 
شركة  شركاء  قرر   2020 يناير   30
ذات  ش.م.م   ELECTRO JBILO

الشريك الوحيد ما يلي :
تصفية مسبقة للشركة.

السيدة  للشركة  املصفي  تعيين 
مكان  وكذا  املجدوبي،  السالم  عبد 
حي  تاورك  شارع   (83 في  التصفية 

النهضة سال.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
فبراير   24 في   3427( رقم  تحت 

.2020
97 P

AYA MATERIAUX
SARL AU

 Siège social : ANGLE BD TARIK
IBN ZIYAD ET BD MY ALI

 CHARIF IMM 2 APPT N°4
TEMARA

 Immatriculé au Tribunal de
 Premier Instance à Témara sous

le numéro : 124957
املقر : اال تماعي : زاوية شارع طارق 
ابن زياد وشارع موالي علي الشريف 

عمارة 2 شقة 4 - تمارة
سجل تجاري رقم 24957)
باملحكمة االبتدائية بتمارة

ب مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
28 يناير 2020 قرر الشريك الوحيد 

ما يلي :
 : العنوان  من  الشركة  مقر  نقل 
وشارع  زياد  ابن  طارق  شارع  زاوية 
 2 رقم  عمارة  الشريف  علي  موالي 

شقة 4 - تمارة.
90 حي  : رقم  إلى العنوان الجديد 

بام  ماعة سيدي عالل البحراوي.
استقالة السيد عبد هللا الحيمر 

من منصبه كمسير.
الحيمر  رضوان  السيد  تعيين 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  ديد 

محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 3(02 رقم  تحت  بتمارة  االبتدائية 

بتاريخ 6 فبراير 2020.

98 P

FIDUCIAIRE FOUAD ZOUINE

SARL

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

SIEGE SOCIAL : AV. AL MASSIRA

IMM. MAJID APPT N° 3 TIFLET

 SOCIETE HOUDA

EMBALAGE

SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

بتاريخ عرفي  عقد   بمو 6 

وإقامة  إنشاء  تم   2020 فبراير   4

قانون الشركة التي تتصف كما يلي :

 SOCIETE HOUDA  : التسمية 

EMBALAGE - SARL AU

الصفة القانونية : ش.م.م.

الهدف : بيع الكارتون بالتقسيط، 

التغليف بالكارتون.

50 املنطقة  : رقم  املقر اال تماعي 

الصناعية عين الجوهرة تيفلت.

املدة : 99 سنة.

رأ1 املال : 0.000) درهم مقسمة 

درهم   (00 بقيمة  حصة   (00 في 

منير  الوحيد  الشريك  على  موزعة 

بومهراز.

: السيد منير بومهراز رقم  التسيير 

ملدة   ،AB320265 البطاقة الوطنية 

غير محددة.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

وتنتهي في )3 ديسمبر من كل سنة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (9 بتاريخ  بتيفلت  االبتدائية 

2020 تحت رقم 29.

99 P

BFZ CONSULTING
زنقة دكار عمارة 5 شقة 6 املحيط الرباط

 LA RONDE DES شركة
PITCHOUNETS

شركة ذات مسؤولية محدودة
وذات شريك منفرد

رأسمالها : 00.000) درهم
مقرها اال تماعي : شارع الفيكتوار

فيال رقم 7)، أكدال، الرباط
رقم السجل التجاري : )4208)

تأسيس شركة
 LA RONDE DES  : التسمية 

PITCHOUNETS
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
شريك  وذات  محدودة  مسؤولية 

منفرد.
السيدة مجبر   : الوحيد  الشريك 

ها ر.
الحضانة   : اال تماعي  الهدف 

وروض لألطفال.
رأسمال الشركة : 00.000) درهم 
فئة  من  حصة   (000 إلى  مقسمة 

00) درهم للحصة الواحدة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
املقر اال تماعي : شارع الفيكتوار، 

فيال رقم 7)، أكدال، الرباط.
التسيير : سيتم تسيير الشركة من 
غير  ملدة  ها ر  مجبر  السيدة  طرف 

محددة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكمة التجارية بالرباط.

رقم التقييد في السجل التجاري : 
تم التقييد في السجل التجاري تحت 
ديسمبر   25 بتاريخ   (4208( رقم 

.20(9
100 P

MY ONE TRAVAUX شركة
SARL AU

إنشاء شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
بالرباط تم تأسيس   2020 يناير   (5
 MY ONE TRAVAUX شركة شركة 

SARL AU ذات املميزات التالية :

MY ONE TRAVAUX : التسمية
عقبة  شارع   4  : اال تماعي  املقر 
الطابق األول أكدال.   2 الشقة رقم 

الرباط.
الرأسمال : 00.000) درهم.

الهدف : أشغال مختلفة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3 ديسمبر من كل سنة.
بنعيوش  املسؤول   : التسيير 

بنمبارك.
السجل التجاري : 43235).

101 P

مكت6 الدراسات كنتو1 ش.ذ.م.م

االستشارات القانونية، الجبائية والعقارية

االستيطان الجماعي للشركات
الرباط - أكدال، 3)، زنقة واد زيز، رقم 4

Site web : www.kintus.ma

E-mail : kintus@menara.ma

الهاتف / الفاكس : 0537.77.75.03

الهاتف : 32.)0537.68.0

أكماي
ش.ذ.م.م ذات الشريك الوحيد

الرباط - أكدال، )3، زنقة واد زيز
رقم 2

رقم التقييد في السجل التجاري 
73675 الرباط
حل الشركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قرر   ،2020 يناير   25 في  بالرباط 
ذات  للشركة  الوحيد  الشريك 
املسماة  املحدودة  املسؤولية 
»أكماي«، رأسمالها  00.000) درهم، 
أكدال،   - بالرباط  اال تماعي  مقرها 

)3، زنقة واد زيز، رقم 2، ما يلي :
املذكورة  للشركة  املبكر  الحل 

أعاله.
بالرباط،  التصفية  محل  تعيين 

أكدال، )3، زنقة واد زيز، رقم 2.
تعيين السيد محمد أمين القباج 

مصفي للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط للمحكمة التجارية بالرباط، 
رقم  تحت   2020 فبراير   (3 بتاريخ 

.(04389
102 P
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 FONCIERE UNIVERSITE
 INTERNATIONALE DE

RABAT
FONCIERE UIR مختصرة في
شركة مساهمة بمجلس إدارة

رأسمالها محدد في 568.588.000 
درهم

مقرها اال تماعي : تكنوبوليس
طريق الرباط - سال، سال الجديدة

السجل التجاري بسال رقم : 7)222
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
االستثنائي املنعقد بتاريخ 8) نوفمبر 

9)20 تقرر ما يلي :
بقدر  الشركة  رأسمال  رفع 
من  لرفعه  درهم   (00.000.000
مبلغ  إلى  درهم   468.588.000 مبلغ 

568.588.000 درهم.
اإلدارة  ملجلس  السلطة  تخويل 
رأسمال  رفع  عملية  انجاز  ملعاينة 

الشركة.
النظام  من   6 البند  تحيين 

األسا�سي للشركة
اإلدارة  مجلس  محضر  بمقت�سى 
تقرر   2020 يناير   (4 املنعقد بتاريخ 

ما يلي :
لعملية  النهائي  اإلنجاز  معاينة 
بقدر  الشركة  رأسمال  من  الرفع 
من  لرفعه  درهم   (00.000.000
مبلغ  إلى  درهم   468.588.000 مبلغ 

568.588.000 درهم.
معاينة تحيين البند 6 من النظام 

األسا�سي للشركة.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  التجاري 
بتاريخ  34278 رقم  تحت   بسال 

 )2 فبراير 2020.
ملخص قصد النشر

103 P

IDEALE DREAMS NEGOCE
SALR AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بشريك وحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تمت   ،2020 فبراير   7 يوم  بالرباط 
لشركة  التأسي�سي  القانون  صياغة 

وحيد،  بشريك  املسؤولية  محدودة 
لها الخصائص التالية :

 IDEALE DREAMS  : التسمية 
.NEGOCE

وتوزيع  املكتبية  اللوازم   : الهدف 
البضائع وتخزينها.

األشعري  زنقة   : اال تماعي  املقر 
العمارة 4) الشقة 4 أكدال الرباط.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تأسيس الشركة.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 
في مبلغ 00.000) درهم.

اإلدارة : عهد تسيير الشركة السيد 
املهدي لحياني.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
غاية )3 ديسمبر.

وتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 
الشركة بالسجل التجاري للمحكمة 
فبراير   (8 بتاريخ  بالرباط،  التجارية 

2020، تحت رقم 58)).
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HATIM INFO شركة
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم  بالرباط   2020 فبراير   6 بتاريخ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
تحمل  وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية :
.HATIM INFO : التسمية

املكتبية  اللوازم  تا ر   : الهدف 
وأثاث املكت6 ومعدات املعلوميات.

عبد  شارع   : التجاري  العنوان 
عكاري   7 عمارة  بوطال6  العزيز 

الرباط.
الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 
في 00.000) درهم مقسمة إلى 000) 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة.
السيدة  تعيين  تم   : التسيير 
للشركة  كمسيرة  الركراكي  فطومة 

ملدة غير محددة.
املدة :  مدة عمر الشركة 99 سنة 

من تاريخ التأسيس النهائي.
يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
سنة كل  من  ديسمبر   3(  إلى 
ما عدا السنة األولى تبتدئ من تاريخ 

التسجيل.
التجاري  السجل  في  التقييد  تم 
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 

04544) بتاريخ 24 فبراير 2020.
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SOCIETE CARMECA
SARL

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالرباط   2020 فبراير   (2 بتاريخ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة تحمل الخصائص التالية :

 SOCIETE CARMECA : التسمية

SARL

وصباغة  إصالح   : الهدف 

السيارات.

شارع   ،32  : التجاري  العنوان 

املجازر العكاري الرباط.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في 00.000) درهم مقسمة إلى 000) 

للحصة  درهم   (00 بقيمة  حصة 

واملقسمة كالتالي :

السيد كريم املرابط 250 حصة.

السيد املرابط عادل 250 حصة.

 250 العزيز  عبد  املرابط  السيد 

حصة.

 250 رشيدة  املرابط  السيدة 

حصة.

: تم تعيين السيداملرابط  التسيير 

العزيز  عبد  املرابط  والسيد  عادل 

كمسيران للشركة ملدة غير محددة.

99 سنة  : مدة عمر الشركة  املدة 

من تاريخ التأسيس النهائي.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

سنة كل  من  ديسمبر   3(  إلى 

ما عدا السنة األولى تبتدئ من تاريخ 

التسجيل.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 

04546) بتاريخ 24 فبراير 2020.
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AMLILCON
SARL AU

تأسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

3) فبراير 2020 قد تم تأسيس شركة 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد تحمل الخصائص التالية :

 AMLILCON SARL  : التسمية 

.AU

التركيبات   : اال تماعي  الهدف 

املتنوعة األعمال   الكهربائية، 

 أو البناء.

 (00.000  : الشركة  رأسمال 

درهم.

من  ابتداء  سنة   99   : املدة 

التأسيس النهائي.

رقم   ( املسيرة   : اال تماعي  املقر 

947 تمارة.

التسيير : األقرع محمد.

التقييد  رقم   : القانوني  اإليداع 

بالسجل التجاري بتمارة 29585).
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LAMAT

SARL

ملات ش.م.م

الرأسمال اال تماعي : 00.000) 

درهم

االستثنائي  الجمعوي  القرار 

في بتمارة  املؤرخ   للمساهمين 

»ملات«  لشركا   2020 فبراير   (2

ش.م.م قرر ما يلي :

من  الشركة  رأسمال  رفع 

درهم   550.000 درهم إلى   (00.000

حصة  ديدة من فئة   4500 بخلق 

00) درهم للواحدة.

توزيع  تم  الزيادة  لهذه  تبعا 

الحصص على الشكل التالي :

إسماعيل خاضر 4400 حصة.

ثوريا عمرش 00)) حصة.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 04499) 

بتاريخ 9) فبراير 2020.
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STE HAROUNE EXPORT

SARL - AU

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالرباط تم تأسيس   2020 يناير   2(

شركة ش.م.م، ذات الشريك الوحيد.

استيراد   : اال تماعي  هدفها 

تصدير (تا ر أو وسيط األداء.

تجزئة   ،5  : اال تماعي  مقرها 

األندلس، حي السالم، سال.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تاريخ  من  النهائي  التأسيس 

السجل التجاري.

رأسمال الشركة : 00.000) درهم 

فئة  من  حصة   (000 إلى  مقسمة 

00) درهم للحصة للسيد عبد الغني 

الكرزبي 000) حصة.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ديسمبر من كل سنة ما عدا   3( إلى 

السنة األولى.

التسيير : عبد الغني الكرزبي.

رقم السجل التجاري : 99))3.
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صوكوويست ش.م.م

ملتقى شارع محمد الديوري و مال الدين 

األفغاني، الطابق األول، شقة رقم 2، القنيطرة

سجل تجاري رقم 25983 القنيطرة

STATION KHATTAB

شركة ذات مسؤولية محدودة

من شريك وحيد

رأسمالها : 00.000) درهم

مقرها اال تماعي : القنيطرة

23، زنقة أنوال، عمارة فلوري ))

مكت6 رقم 4، ميموزا

املبرم  العرفي  العقد  بمقت�سى 

2020 وضع القانون  فبراير   4 بتاريخ 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

تحمل  وحيد  شريك  من  محدودة 

الصفات التالية :

تحمل الشركة تسمية   : التسمية 
ذات  شركة   STATION KHATTAB
مسؤولية محدودة من شريك وحيد.

سواء  الشركة  تهدف   : الهدف 
لحسابها الخاص أو لحساب الغير من 
املعنويين  أو  الطبيعيين  األشخاص 

باملغرب أو بالخارج :
حفظ،  تخزين،  بيع،  شراء، 
الفواكه  ونقل  توضي6  تغليف، 

والخضروات.
الفواكه  وتصدير  بيع  شراء، 
املعبأة،  الطاز ة،  والخضروات 

املجمدة أو املجهزة.
العمليات  عامة،  ميع  وبصفة 
املالية،  الصناعية،  التجارية، 
منقولة  الغير  أو  املنقولة  العقارية 
املرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة 
باألهداف املحددة أعاله أو بأي هدف 

آخر يعطي أفضلية لتطور الشركة.
املقر اال تماعي : حدد مقر الشركة 
في القنيطرة، 23، زنقة أنوال، عمارة 

فلوري ))، مكت6 رقم 4، ميموزا.
في الشركة  مدة  حددت   :  املدة 

 99 سنة.
من  تبتدئ   : اال تماعية  السنة 
فاتح أكتوبر وتنتهي في 30 سبتمبر من 

كل سنة.
حدد   : اال تماعي  الرأسمال 
 (00.000 مبلغ  في  الشركة  رأسمال 
حصة   (000 من  مكون  وهو  درهم 
درهم للواحدة مكتتبة   (00 من فئة 
ومحررة بالكامل من طرف الشريك 
فضيل  محمد  السيد  الوحيد 

الشريف.
محمد  السيد  عين   : التسيير 
ل.ب.و.ت  الحامل  الشريف  فضيل 
 ،3 بالرباط،  والقاطن   K201800
زنقة أوالد بوثابت، السوي�سي، كمسير 

للشركة ملدة غير محدودة.
تقييد  تم   : التجاري  السجل 
املحكمة  ضبط  بكتابة  الشركة 
بتاريخ بالقنيطرة،   االبتدائية 

8) فبراير 2020 تحت رقم 54297.
للخالصة والتذكير

التسيير
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صوكوويست ش.م.م

ملتقى شارع محمد الديوري و مال الدين 

األفغاني، الطابق األول، شقة رقم 2، القنيطرة

سجل تجاري رقم 25983 القنيطرة

FERGANIA
شركة ذات مسؤولية محدودة

من شريك وحيد
رأسمالها : 00.000) درهم

مقرها اال تماعي : القنيطرة

23، زنقة أنوال، عمارة فلوري ))

مكت6 رقم 4، ميموزا

املبرم  العرفي  العقد  بمقت�سى 
2020 وضع القانون  فبراير   4 بتاريخ 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

تحمل  وحيد  شريك  من  محدودة 

الصفات التالية :

تحمل الشركة تسمية   : التسمية 

مسؤولية  ذات  شركة   FERGANIA

محدودة من شريك وحيد.

سواء  الشركة  تهدف   : الهدف 

لحسابها الخاص أو لحساب الغير من 

املعنويين  أو  الطبيعيين  األشخاص 

باملغرب أو بالخارج :

في  ميع  الفالحي  االستغالل 

أشكاله.

وإدارة  ميع  استصالح  تجهيز، 

امللكيات الفالحية.

واستئجار  ميع  استيراد  شراء، 

األ هزة واآلليات  املعدات،  األدوات، 

املرتبطة بالهدف اال تماعي.

املساهمة في املؤسسات والشركات 

املكملة  أو  املشابهة  األهداف  ذات 

ألهداف الشركة.

العمليات  عامة،  ميع  وبصفة 

املالية،  الصناعية،  التجارية، 

منقولة  الغير  أو  املنقولة  العقارية 

املرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة 

باألهداف املحددة أعاله أو بأي هدف 

آخر يعطي أفضلية لتطور الشركة.

املقر اال تماعي : حدد مقر الشركة 
في القنيطرة، 23، زنقة أنوال، عمارة 

فلوري ))، مكت6 رقم 4، ميموزا.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة.

من  تبتدئ   : اال تماعية  السنة 

فاتح أكتوبر وتنتهي في 30 سبتمبر من 

كل سنة.

حدد   : اال تماعي  الرأسمال 
 (00.000 مبلغ  في  الشركة  رأسمال 

حصة   (000 من  مكون  وهو  درهم 

درهم للواحدة مكتتبة   (00 من فئة 

ومحررة بالكامل من طرف الشريك 

فضيل  محمد  السيد  الوحيد 

الشريف.

محمد  السيد  عين   : التسيير 

ل.ب.و.ت  الحامل  الشريف  فضيل 

 ،3 بالرباط،  والقاطن   K201800
زنقة أوالد بوثابت، السوي�سي، كمسير 

للشركة ملدة غير محدودة.

تقييد  تم   : التجاري  السجل 

املحكمة  ضبط  بكتابة  الشركة 

بتاريخ بالقنيطرة،   االبتدائية 

8) فبراير 2020 تحت رقم 54305.
للخالصة والتذكير

التسيير
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A K PHONE
تأسيس شركة

تأسيس  تم  بمقت�سى عقد عرفي 

ش.م.م. بشريك وحيد.

: A K PHONE ش.م.م.  التسمية 

شركة بشريك.
الطابق السفلي   (63 رقم   : املقر 

حي ياسمينة، خريبكة.

التجارة  ممثل   : الغرض 

والالسلكية،  السلكية  (االتصاالت 

الفواتير،  أداء،  االتصاالت الهاتفية، 

تحويل األموال).

درهم   (00.000  : الرأسمال 

مقسم إلى 000) حصة من فئة 00) 

الوحيد  الشريك  لفائدة  كلها  درهم 

خناني عبد الصماد.

املسير : خناني عبد الصماد.
التجاري  بالسجل  التسجيل  تم 

تحت   2020 فبراير   (8 لخريبكة يوم 
رقم 6225.
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 SOCIETE EMPIRE SECURITE
PRIVEE

SARL
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
قانون  وضع  تم   2020 فبراير   5
أسا�سي لشركة SARL ذات مسؤولية 
الخصائص  تحمل  التي  محدودة 

التالية :
 SOCIETE EMPIRE  : التسمية 

SECURITE PRIVEE SARL
الهدف اال تماعي : الحراسة.
رأ1 املال : 00.000) درهم.

 2 زنقة   (( رقم   : املقر اال تماعي 
حي كريم العمراني الدكارات فا1.

وسفيان  علوي  سمير   : املسير 
بنبرهيم ياش.

مدة الشركة : 99 سنة.
املركز  في  القانوني  اإليداع  تم 
الجهوي لالستثمار لوالية فا1 تحت 
رقم 2020/)20 من املسجل الترتيبي 

بتاريخ 0) فبراير 2020.
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

التجاري بفا1 تحت رقم : 62097.
113 P

SOCIETE SUD - EST TRAV
SARL AU

الزيادة في رأسمال الشركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
8) فبراير  غير العادي املنعقد بتاريخ 
فبراير   20 بتاريخ  املسجل   2020

2020 قرر ما يلي :
االستثنائي  العام  الجمع  قرر 
ليصل  الشركة  رأسمال  في  الزيادة 
500.000 درهم وعلى إثره أصبح  إلى 

توزيع الحصص كما يلي :
 5000 العماري  عصام  السيد 
 (00 الواحدة  الحصة  قيمة  حصة 

درهم.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
التجارية بفا1 تحت رقم 768/2020 

بتاريخ 24 فبراير 2020.
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STE ELEGANT TRAV
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

شريك واحد

رأسمالها 00.000) درهم

مقرها اال تماعي رقم 7 تجزئة الهواء 

الجميل إقامة عادل شقة ) فا1

تعيين مسير  ديد
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

بتاريخ 8) فبراير 2020 تقرر استقالة 

تسيير  من  زكرياء  العلمي  السيد 

الشركة وتعيين السيد العلمي أيوب 

كمسيرين  سهيلة  العلمي  واآلنسة 

للشركة ملدة غير محدودة.

تم اإليداع القانوني لدى مصلحة 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

بتاريخ   759/2020 بفا1 تحت رقم 

24 فبراير 2020.
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DOMAINE MHAYA
SARL

RC : 98969

تغيير في الشركة
في إطار الجمع االستثنائي لشركة 

 DOMAINE MHAYA SARL

واملنعقد بتاريخ 23 يناير 2020 تقرر 

ما يلي :

الرفع من قيمة رأسمال الشركة 

لتصبح  درهم   (00.000 من 

 5000 600.000 درهم وذلك بخلق 

حصة  ديدة ثمن الحصة الواحدة 

00) درهم.

تغيير مقر الشركة.

الثاني،  الحسن  شارع   227 من 

الرباط، إلى تعاونية العباسية سابقا، 

الجماعة القروية القصير، دائرة عين 

تاو طات، إقليم الحا 6.

تم اإليداع القانوني للشركة لدى 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

بالرباط تحت رقم 04289).
مقتطف بمثابة إعالن
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 OMAR BOUKIOUD
TRANSPORT

SARL AU
تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 
وضع  تم   2020 فبراير   2( بتاريخ 
محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 
ذات  املسؤولية ذات مؤسس واحد، 

املواصفات التالية :
 OMAR BOUKIOUD« : التسمية

.»TRANSPORT SARL AU
عقبة،  شارع   : اال تماعي  املقر 
أكدال،   ،30 الشقة   ،46 عمارة 

الرباط.
الرأسمال  حدد   : الرأسمال 

00.000) درهم.
الغرض : نقل البضائع.

الرسائل والتوزيع.
املدة : 99 سنة.

املسير : السيد عمر بوكيوض.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  التجاري  بالسجل  القانوني 
تحت  بالرباط  التجارية  املحكمة 

الرقم 9)433).
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ELECTROLUX MAROC
الكترولوكس املغرب

شركة ذات مسؤولية محدودة
مقيدة بالسجل التجاري بالدار 

البيضاء تحت الرقم )39272
مقرها اال تماعي كائن ببرج كريستال 
)، مكت6 رقم 7، الطابق الخامس، 

شارع املوحدين، 2000 الدار 
البيضاء

بمو 6 قرارات الجمعية العامة 
يناير   20 بتاريخ  االستثنائية للشركاء 

2020 تقرر ما يلي :
) - الزيادة في رأسمال الشركة ب 
لينتقل رأسمال  درهم   20.000.000
إلى  درهم   ((.000.000 الشركة من 

000.000.)3 درهم.
األسا�سي  النظام  تعديل   -  2

للشركة.

عالم  مراد  السيد  استقالة   -  3

MOURAD ALEM من مهامه كمسير 

مشترك للشركة.

 ENRIQUE السيد  تعيين   -  4

ALBERTO PATRICKSON، سويدي 

يناير   (0 بتاريخ  مزداد  الجنسية 

والحامل  في سانتياغو تشيلي   (973

لجواز السفر رقم 9340543 بمنص6 

مسير مشترك  ديد للشركة.

تم ايداع قرارات الجمعية العامة 

 20 في  املؤرخ  للشركاء  االستثنائية 

يناير 2020 باملحكمة التجارية بالدار 

تحت   2020 فبراير   2( في  البيضاء 
رقم 822)73.
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مكت6 األستاذ أكناو

موثق بالدار البيضاء

MUTRONIC
الشركة املدنية العقارية

تغيير الصيغة القانونية للشركة من 
شركة مدنية عقارية إلى شركة ذات 

مسؤولية محدودة
استقالة الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة
تعيين املسير الوحيد للشركة

إعادة صياغة النظام األسا�سي وفق 
قراءة  ديدة

األستاذ  تلقاه  بمقت�سى عقد   -  I

البيضاء  بالدار  موثق  حنفي  أكناو 

الذي   20(9 ديسمبر   27 بتاريخ 

يشتمل على :

الجماعية  القرارات  أ) 

العقارية  املدنية  الشركة  لشركاء 

طابع  ذات  شركة   »MUTRONIC«
782.000.) درهم،  خاص، رأسمالها 

اقليم  مقاطعة  اال تماعي  مقرها 

الجماعة القروية الخيايطة  برشيد، 

كيلومتر   3005 الثانوية  الطريق 

رقم  تحت  الجبائي  تعريفها   ،02

رقم  املهنية  الضريبة   ،06(00365

.55760200

قرارات  على  يشتمل  والذي 

الشركاء بخصوص :
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محضر  على  االطالع  بعد   : تقرر 
على  واملصادقة  الوحيد  املسير 
ذات  للشركة  التنظيمية  النصوص 
أ ل  من  املحدودة،  املسؤولية 
شركة  إلى  املدنية  الشركة  تحويل 
ذات مسؤولية محدودة دون إنشاء 
حفاظ  مع  من  ديد،  الشركة 
؛  القانونية  على شخصيتها  الشركة 
القانونية  الصيغة  تحت  ومواصلتها 
في األصل وال  تغيير  دون  ؛  الجديدة 
الحاليين  حاميليها  بين  الخصم  في 

للحصص املكونة لرأسمالها.
الغرض،  اال تماعي،  املقر  املدة، 
دون  عملها  ايقاف  تاريخ  وكذلك 

تغييره أو تعديله.
أشار : إلى استقالة املسير الوحيد 
شهادة  ومنحه  املدنية   للشركة 
ودون  النهائي  الكامل  املخالصة 
تحفظ منذ تولية تسيير الشركة إلى 

غاية هذا اليوم.
للشركة  وحيد  كمسير   : تعين 
من  املدنية ملدة غير محددة وابتداء 

اليوم.
السيد  ابنة  اآلنسة كا1 فاطمة 
والسيدة مربوح  ابراهيم  ابن  محمد 
بالدار  القاطنة  أحمد،  بنت  عائشة 
زنقة   ،II فيل  فرانس  حي  البيضاء 
مغربية   ،(9 رقم  الدوغمي  العربي 
البيضاء  بالدار  واملزدادة  الجنسية، 
عازبة   ،(976 أغسطس   (6 بتاريخ 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  والحاملة 
واملمتدة صالحيتها   BE 690966 رقم 

إلى غاية 3 نوفمبر 2020.
كامل الصالحيات املذكورة   : منح 
النظام األسا�سي  من   (5 في الفصل 
للتصرف  الوحيد  للمسير  للشركة 
الشركة  ولحساب  باسم  بمفرده 
التزامها  سيستمر  الشركة  وبالتالي 
بكل ا راءاتها والعمليات ذات صلة 
لألنسة  الوحيد  التوقيع  طرف  من 

فاطمة أكا1.
الشركة  لتحويل  نتيجة   : تقرر 
ذات  شركة  إلى  مدنية  شركة  من 
مسؤولية محدودة واعتماد تسميتها 
سيصبح  الذي  للشركة  الجديدة 
شركة   »IMMOBILERE MUTRO«

ذات مسؤولية محدودة.

من   3 وبالتالي تم تعديل الفصل 
القانون األسا�سي.

نظامها  صياغة  على   : املصادقة 
إلى شركة  تحويلها  األسا�سي وكذلك 
تحت  محدودة  مسؤولية  ذات 
 IMMOBILERE« الجديدة  تسميتها 

MUTRO« ش.ذ.م.م.
إثبات : تحويل الشركة املدنية إلى 
شركة ذات مسؤولية محدوة قد تم 

تحقيقها بصفة نهائية.
للشركة  األسا�سي  القانون  ب) 
وفق صيغته الجديدة بصيغتها شركة 
وبتسميتها  محدودة  مسؤولية  ذات 

الجديدة وفق الخصائص التالية :
الشركاء : 

) - اآلنسة كا1 ليلى.
2 - اآلنسة كا1 فاطمة.
3 - السيد كا1 حسن.

4 - اآلنسة كا1 حسناء.
5 - السيدة كا1 نعيمة.

6 - السيد كا1 ر�سى.
 IMMOBILERE«  : التسمية 

MUTRO« ش.ذ.م.م.
الغرض : الشركة لغرض :

وأخيرا  تسيير  استغالل،  شراء، 
املنقولة  الحقوق  بيع  ميع  إعادة 

والعقارية.
العمليات  عامة  ميع  بصفة 
التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة 
املتاحة  للشركة  الرئي�سي  بالغرض 

لتسهيل والتطوير والتوسيع.
برشيد،  إقليم   : اال تماعي  املقر 
الجماعة القروية الخيايطة، الطريق 

الثانوية 3005 كيلومتر 02.
يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تقييدها بالسجل التجاري.
درهم   (.782.000  : الرأسمال 
مقسمة إلى 7820) حصة ا تماعية 
00) درهم للحصة، مكتتبة  من فئة 
بين  وموزعة  بالكامل  ومحررة  كليا 
وفق  وذلك  الشركة  هذه  شركاء 

التالية : 
للسيد كا1 حسن، بنسبة 4.456 

حصة.
 4.456 للسيد كا1 ر�سى، بنسبة 

حصة.

بنسبة  فاطمة،  كا1  اآلنسة 
2.227 حصة.

 2.227 بنسبة  اآلنسة كا1 ليلى، 
حصة.

بنسبة  نعيمة،  كا1  السيدة 
2.227 حصة.

بنسبة  حسناء،  كا1  اآلنسة 
2.227 حصة.

املجموع : 7.820) حصة.
املسير الوحيد للشركة   : التسيير 
ممثل في اآلنسة كا1 فاطمة ملدة غير 
محددة مع اعطائها كامل الصالحيات 

لتسيير الشركة بمفردها.
السنة اال تماعية : من فاتح يناير 

إلى )3 ديسمبر.
بعد  املحققة  األرباح   : األرباح 
القانونية  الخصوم  بجميع  القيام 
حس6 الحصة  ستوزع بين الشركاء 

اململوكة لكل واحد منهم.
بالضريبة  الشركة  تقييد  تم   -  II
رقم  تحت  ببرشيد  املهنية 
رقم  الجبائي  تعريفها   ،55760200
املشترك  التعريف   ،6(00365

للشركة رقم 000092)00202283.
لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  III
االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
ببرشيد بتاريخ 20 فبراير 2020 تحت 

رقم )346).
IV - تم التصريح بتعديل للسجل 
الضبط  كتابة  لدى  التجاري 
بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية  باملحكمة 

20 فبراير 2020 تحت رقم 60).
مقتطف من أ ل اإلشهار

مكت6 األستاذ أكناو حنفي

موثق بالدار البيضاء
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TANGIF DAR SALMA
))، شارع الزيتون الطابق الثالث 

إقامة مبروكة )0 حي الرياض
الرأسمال : 0.000) درهم

تأسيس شركة
بتاريخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 
تم تأسيس شركة   2020 فبراير   20
ذات  شركة  سلمى  دار  تنكيف 
وحيد  وبشريك  محدودة  مسؤولية 

والتي تحمل الخصائص التالية :

دار  تنكيف  شركة   : التسمية 
سلمى.

شارع   ،((  : اال تماعي  املقر 
الزيتون الطابق الثالث إقامة مبروكة 

)0 حي الرياض.
الهدف : تنكيف.

تنظيم الحفالت واملناسبات.
السنة املالية : 99 سنة ابتداء من 

تاريخ التسجيل.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد فخر الدين أسامة.
السجل التجاري : 43353).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2020 تحت رقم 43353).
120 P

CACAO AND CO
محرر عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تكوين نظام   2020 فبراير   (4 في   
املسؤولية  ذات  لشركة  أسا�سي 

املحدودة خصائصها كالتالي :
.»CACAO AND CO« : التسمية

الهدف : تمار1 الشركة األهداف 
التالية :

شوكوالتة.
استيراد وتصدير.

تا ر.
األول  الطابق   : اال تماعي  املقر 
الشقة رقم 5 العمارة 94 زنقة نابولي 

املحيط الرباط.
 (00.000  : رأ1 املال اال تماعي 
حصة قيمة   (000 درهم مقسم إلى 

كل واحدة 00) درهم.
التسيير : تم تعيين السيدة حنان 
الحاملة لبطاقة التعريف  ميسيوي، 
وشكير   PP820206 رقم  الوطنية 
التعريف  لبطاقة  الحامل  بوعالوي 
كمسيرين   PP812753 الوطنية 

للشركة وملدة غير محددة.
وضع  تم  القانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني  امللف 
تحت  بالرباط  التجارية  باملحكمة 
رقم السجل التجاري )4340) في 25 

فبراير 2020.
121 P
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STE SUN EYEWEAR
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

املقر اال تماعي : 4 زواية زنقتي 
روكروا وسان ميهييل إقامة 

الجديدي الطابق الثالث رقم 33 
الدار البيضاء

السجل التجاري : 663)37
ICE 001886602000035

بالدار  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قرر   ،20(9 ماي   (7 بتاريخ  البيضاء 
الشريك  أوصغير  اإلاله  عبد  السيد 
 »SUN EYEWEAR« الوحيد لشركة 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد ما يلي :
للشركة  اال تماعي  املقر  تحويل 
من مقرها السابق : زنقة  عفر ابن 
حبي6 إقامة املشرق 2 الطابق األول 
رقم 3 الدار البيضاء، إلى املقر الجديد 
: 4 زواية زنقتي روكروا وسان ميهييل 
إقامة الجديدي الطابق الثالث رقم 

33 الدار البيضاء.
القانون  من  الرابعة  املادة  تغيير 
اال تماعي  باملقر  املتعلق  األسا�سي 

للشركة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بالدار  التجارية  باملحكمة  القانوني 
بتاريخ   70786( البيضاء تحت رقم 

8 يوليو 9)20.
الشريك الوحيد : السيد عبد اإلاله أوصغير
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شركة كارتيي خدمات
ش.م.م ذات الشريك الوحيد
رأسمالها : 200.000 درهم

املقر اال تماعي : 40 شارع عمر 
االدري�سي، الطابق السفلي رقم 4 

الدار البيضاء
السجل التجاري : 423685

بالدار  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   ،20(9 يناير   23 بتاريخ  البيضاء 
تحرير القانون األسا�سي لشركة ذات 
الشريك  وذات  املحدودة  املسؤولية 
بالخصائص  يتميز  والذي  الوحيد 

التالية :

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 
املحدودة وذات الشريك الوحيد.

التسمية : كارتيي خدمات.
بطريقة  الشركة  هدف   : الهدف 
مباشرة أن بالشراكة، لها أن لألغيار أو 
لإلدارة العمومية باملغرب أو بالخارج 
الوساطة،  خدمات  تقديم  ميع 
عروض، تكوين، استشارة، املساهمة 
التشغيل  بوساطة  يتعلق  ما  كل  في 
اإلسهامات  تقديم  ميع  عموما 

الخاصة باملوارد البشرية.
تقديم خدمات الدعم واالستشارة 

في كل ما يتعلق باألمن.
ما  كل  في  التو يه  االستشارة، 

يتعلق بالتسويق لها أو لألغيار.
الدراسات  الدعم،  االستشارة، 

العقارية، املالية والصناعية.
بستنة  نظافة،  أمن،  سانديك، 

وأشغال أخرى.
توفير تجهيزات،  إبادة الحشرات، 

أدوات، آالت ....
التسيير،  اإلدارة،  تقييم،  شراء، 
الكراء، البيع الكلي أو الجزئي وكذلك 

املبادلة لجميع العقارات.
سواء  الوساطة،  السمسرة، 
التجارية  األصول  أو  العقارات  لبيع 
وتوظيفها  رساميل  عن  البحث   أو 

أو قروض أو رهون.
وكيل الستخالص الديون.

فيها  متنازع  الغير،  أعمال  تسيير 
املتوارثة  العقارات  وخصوصا  أو ال، 

وتراثية.
املتعلقة  ومنتجات  أدوات  شراء 

باألنشطة املذكورة.
اإلمتياز،  نيابة،  حيازة،  شراء، 
لحساب  شكل  أي  تحت  االستغالل 
اختراع،  براءة  ألي  الخاص  الشركة 
عالمة، شعار، رخص تعامالت سواء 
بأي  عالقة  لها  الخارج  أو  باملغرب 

صفة كانت باألنشطة املذكورة.
تقديم  طريق  عن  املساهمة 
حصص، الدمج، اكتتاب أو مساهمة 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لكل 
الشركات املؤسسة أو التي ستؤسس 
لها  أي  هة  أو  مقاوالت  مستقبال 
لنشاط  مكمل  أو  مشابه  نشاط 

الشركة.

البيضاء،  الدار   : املقر اال تماعي 

الطابق  االدري�سي،  عمر  شارع   40

السفلي رقم 4 الدار البيضاء.

سنة   99 ملدة  تأسست   : املدة 

اتبداء من تاريخ تأسيسها.
رأسمال الشركة : رأسمال الشركة 

درهم   200.000 مبلغ  في  محدد 

مقسمة إلى 2000 حصة بقيمة 00) 

درهم للحصة مرقمة من ) إلى 2000 

السيد  الوحيد  للشريك  ومخصصة 

علي إبركاك البوعزاوي، قاطن بالدار 

الفكيكي،  أحمد  زنقة   85 البيضاء، 

 نسية مغربية مزداد بالدار البيضاء 

في 6 يوليو 954).

التسيير : الشركة مسيرة ملدة غير 

محدودة من طرف السيد علي إبركاك 

البوعزاوي الحامل لبطاقة التعريف 

63837 بصفته شريك  الوطنية رقم 

وحيد.

السنة اال تماعية : من فاتح يناير 

إلى )3 ديسمبر من كل سنة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

672)0069 بتاريخ 6 فبراير 9)20.
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TIGJDA CONSTRUCTION
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

املقر اال تماعي : 40 شارع عمر 

اإلدري�سي، الطابق األول رقم 5 

الدار البيضاء

السجل التجاري : 232959

ICE 000222990000060

بالدار  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 ،20(9 ماي   27 بتاريخ  البيضاء 

أوصغير  اإلاله  عبد  السيد  قرر 

»تيكجدا  لشركة  الوحيد  الشريك 

محدودية  شركة  كونستركسيون« 

الوحيد  الشريك  وذات   املسؤولية 

ما يلي :

للشركة  اال تماعي  املقر  تحويل 

ابن  زنقة   0(  : السابق  مقرها  من 

الدار  السلطان  مر1  تومرت 

البيضاء، إلى املقر الجديد : 40 شارع 

عمر اإلدري�سي، الطابق األول املكت6 

رقم 5  الدار البيضاء.

القانون  من  الرابعة  املادة  تغيير 

اال تماعي  باملقر  املتعلق  األسا�سي 

للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بالدار  التجارية  باملحكمة  القانوني 

بتاريخ   707864 البيضاء تحت رقم 

8 يوليو 9)20.
الشريك الوحيد : السيد عبد اإلاله أوصغير
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SOCIETE GOLD ANGEL

SARL AU

إنشاء شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

بالرباط  املسجل   2020 فبراير   (5

وضع  تم   2020 فبراير   (9 وبتاريخ 

قانون أسا�سي لشركة ذات املسؤولية 

الخصائص  تحمل  والتي  املحدودة 

التالية :

 SOCIETE GOLD  : التسمية 

.ANGEL

املقر اال تماعي : عمارة 3) باتريس 

) الطابق السفلي  لومومبا شقة رقم 

الرباط.

الحالقة   : اال تماعي  الهدف 

بيع  االحداث،  تنظيم  والتجميل، 

مواد التجميل.

درهم   (00.000  : الرأسمال 

كل  قيمة  حصة   (000 إلى  مقسمة 

واحدة 00) درهم موزعة كما يلي :

السيدة إلهام بن الفقيه.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.



6165 الجريدة الرسميةعدد 5602 - 6) ر 6 )44) ))) مار1 2020) 

تم تعيين السيدة إلهام   : التسيير 

بن الفقيه الحامل لبطاقة التعريف 

املسيرة   A633695 رقم  الوطنية 

للشركة ملدة غير محددة.

تسجيل  تم   : التجاري  السجل 

الشركة بالسجل التجاري للمحكمة 

فبراير   (9 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2020 تحت رقم )8)).

125 P

 GRANDI NAVI VELOCI

MAROC
SARL

 راندي نافي فيلو�سي املغرب

ش.م.م

تحويل املقر اال تماعي
I - تبعا للجمع العام الخارق للعادة 

يناير   28 بتاريخ  املنعقد  للشركاء 

2020، لشركة  راندي نافي فيلو�سي 

املسؤولية  محدودة  شركة  املغرب، 

 3.000.000) اال تماعي  رأسمالها 

زاوية   ،( اال تماعي  مقرها  درهم) 

زنقة مو�سى ابن نوسير وزنقة دو بو1 

مسجلة  الدار البيضاء،   ،2 رقم  ب، 

بالسجل التجاري الدار البيضاء تحت 

رقم 205)33، قرر الشركاء ما يلي :

) - تحويل املقر اال تماعي :

ابن  مو�سى  زنقة  زاوية   ،(  : من 

 ،2 رقم  ب،  بو1  دو  وزنقة  نوسير 

الدار البيضاء.

حي  السوسن،  ساحة   ،7  : إلى 

راسين، الطابق الثاني، الدار البيضاء.

من القوانين   4 تعديل البند   -  2

األساسية للشركة.

األساسية  القوانين  تعديل   -  3

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

الضبط لدى املحكمة التجارية الدار 

 2020 فبراير   20 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 688)73.

126 P

 PROMOTION
TOURISTIQUE MOHSSINE

SARL
برومسيون توريستيك محسين 

ش.م.م
الزيادة في الرأسمال من 

95.000.000 درهم إلى 98.000.000 
درهم

الجماعي  القرار  طبقا ملحضر   -  I
سبتمبر   (( بتاريخ  املنعقد  للشركاء 
»بروموسيون  لشركة   ،20(9
ش.م.م شركة  محسين«  توريستيك 
رأسمالها  املسؤولية،  محدودة 
مقرها  درهم،   95.000.000
اال تماعي بالدار البيضاء، 525 شارع 
التجاري  بالسجل  ومسجلة  الفداء 
 ،(4(75( تحت رقم  البيضاء  للدار 

قرر شركاء الشركة ما يلي :
 : شريك  ديد  على  املوافقة 

السيد موالي رشيد اساكور.
الزيادة في الرأسمال اال تماعي من 
95.000.000 درهم إلى 98.000.000 

درهم.
تغيير البند الساد1 والسابع من 

القوانين األساسية للشركة.
األساسية  القوانين  تعديل 

للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 
 2020 فبراير   20 تاريخ  في  البيضاء 

تحت رقم 682)73.
127 P

CŒUR DES DELICES
SARL AU

مقتطف من اتفاقية تأ ير اإلدارة 
املجانية

 CŒUR DES DELICES شركة 
بالسجل  املسجلة   SARL AU
 59039 التجاري بالرباط تحت رقم 
ويمثلها السيد محمد  عفر الصقلي 
الوطنية  البطاقة  رقم  الحسيني 
ويعلن  كمؤ ر  يتصرف   W34(33
أن يكون مخوال حس6 األصول لهذا 

الغرض.

»مالك  يشار إليها فيما يلي بإسم 

األصل«.

الجزء األول

بسجلها   RESTOCLASS الشركة 

معا  ممثلة   (33937 رقم  التجاري 

رقم  يدر  خالد  السيد  بواسطة 

البطاقة الوطنية A700061 والسيد 

البطاقة  رقم  هاللي  طه  محمد 

كمستأ رين   A728641 الوطنية 

حس6  مخولين  يكونوا  أن  ومعلنين 

األصول لهذا الغرض.

باسم  يلي  فيما  إليها  يشار 

»املستأ ر«.

الجزء الثاني 

اإلدارة  تأ ير  اتفاقية   : املوضوع 

املجانية.

تحديد : يقع املكان املستغل كعقار 

بإقامة  اإليجار  هذا  موضوع  تجاري 

الياسمين الطابق األر�سي سكتور 7 - 

تجزئة 5) حي رياض الرباط.

إلى   20(9 يناير  من فاتح   : املدة 

تعويض  مع  ثابتة  مدة   2028 نهاية 

درهم   (0.000.000 بمبلغ  اإللغاء 

قبل انتهاء األ ل.

رسوم اإليجار : 2500 درهم.
إليداع والنشر

128 P

SOCIETE SUERTE PESCADO

SARL AU

سجل تجاري رقم 29583

تغيير شركة
التغيير  تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

باملميزات التالية :

تجارة   : نشاط  إضافة   -  (

األسماك  وشراء  بيع  األسماك، 

بالجملة والتقسيط.

2 - اإليداع القانوني : تم باملحكمة 

فبراير   24 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

2020 تحت رقم 2020/492.

129 P

 SOCIETE ETABLISSEMENT
CHARIQA LAAYOUNE

E.C.LAY SARL AU
سجل تجاري رقم 5965)

تغيير شركة
بمقت�سى عقد عرفي قرر الشريك 

الوحيد ما يلي :
) - استقالة السيدة منينو فاطمة 
وتعيين  الشركة  تسيير  من  الزهراء 
للشركة  مسيرة  بهان  امينة  السيدة 

وملدة غير محددة.
2 - اإليداع القانوني : تم باملحكمة 
فبراير   24 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

2020 تحت رقم )2020/49.
130 P

IM ACADEMY PRIVE
SARL

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تأسيس شركة  تم   2020 فبراير   5  
ذات املسؤولية املحدودة والتي تحمل 

الخصائص التالية :
IM ACADEMY PRIVE : التسمية

SARL : الصفة القانونية
مركز   -  (  : اال تماعي  الهدف 

متعدد التكوين.
رأسمال الشركة : 00.000) درهم 
فئة  من  حصة   (000 إلى  مقسمة 
درهم للحصة الواحدة موزعة   (00

بين الشركاء على الشكل التالي :
 500  : ادمحند  يوسف  السيد 

حصة.
 500  : السيد عبد الكريم مفتوح 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

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

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
زنقة يمامة   (0  : املقر اال تماعي 

ساللم ب رقم 20 الرباط.
املسيران : السيد يوسف ادمحند 

والسيد عبد الكريم مفتوح.
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التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
.(43333

131 P

NEWTREE
SARL AU

املؤرخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم   2020 فبراير   (0 في 
شركة NEWTREE SARL AU شركة 
تحمل  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية :
.NEWTREE SARL AU : اإلسم

8 زنقة  30 شقة  املقر اال تماعي : 
موالي احمد لوكيلي حسان الرباط.

وشراء  بيع   : اال تماعي  الهدف 
 ميع مواد الغذائية.

ب  يقدر   : اال تماعي  الرأسمال 
 (000 إلى  مقسمة  درهم   (00.000
موزعة  درهم   (00 فئة  من  حصة 

كالتالي :
 (000  : روام  النبي  عبد  السيد 

حصة.
النبي  عبد  السيد  عين   : اإلدارة 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  روام 

محدودة.
باملركز  تم  القانوني  اإليداع 
السجل  رقم  بالرباط  االستثماري 

التجاري 43263).
132 P

KH MAROC
SARL AU

بمقت�سى العقد العرفي املؤرخ في 
تم تأسيس شركة   2020 فبراير   (0
شركة   KH MAROC SARL AU
تحمل  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية :
.KH MAROC SARL AU : اإلسم

8 زنقة  30 شقة  املقر اال تماعي : 
موالي احمد لوكيلي حسان الرباط.

وشراء  بيع   : اال تماعي  الهدف 
لوازم مكتبية.

ب  يقدر   : اال تماعي  الرأسمال 
 (000 إلى  مقسمة  درهم   (00.000
موزعة  درهم   (00 فئة  من  حصة 

كالتالي :

 (000  : ادريس  لخليفي  السيد 
حصة.

لخليفي  السيد  عين   : اإلدارة 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  ادريس 

محدودة.
باملركز  تم  القانوني  اإليداع 
السجل  رقم  بالرباط  االستثماري 

التجاري 43265).
133 P

VITE NET
SARL AU

املؤرخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم   2020 فبراير  فاتح  في 
شركة   VITE NET SARL AU شركة 
تحمل  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية :
.VITE NET SARL AU : اإلسم

طريق القنيطرة   : املقر اال تماعي 
2.5 كلم سانية حجي بالحسن سال.

أعمال   : اال تماعي  الهدف 
وخدمات الغسيل.

ب  يقدر   : اال تماعي  الرأسمال 
 (000 إلى  مقسمة  درهم   (00.000
موزعة  درهم   (00 فئة  من  حصة 

كالتالي :
 (000  : السيد رشيد عبد الهادي 

حصة.
عبد  رشيد  السيد  عين   : اإلدارة 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  الهادي 

محدودة.
باملركز  تم  القانوني  اإليداع 
السجل  رقم  بالرباط  االستثماري 

التجاري 29))3.
134 P

 AZZAHRA AL BAYDAE
PRIVE

   مؤسسة الزهرة للتربية والتعليم 
املدر�سي الخصو�سي

التصفية النهائية للشركة
املؤرخ  املحضر  بمقت�سى   -  (
 ،2020 فبراير   (2 بتاريخ  بسال 
صادق الجمع العام العادي لشركة 

 »AZZAHRA AL BAYDAE PRIVE«

رأسمالها  املقدر  تصفية،  في  ش.م.م 

الكائن  درهم،   (0.000 بـ  اال تماعي 

مقرها اال تماعي بسال، حي البساتين، 

املسجلة  القرية،  حصاين   ( رقم 

رقم  تحت  بسال  التجاري  بالسجل 

التصفية  حسابات  على   ،(860(

البراءة  أعطا  املصفي،  تقرير  وعلى 

نطق  ثم  للمصفي  والنهائية  الكاملة 

باإلغالق النهائي لعمليات التصفية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2

ضبط املحكمة االبتدائية بسال يوم 

9) فبراير 2020 تحت رقم 64)34.
لإلشارة والنشر

املصفي : السيد برادة كريم

135 P

STE INNOVA ASCENSEURS
SARL AU

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  (

بالدار البيضاء في 3) فبراير 2020 تم 

تحرير قانون أسا�سي لشركة محدودة 

خاصياتها  وحيد  لشريك  املسؤولية 

كالتالي :

 STE INNOVA  : التسمية 

.ASCENSEURS

تركي6 وإصالح وصيانة   : الهدف 

املصاعد.

0) زنقة الحرية   : املقر اال تماعي 

الطابق 3 شقة 5 الدار البيضاء.

املدة : 99 سنة.

درهم   (00.000  : الرأسمال 

ا تماعية  حصة   (000 إلى  مقسم 

اكتتبت  للواحدة  درهم   (00 بقيمة 

وسددت كلها نقدا من طرف الشريكة 

الوحيدة السيدة ها ر نفر.

أسندت للسيدة ها ر   : التسيير 

نفر ملدة غير محدودة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3 ديسمبر.

القانوني  لالحتياط   %5  : األرباح 

الشريك  لقرار  تبعا  يوزع  والفائض 

الوحيد.

القانوني بكتابة  تم اإليداع    -  2
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت   2020 فبراير   25 في  البيضاء 

رقم 732077 1.ت رقم )45802.
136 P

STE METRIK
SARL

تأسيس شركة
 (7 تبعا لعقد عرفي مؤرخ في يوم 
حيث تم وضع قوانين   2020 فبراير 
املسؤولية  ذات  املساهمة  الشركة 

املحدودة وذات املميزات التالية :
التسمية : شركة ميتريك ش.م.م.

الصفة القانونية : شركة مساهمة 
ذات مسؤولية محدودة.

حدد موضوع الشركة   : املوضوع 
فيما يلي :

املعدات  أنواع  تسويق  ميع 
املتعلقة بالبناء.

في  الرأسمال  حدد   : الرأسمال 
لالكتتاب  كلها  درهم   (00.000

والدفع.
بالطابق  شقة   : اال تماعي  املقر 
حي   LOT 3686  ،( زنقة  األول 

محمدي أكادير.
99 سنة ابتداء  : حددت في  املدة 

من تاريخ تأسيس الشركة.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديسمبر   3( في  وتنتهي  يناير 

سنة.
السيد  الشركة  يدير   : اإلدارة  

احرارش عبد هللا ملدة غير محدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
 25 املحكمة التجارية ألكادير بتاريخ 

فبراير 2020 تحت رقم 89699.
137 P

STE HAMMOU ELEM
E.C.H.E
ش.م.م.

0) زنقة رقم 4 شعالة الناضور - 
الناضور

) -  بمقت�سى محضر الجمع العام 
تم  2020 فبراير   (0 ليوم   العادي 

 ما يلي :
 STE شركة  وفسخ  حل 
HAMMOU ELEM E.C.H.E ش.م.م.



6167 الجريدة الرسميةعدد 5602 - 6) ر 6 )44) ))) مار1 2020) 

وتعيين القائم بتصفية الشركة.
تم اإليداع القانوني بمحكمة   -  2
فبراير   (8 يوم  بالناضور  االبتدائية 

2020 تحت رقم 237.
138 P

STE HAMMOU ELEM
E.C.H.E
ش.م.م.

0) زنقة رقم 4 شعالة الناضور - 
الناضور

) -  بمقت�سى محضر الجمع العام 
تم   2020 فبراير   (3 ليوم   العادي 

ما يلي :
 STE شركة  تصفية  انتهاء 
HAMMOU ELEM E.C.H.E ش.م.م.
بتصفية  القائم  مهام  وإنهاء 

الشركة.
تم اإليداع القانوني بمحكمة   -  2
فبراير   (8 يوم  بالناضور  االبتدائية 

2020 تحت رقم 238.
139 P

 STE GHAIT
DEVELOPPEMENT

 SARL
تبعا ملداوالت الجمع العام الغير 
العادي املنعقد يوم 27 ديسمبر 9)20 
 STE GHAIT DEVELOPPEMENT
املسؤولية  محدودة  شركة   SARL
 530.000 رأسمالها  وحيد  بشريك 

درهم تم االتفاق على ما يلي :
رفع رأسمال الشركة :

من  الشركة  رأسمال  رفع  تم 
 (.000.000 إلى  درهم   530.000
درهم وبذلك يكون الفصل 7 و8 من 

قانون الشركة قد تغير كما يلي :
 (000 السيد طارق لوريدي على 
000) درهم للحصة أي ما  حصة ب 

يعادل 000.000.) درهم.
القانوني  اإليداع  وضع  تم  وقد 
باملحكمة التجارية الرباط تحت رقم 

28)04) في تاريخ 27 يناير 2020.
140 P

بيكوف

مكت6 الحسابات واالستشارة

0) زنقة البندقية، شقة 2 املحيط - الرباط

الهاتف : )05.37.26.23.0

شركة تمور أم القرى

تأسيس

 24 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس  تم  بالرباط   2020 يناير 

شركة تحمل الخصائص التالية :

التسمية : شركة تمور أم القرى.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

الهدف اال تماعي :

في  والتجارة  والتصدير  االستيراد 

املواد الغذائية.

العمليات  كل  عامة  وبصفة 

وغير  والعقارية  واملالية  التجارية 

العقارية التي لها اتصال مباشر أو غير 

مباشر بالهدف اال تماعي.

املقر اال تماعي : املنصور 2 عمارة 

الثالث  الطابق   8 رقم  شقة   4 رقم 

يعقوب املنصور الرباط.

املدة : 99 سنة.

رأ1 املال : 00.000) درهم مقسم 

إلى  000) حصة من فئة 00) درهم.

التسيير : السيد محمد علي غربال 

ملدة غير محدودة.

السنة املالية : تبدأ من فاتح يناير 

إلى )3 ديسمبر.

5%لفائدة  خصم  بعد   : األرباح 

االحتياط القانوني الفائض يتصرف 

فيه حس6 قرار الشركاء.

 -  (43287  : التجاي  السجل 

الرباط,

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة التجارية بالرباط 

بتاريخ 2 فبراير 2020.
من أ ل االستخالص والبيان

141 P

FIDCONET SARL

 TRAVAUX DE COMPTABILITE

CONSTITUTION DE SOCIETE

CONSEILS JURIDIQUES

STE 2ZA TRANS
SARL AU

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2020 فبراير   (2 بتاريخ  بالقنيطرة 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

الخصائص  تحمل  والتي  املحدودة 

التالية :

 STE 2ZA TRANS  : التسمية 

ش.ذ.م.م.ش.و.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة لشريك وحيد.

املقر اال تماعي : تجزئة 2) الوفاء 

3 سوق السبت القنيطرة.

نقل الخاص   : الهدف اال تماعي 

والبضائع.

العمليات  كل  عامة  وبصفة 

لها  التي  واملالية  والعقارية  التجارية 

من  والتي  الشركة،  بنشاط  عالقة 

شأنها املساهمة في تنمية الشركة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

أسند إلى السيد محمد   : التسيير 

زايد.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

ديسمبر من كل سنة ما   3( يناير إلى 

تاريخ  من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.

رأ1 املال حدد في مبلغ 00.000) 

درهم مقسمة إلى 000) حصة بقيمة 

اكتتابها  سدد  للواحدة  درهم   (00

وتوزيعها كالتالي :

السيد محمد زايد : 000) حصة.

: قيدت الشركة  اإليداع القانوني 

بالسجل التجاري باملحكمة االبتدائية 

تاريخ   54299 رقم  تحت  بالقنيطرة 

8) فبراير 2020.
من أ ل املستخرج واإلشارة

فيدكونيط

142 P

FIDCONET SARL
 TRAVAUX DE COMPTABILITE
CONSTITUTION DE SOCIETE

CONSEILS JURIDIQUES

STE 2RZ TRANS
SARL AU

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2020 فبراير   (2 بتاريخ  بالقنيطرة 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
الخصائص  تحمل  والتي  املحدودة 

التالية :
 STE 2RZ TRANS  : التسمية 

ش.ذ.م.م.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
شارع   ،23  : اال تماعي  املقر 
أنوال إقامة فلوري )) مكت6 رقم 4 

ميموزة القنيطرة.
الهدف اال تماعي : نقل الخاص.

العمليات  كل  عامة  وبصفة 
لها  التي  واملالية  والعقارية  التجارية 
من  والتي  الشركة،  بنشاط  عالقة 

شأنها املساهمة في تنمية الشركة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
أسند إلى السيد محمد   : التسيير 

رضوان الغزواني.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
ديسمبر من كل سنة ما   3( يناير إلى 
تاريخ  من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.
رأ1 املال حدد في مبلغ 00.000) 
درهم مقسمة إلى 000) حصة بقيمة 
اكتتابها  سدد  للواحدة  درهم   (00

وتوزيعها كالتالي :
 : السيد محمد رضوان الغزواني 

600 حصة.
السيدة فاتحة أمراح بوعلي : 400 

حصة.
: قيدت الشركة  اإليداع القانوني 
بالسجل التجاري باملحكمة االبتدائية 
تاريخ   54295 رقم  تحت  بالقنيطرة 

8) فبراير 2020.
من أ ل املستخرج واإلشارة

فيدكونيط

143 P
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STE STAR PRODUCTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

رأسمالها : 0.000) درهم

املقر اال تماعي : زنقة أبو تمام رقم 

6، الشقة رقم )) - القنيطرة

تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

 STE STAR  : التسمية 

.PRODUCTS SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

أبو تمام  زنقة    : املقر اال تماعي 

رقم 6، الشقة رقم )) - القنيطرة.

موضوع الشركة :

االستيراد والتصدير.

بيع مواد التجميل.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

الشركة في مبلغ 0.000) درهم مقسم 

إلى 00) حصة ا تماعية بقيمة 00) 

درهم للواحدة محررة بكاملها مكتتبة 

وموزعة على الشركاء كالتالي :

السيدة مينة سطار : 00) حصة.

املدة : 99 سنة.

أسند إلى السيدة مينة   : التسيير 

الحاملة  مغربية  الجنسية  سطار، 

.G299900 للبطاقة الوطنية رقم

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3 ديسمبر.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 54303 بتاريخ 8) فبراير 2020.

144 P

 STE FROMAGERIE LE PETIT
PAPILLON

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
رأسمالها اال تماعي : 00.000) 

درهم
مقرها اال تماعي : بالقنيطرة، دوار 

مرابيح أوالد سالمة
املؤرخ  العرفي  العقد  بمو 6 
بتاريخ 8) يوليو 9)20 قررت الشريكة 
 FROMAGERIE لشركة  الوحيدة 
ذات  شركة   LE PETIT PAPILLON
وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

قفل تصفية الشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة وقيدت بالسجل 
 5 57)74بتاريخ  التجاري تحت رقم 

فبراير 2020.
بمثابة مقتطف وبيان

املسيرة الوحيد

145 P

STE KENIAL
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
 B مقرها اال تماعي : 240، بلوك

أوالد أو يه القنيطرة
الحل املبكر للشركة

السجل التجاري رقم 35677 
القنيطرة

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
الغير العادي لشركة KENIAL شركة 
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 
بالقنيطرة  اال تماعي  مقرها  وحيد، 
تقرر  أو يه،  أوالد   B بلوك   ،240 

ما يلي :
املبكر  الحل  على  املصادقة 

للشركة.
الشركة  تصفية  مقر  تحديد 

بمقرها اال تماعي أعاله.
املذكوري،  عادل  السيد  تعيين 
للبطاقة  الحامل  مغربية،  الجنسية 
بصفته   ،G320332 رقم  الوطنية 

مصفي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 3) فبراير 

2020 تحت رقم 74247.

146 P

 STE NIAMA AL ASSAIL

NEGOCE

شركة محدودة املسؤولية

ذات شريك الوحيد

رأسمالها : 0.000) درهم

مقرها اال تماعي : شارع كرنوط رقم 

23 الطابق 6 - طنجة

تفويت الحصص

على إثر الجمع العام الغير   : أوال 

العادي املنعقد بتاريخ 20 يناير 2020 

قررت الجمعية العامة لشركاء شركة 

  NIAMA AL ASSAIL  NEGOCE

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

 (0.000 رأسمالها  الوحيد  الشريك 

درهم مقرها اال تماعي : شارع كرنوط 

رقم 23 الطابق 6 - طنجة ما يلي :

املوافقة على تفويت  ل حصص :

بقيمة  محمد  الزمزامي  السيد 

00) حصة إلى :

يقبل  مصطفى  مسيفي  السيد 

درهم   (00 بقيمة  حصة   (00

للواحدة.

محمد  الزمزامي  السيد  استقالة 

من منصبه كمسير للشركة وتنصي6 

السيد مسيفي مصطفى مسير  ديد 

للشركة.

تعديل كل من البند 6، 7 و43 من 

القانون األسا�سي.

القانوني  اإليداع  تم   : ثانيا 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 

 2020 يناير   27 بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 9)2299.

147 P

 STE AMWAJ HOSPITALITY

MANAGEMENT

تأسيس
بمو 6 عقد رسمي حرر بمكت6 

موثقة  بوعالم،  صفاء  األستاذة 

 ،2020 فبراير   (( في  بالقنيطرة 

لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 

املميزات  ذات  املسؤولية  محدودة 

التالية :

 STE AMWAJ  : االسم 

 HOSPITALITY MANAGEMENT

ش.م.م.ش.و.

املوضوع : موضوع الشركة  هو :

الوحدات  وإدارة  تحقيق 

الفندقية.

العمليات  كل  عامة  وبصفة 

املالية  الصناعية،  التجارية،  

والعقارية التي تتعلق بصفة مباشرة 

أو غير مباشرة بموضوع الشركة التي 

من شأنها توسيع الشركة.

املقر اال تماعي : القنيطرة، ملتقى 

أبي  وزنقة  العزيز  عبد  موالي  شارع 

زرع، متجر 02.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تقييدها في السجل التجاري ما عدا 

في حالة حل مسبق أو تمديد األ ل 

املشار إليه في القانون األسا�سي.

0.000) درهم مقسم   : الرأسمال 

درهم   (00 حصة من فئة   (00 إلى 

لكل واحدة كلها اكتتبت نقدا ودفعت 

في  وهي  االكتتاب  عند  مجموعة  في 

اسم :

الساكن  داودي،  يوسف  السيد 

الغربية  الرامي  بئر   276 بالقنيطرة، 

هو  الذي  الحصص  مجموع  ويملك 

00) حصة.

املجموع : 00) حصة.

يوسف  السيد  عينت   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  مسيرا  داودي 

محدودة.
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البنكية  العمليات  يخص  فيما 

فإن  الشركة  أمالك  وشراء  وبيع 

هذه األخيرة ستكون ملزمة بالتوقيع 

الفردي للسيد يوسف داودي.

السنة  تبدأ   : اال تماعية  السنة 

في  وتنتهي  يناير  فاتح  في  اال تماعية 

)3 ديسمبر.

القانوني بكتابة  تم اإليداع    -  2

الضبط باملحكمة التجارية بالقنيطرة 

سجل التحليلي رقم )5430.
أل ل الخالصة والبيان

148 P

STE SA.OU. MED

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 0.000) درهم

مقرها اال تماعي : 2)7 بلوك د 

املغرب العربي - القنيطرة

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

يناير   30 يوم  املنعقد  االستثنائي 

ذات  الشركة  شركاء  قرر   2020

ميد  أو  سا  املحدودة  املسؤولية 

والكائن  درهم   (0.000 رأسمالها 

 7(2 بالقنيطرة  اال تماعي  مقرها 

الحل املبكر  بلوك د املغرب العربي، 

وبالتالي  تاريخه  من  وذلك  للشركة 

تصفيتها وديا كما عين الجمع العام 

مصفي  العزيز  عبد  شتيوي  السيد 

الواسعة  السلط  ومنحه  للشركة 

النهاء العمليات الجارية للشركة، بيع 

أصول الشركة وتأدية ديونها.

باملقر  التصفية  مقر  حدد 

اال تماعي للشركة وإلى هذا العنوان 

والكتابات  الوثائق  ترسل  ميع 

املتعلقة بالتصفية.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

 2020 يناير   (7 بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 74254.

149 P

 STE TRANSPORT

HAPPINESS
S.N.C

شركة التضامن
رأسمالها : 5.000 درهم

مقرها اال تماعي : 609 تجزئة االمل 

توسيعي - القنيطرة

السجل التجاري رقم 49653 

القنيطرة

تحويل املقر اال تماعي
وتعيين مسير  ديد

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

نوفمبر   (4 بتاريخ  العادي  الغير 

 STE TRANSPORT لشركة   20(9

HAPPINESS S.N.C تقرر ما يلي :

املقر  تحويل  على  املصادقة 

إلى  املذكورة  للشركة  اال تمايع 

العنوان الجديد :  609، تجزئة األمل 

توسيعي - القنيطرة.

قرر الجمع العام باإل ماع تعيين 

السيد بنهكو لحسن، الحامل للبطاقة 

بصفته   ،GB 49049 رقم  الوطنية 

 TRANSPORT لشركة  وحيد  مسير 

HAPPINESS S.N.C وذلك ملدة غير 

محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

السجل  بالقنيطرة  االبتدائية 

التجاري رقم 49653.

150 P

STE VISION ACTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 00.000) درهم

املقر اال تماعي : 23، زنقة أنوال، 

عمارة فلوري ))، مكت6 رقم 4 - 

القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

 STE VISION  : التسمية 

.ACTION

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
املقر اال تماعي :  23، زنقة أنوال، 

 -  4 رقم  مكت6   ،(( فلوري  عمارة 

القنيطرة.

موضوع الشركة :

املالبس الجاهزة ومواد التجميل.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   (00.000 مبلغ  في  الشركة 

ا تماعية  حصة   (000 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة  درهم   (00 بقيمة 

بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء 

كالتالي :

 : الطال6  آيت  فاطمة  السيدة 

000) حصة.

املدة : 99 سنة.

التسيير : أسند إلى السيدة فاطمة 

مغربية  الجنسية  الطال6،  آيت 

 BE رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

.6856(

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3 ديسمبر.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 54099 بتاريخ 29 يناير 2020.

151 P

STE ISSRAE
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

مقرها اال تماعي :  املدينة القديمة 

)،رقم 49 -  القنيطرة

السجل التجاري رقم 46503 

القنيطرة

الحل املبكر شركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

الغير العادي لشركة ISSRAE  شركة 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

بالقنيطرة   اال تماعي  مقرها  وحيد، 

تقرر  ،49 )،رقم  القديمة   املدينة 

 ما يلي :

املبكر  الحل  على  املصادقة 

للشركة.

محمد،  لوداد�سي  السيد  تعيين 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

G2220(9 بصفته مصفي للشركة.

الشركة  تصفية  مقر  تحديد 

بمقرها اال تماعي أعاله.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 29 يناير 

2020 تحت رقم 74094.

152 P

DAR LISTITMAR

DSARL

AU CAPITAL DE 10.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : IMM, BRIKA FRERES BD

MED V APPT N°01 SIDID YAHIA GHARB

شركة البرا اندوستري
ش.م.م

إعالن تأسيس
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

يونيو   (0 بتاريخ  سليمان  بسيدي 

 RE 90 التالي  املر ع  تحت   2020

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 

بالخصائص  املحدودة  املسؤولية 

التالية :

التسمية : شركة البرا اندوستري.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

حي الفتح زنقة   : املقر اال تماعي 

386 سيدي يحيى  وادي الذه6 رقم 

الغرب.

غرض الشركة :

السباكة وبناء الهياكل املعدنية.

الصباغة  الصناعية،  الصباغة 

املنشأة العمرانية وصباغة الديكور.

أشغال مختلفة.

العمليات  كل  عامة  وبصفة 

عالقة  لها  التي  واملالية  التجارية 

شأنها  من  والتي  الشركة  بنشاط 

املساهمة في تنمية الشركة.

مدة الشركة : 99 سنة.

أسند إلى السيد   : تسيير الشركة 

علوان محمد.
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فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير وتنتهي في الخاتم من ديسمبر من 

كل سنة.

في  حدد   : اال تماعي  الرأسمال 

 (000 إلى  مقسمة  درهم   (00.000

للواحدة  درهم   (00 بقيمة  حصة 

اكتتابها  وتم  كاملة  ثمنها  سدد 

وتوزيعها كالتالي :

السيد علوان محمد : 500 حصة 

بقيمة 00) درهم.

حصة   500  : البرارحي  السيد 

بقيمة 00) درهم.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية بسيدي سليمان تحت رقم 

2020/20 بتاريخ 2) فبراير 2020.
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مكت6 املوفق للمحاسبة

شهادة تكوين في املحاسبة املعمقة بمعهد 

COMPTALIA بمونبلي بفرنسا

STE MASRIF AL MOHAJIR
SARL

AU CAPITAL DE 500.000 DHS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بيع حصص ا تماعية
مصحح  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2020 فبراير   5 بتاريخ  اإلمضاء 

الحصص  مجموع  تفويت  تم 

حدوم  السيدة  تمتلكها  اال تماعية 

ا تماعية  حصة   4(6 وهي  العواد 

 STE MASRIF املسماة  الشركة  في 

ذات  شركة   AL MOHAJIR SARL

الرأسمال  ذات  املحدودة  املسؤولية 

مقسمة  درهم   500.000 اال تماعي 

درهم   (00 بقيمة  حصة   5000 إلى 

السجل  ذات  الواحدة  للحصة 

التجاري باملحكمة االبتدائية بسيدي 

سليمان تحت رقم 445 الكائن مقرها 

 1  : سليمان  بسيدي  اال تماعي 

لفائدة  الهردوزي  قسارية  مكرر   (0

السيدة العواد خديجة.

الجمع  محضر  بمقت�سى 

 2020 فبراير   7 بتاريخ  االستثنائي 

تمت املوافقة على :

الحصص  تفويت  ميع 
اال تماعية من طرف السيدة حدوم 
ا تماعية  حصة   4(6 وهي  العواد 
نقدا  درهم تم اإلداء   4(.600 بثمن 
لفائدة البائعة السيدة حدوم العواد 
وأبرأت ذمة املشترية السيدة العواد 

خديجة.
تحيين النظام األسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بسيدي 
سليمان بتاريخ 9) فبراير 2020 تحت 

رقم 2020/24.
للخالصة والبيان

األستاذ املوفق حميد
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STE ALLURE TRANS
شركة ذات مسؤولية  محدودة

بشريك وحيد
تأسيس شركة

محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة بتاريخ 3 ديسمبر 9)20 تم 
إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة 
الخاصيات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :
.STE ALLURE TRANS : االسم

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية  محدودة بشريك وحيد.

املوضوع اال تماعي : مقاول نقل 
األشخاص.

املدة : 99 سنة.
املقر :  الطابق الثاني تجزئة 4)4 
أو يه  أوالد   D املجموعة  معمورة 

القنيطرة.
درهم   (00.000  : الرأسمال 
فئة  من  حصة   (000 إلى  مقسمة 

00) درهم للحصة الواحدة.
الحصص :

 (000  : شواردي  الرحيم  عبد 
حصة.

شواردي  الرحيم  عبد   : التسيير 
كمسير للشركة ملدة غير محدودة.
السجل التجاري رقم 54289.

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 
)3 ديسمبر من كل سنة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
في القنيطرة  االبتدائية   باملحكمة 

 8) فبراير 2020 تحت رقم 54289.
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STE HAGOUCH 1990
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية
ذات شريك وحيد

رأسمالها : 00.000) درهم
مقرها اال تماعي  بالقنيطرة، متجر 
رقم 4 و5 ملتقى زنقة قرطبة وحمان 

الفطواكي  - القنيطرة
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
النظام  وضع  تم   2020 يناير   20
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
ذات  وحيد  شريك  ذات  محدودة 

املميزات التالية :
الشركة تسمى شركة   : التسمية 
 HAGOUCH 1990 SARL AU
ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

شريك وحيد.
املوضوع : غرض الشركة :

عامة  وبصفة  ومطعم،  مقهى 
املالية،  التجارية،  العمليات   ميع 
منقولة  وغير  منقولة  الصناعية، 
واملرتبطة مباشرة أو بشكل غير مباشر 
بإمكانها  أو  أعاله  املشارة  باألغراض 

تسهيل توسع وتطوير الشركة.
املقر اال تماعي : يو د بالقنيطرة 
ملتقى زنقة قرطبة  و5   4 متجر رقم 

وحمان الفطواكي  - القنيطرة.
مدة حياة الشركة محدودة في 99 
بالسجل  تقييدها  من  ابتداء  سنة، 

التجاري.
رأ1 املال : حدد رأ1 مال الشركة 
مقسمة  درهم   (00.000 مبلغ  في 
حصة ا تماعية من فئة   (000 إلى 
00) درهم في ملكية الشريك الوحيد 

السيد عبد اإلله املنور.
عبد  السيد  تعيين  تم   : التسيير 
اإلله املنور مسير للشركة لفترة غير 

محددة.
التجاري  بالسجل  التسجيل  تم 
للمحكمة االبتدائية بالقنيطرة في 0) 

فبراير 2020 تحت رقم 97)54.
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 STE AIT BRAHIM

TRANSPORTEUR

تأسيس شركة
 28 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

يناير 2020 تم وضع النظام األسا�سي 

لشركة محدودة املسؤولية وتتلخص 

فيما يلي :

 STE AIT BRAHIM  : التسمية 

TRANSPORTEUR ش.م.م.

الهدف اال تماعي : 

للبضائع  والدولي  الوطني  نقل 

 TRANSPORT NATIONAL

 ET INTERNATIONAL DE

.MARCHANDISE

حي  تجزئة   : اال تماعي  املقر 

الرحمة سكتور A رقم 044) سال.

رأسمال الشركة : 00.000) درهم 

كل  قيمة  حصة   (000 إلى  مقسمة 

درهم موزعة على   (00 منها  واحدة 

الشكل التالي :

حصة   500  : بنان  عمر  السيد 

قيمة كل واحدة منها 00) درهم.

حصة   500  : السيد محمد بنان 

قيمة كل واحدة منها 00) درهم.

غير  ملدة  بنان  عمر   : التسيير 

محددة.

لفائدة   %5 بعد خصم   : األرباح 

االحتياط القانوني الفائض يتصرف 

فيه حس6 قرار الشركاء.

لقد تم التصريح بالسجل التجاري 

رقم  تحت  االبتدائية سال  باملحكمة 

.RC 31181
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STE SANI STYLE

SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

7) فبراير 2020 قد تم وضع القانون 

الخصائص  تحمل  لشركة  األسا�سي 

التالية :
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.STE SANI STYLE  : التسمية 
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
بيع  ميع   : اال تماعي  الهدف 
أنواع الزليج والرخام ولوازم الصرف 
األخرى،  األولية  واملواد  الصحي 

أشغال البناء املختلفة.
الصرف  ولوازم  الزليج  استيراد 

الصحي وآالت البناء.
رأ1 املال : 0.000) درهم مقسمة 
درهم   (00 حصة من فئة   (00 إلى 
للحصة الواحدة موزعة على الشكل 

التالي :
 (00  : عودات  محمد  السيد 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
)3 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
شقة   30 عمارة   : املقر اال تماعي 
شارع موالي أحمد لوكيلي حسان   8

الرباط.
املسير : السيد محمد عودات.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
.(43395

باملركز  القانوني  اإليداع  تم 
الجهوي لالستثمار بالرباط.
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URBAK PROJET شركة
SARL

8 قطعة ها ر عين عمير طابق 3 
شقة 5 فا1

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بفا1  واملسجل   2020 7 فبراير 
وضع  ثم   ،2020 فبراير   (0 بتاريخ 
قانون أسا�سي لشركة ذات املسؤولية 
الخصائص  تحمل  والتي  املحدودة 

التالية :
 URBAK شركة   : التسمية 

.PROJET SARL
اإلنعاش   : اال تماعي  الهدف 

العقاري.
رأ1 املال : 00.000) درهم.

قطعة ها ر   8  : املقر اال تماعي 
عين عمير طابق 3 شقة 5 فا1.

التسيير : السيد الخالدي محمد.
مدة الشركة : 99 سنة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بفا1  التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم   ،2020 فبراير   2( بتاريخ 

.2020/74(
والسجل التجاري رقم 62083.
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PK ALLIANCE
الحل املسبق
تعيين مصف

تحديد مقر التصفية
نهاية مهام املدبر

فبراير   (( بمو 6 قرارات بتاريخ 
2020، فإن الشريك الوحيد للشركة 
 ،PK ALLIANCE لتسمية  الحاملة 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 60.000 رأسمالها  وحيد،  بشريك 
الكائن مقرها بالدار البيضاء  درهم، 
الطابق  »رامي«  إقامة  زنقة سبتة،   7
(السجل   8 رقم  مكت6  الثاني، 
التجاري - الدار البيضاء 265.559)، 

قد :
قرر الحل املسبق للشركة بسريان 

املفعول ابتداء من يومه.
عين بصفته مصفيا :

شامبسافوار«  »بيير  السيد 
PIERRE CHAMPSAVOIR، الساكن 
»سانت إيسميير« فرنسا - 248 طريق 

روزا، 38330.
بمحالت  التصفية  مقر  حدد 
 HAPPY SMALA SARL شركة 
بالرباط )28، شارع محمد الخامس، 

عمارة أ، الطابق الثاني، الشقة 8.
السيد  املدبر  مهام  نهاية  عاين 
 PIERRE شامبسافوار  بيير 

.CHAMPSAVOIR
تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 
الضبط لدى املحكمة التجارية للدار 
 2020 فبراير   20 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 633.)73.
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شركة »ج ي 1 ب«
 شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد
تفويت حصص ا تماعية مع تعيين 

مسيرة وحيدة للشركة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
 2020 فبراير   (8 بتاريخ  املنعقد 
فبراير   20 يوم  بفا1  واملسجل 
2020، قرر مسير شركة ج ي 1 ب 
املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  الوحيد  الشريك  ذات 
ومقرها اال تماعي  درهم،   (00.000
الحي  النماء  شارع   207 رقم  دكان 

الصناعي بنسودة فا1.
 (000 تفويت  على  املصادقة 
يملكها  كان  التي  ا تماعية  حصة 
قيمة  من  محمد  العرابي  السيد  
مال  لرأ1  ا تماعية  حصة   (000
للحصة  درهم   (00 بقيمة  الشركة 
الواحدة إلى السيدة بلخليفة خديجة.
املصادقة على تفويت الحصص.

خديجة  بلخليفة  السيدة  تعيين 
غير  ملدة  للشركة  وحيدة  مسيرة 

محدودة.
من  و30   6/(2 املادة  تعديل 

القانون األسا�سي للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بفا1  التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم   ،2020 فبراير   2( بتاريخ 

.020/728
من أ ل اإلعالن والنشر
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مكت6 االستشارة FIDUTEMA ش م م

رقم 36) شارع القاهرة الطابق األول شقة رقم 

) كومطراف ) تمارة

الهاتف : 0537644248

الفاكس : 0537644764

JENA AGRI
SARL

تأسيس شركة
الكائن مقرها : رقم 5) شارع األبطال 

شقة رقم 4 أكدال الرباط.
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم  قد   ،2020 )) فبراير 
ذات   JENA AGRI SARL شركة 
تحمل  والتي  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص التالية :

.JENA AGRI SARL : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.

 (00.000  : الشركة  رأسمال 

درهم.

اإلستيراد   : اال تماعي  الهدف 

والتصدير.

املنتجات  وتسويق  استيراد 

إدخالها على املواد واألدوات الزراعية 

والحيوانية.

الشركاء : محمد حكم نعيمي 500 

حصة.

سمير  باري 500 حصة.

نعيمي  حكم  محمد   : التسيير 

وسمير  باري مسيرين للشركة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

التقييد  تم   : القانوني  اإليداع 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية 

 ،2020 فبراير   24 بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 43309).
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CHECK INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد

العرفي  العقد  ملقتضيات  طبقا 

يوليو   4 بتاريخ  املبرم بالدار البيضاء 

األسا�سي  القانوني  وضع  تم   ،20(9

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

بشريك واحد مميزاتها كاآلتي :

 CHECK INVEST  : التسمية 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك واحد.

البيضاء،  الدار   : املقر اال تماعي 

 2 زنقة اسامة ابن زيد الطابق   (5(

سيتي كوش ن ج حي املعاريف.

الهدف اال تماعي : تهدف الشركة 

والخدمات  العقاري  اإلنعاش  إلى 

املختلفة.
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تم تحديد مدة الشركة في   : املدة 

تأسيسها  تاريخ  من  ابتداء  سنة   99

املبكر  الحل  حاالت   باستثناء 

أو التمديد طبقا للقوانين الجاري بها 

العمل وللنظام األسا�سي للشركة.

حدد   : اال تماعي  الرأسمال 
 (00.000 مبلغ  في  الشركة  رأسمال 

حصة   (000 إلى  مقسم  درهم 

ا تماعية قيمة كل حصة 00) درهم 

حررت وسجلت  ميعها بإسم السيد 

كريم محمد بوزوبع.

يتم تسيير الشركة من   : التسيير 

كريم  السيد  الوحيد  املسير  طرف 

محمد بوزوبع ملدة غير محدودة.

العقود  في  ميع  الشركة  تلتزم 

بالتوقيع الوحيد للسيد كريم محمد 

بوزوبع.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار   التجارية 

)) يوليو 9)20، تحت رقم 708430.

بالسجل  الشركة  تقييد  تم 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجاري 

.438477
من أ ل النسخة واإلشارة
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STE OUBAHBA TRAVAUX
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

الذي  العرفي  العقد  إثر  على 

تم  أسفله،  الشركة  شركاء  وقعه 

لشركة  األساسية  القوانين  وضع 

من  والتي  محدودة  مسؤولية  ذات 

خصائصها :

 STE  : اال تماعية  التسمية 

.OUBAHBA TRAVAUX SARL

املوضوع : أشغال مختلفة.

تثبيت الطاقة الشمسية.

تا ر األدوية واملبيدات الحشرية 

الفالحية.

أغبالة،  مركز   : اال تماعي  املقر 

قصبة تادلة.

املدة : 99 عاما.

درهم،   (00.000  : الرأسمال 
 (00 000) حصة بقيمة  مكونة من 
الشكل  على  موزعة  للحصة  درهم 

التالي :
 500 امحند  بوحميد  السيد 

حصة.
 500 محمد  بوحميد  السيد 

حصة.
للسيد  التسيير  أسند   : التسيير 

بوحميد امحند ملدة غير محدودة.
السنة املحاسبية : من فاتح يناير 

إلى )3 ديسمبر.
اإليداع : تم اإليداع القانوني لدى 
باملحكمة  التجاري  السجل  مصلحة 
االبتدائية بمدينة قصبة تادلة تحت 
20 فبراير  بتاريخ   ،26/2020 رقم 

2020، السجل التجاري رقم )80).
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مكت6 التهامي للخبرة واملحاسبة
)) شارع محمد الخامس درب أكادير وزان

TEL : 0537466623
FAX : 0537466623

STE SIRED EXPRESS
SARL

AU CAPITAL DE 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : CENTRE SIDI

REDOUANE OUAZZANE
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

عام  محضر  مع  بمقت�سى 
 2020 فبراير   5 في  مؤرخ  تأسي�سي 
بمدينة وزان تم تأسيس شركة ذات 
وباملواصفات  املحدودة  املسؤولية 

التالية :
التسمية : شركة سيريد اكسبريس.
سيدي رضوان   : املقر اال تماعي 

املركز وزان.
مبلغ  في  حدد   : الشركة  رأسمال 
 (000 مقسمة إلى  درهم،   (00.000
موزعة  درهم   (00 فئة  من  حصة 

كاآلتي :
السيد محمد البوهالي ساهم ب 

500 حصة ا تماعية.
السيد سالم اشبلي ساهم ب 500 

حصة ا تماعية.
املجموع : 000) حصة ا تماعية.

(كاش  األموال  تحويل   : املهام 
بليس).

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

النهائي.
تسير الشركة : عين السيد محمد 
كمسيران  اشبلي  وسالم  البوهالي 
وتلزم  للشركة ملدة غير محددة  معا 

الشركة بتوقيعها معا.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بوزان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم   ،2020 فبراير   2( بتاريخ 

.2546
سجل تجاري رقم )55).
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مكت6 التهامي للخبرة واملحاسبة

)) شارع محمد الخامس درب أكادير وزان

TEL : 0537466623

FAX : 0537466623

STE EL KALAAI
SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : TEROUAL

CENTRE OUAZZANE
IF : 15198973

RC : 1053
العام  محضر  مع  بمقت�سى 
 20(9 أبريل   29 بتاريخ  االستثنائي 

بمقر الشركة تقرر ما يلي :
عز  السيد  استقالة  قبول  تم 
الدين القلعي واملصادقة كذلك على 
التي  الشركة  حصص  لجميع  بيعه 
 (000 كان يملكها منفردا املتمثلة في 
حصة ا تماعية لفائدة السيد عادل 
للحصة  درهم   (00 بقيمة  املازوري 
وبالتالي يصبح هذا األخير  الواحدة، 
الحصص  لجميع  الوحيد  املالك 
واملكونة  القلعي  لشركة  اال تماعية 

لرأسمالها البالغ 00.000) درهم.
املازوري  عادل  السيد  تعيين  تم 
 : للشركة  الوحيد  القانوني  املسير 
ويتمتع وحده بحق التوقيع على  ميع 
والبنكية  اإلدارية  القانونية  األوراق 

املتعلقة بالشركة.

األسا�سي  القانون  تحيين  تم 

الخاص بالشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بوزان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

وصل  تحت   ،20(9 يوليو   8 بتاريخ 

عدد  تجاري  سجل   ،8097 عدد 

.(053
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UNE AUTRE OPTIQUE
تسيير حر ألصل تجاري من طرف 
السيدة غزالن املتقي بنسودة إلى 

الشركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

27 و29 يناير 2020، تم منح التسيير 

الحر لألصل التجاري الكائن بالرباط 
زاوية زنقة موالي عبد العزيز وزنقة 

باتريس لومومبا رقم 2 وهو عبارة عن 

النظارات من طرف  بيع  مع  نظراتي 

السيدة غزالن املتقي بنسودة املقيدة 

إلى   ((0652 بالسجل التجاري عدد 

 UNE AUTRE OPTIQUE الشركة 

عدد  التجاري  بالسجل  املقيدة 

89525، ملدة 0) سنوات.

سيتم اإليداع القانوني باملحكمة 

التجارية بالرباط.
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HIBA NEW MED
SARL

إنشاء شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 HIBA NEW MED  2020 )) فبراير 

SARL بالرباط ذات املميزات التالية :

تم تأسيس شركة :

 HIBA NEW MED  : التسمية 

.SARL

املقر اال تماعي : 5) شارع األبطال 

الشقة 4 أكدال، الرباط.

الرأسمال : 00.000) درهم.

الهدف : تسويق املعدات الطبية.

احميدة،  بن  عبد هللا   : الشركاء 

حفظي العيا�سي.

السنة املالية : 99 سنة.
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احميدة،  بن  عبد هللا   : التسيير 

حفظي العيا�سي.

السجل التجاري : )4338).

اإليداع القانوني : 88082.
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ISMAILIA POUR LE SERVICE

 LA COMPTABILITE

 - LE CONSEIL ET LE

COMMERCE
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   2020 يناير   20 بتاريخ  بمكنا1 

ذات  لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 

على  متوفرة  محدودة  مسؤولية 

املميزات التالية :

 STE AVICOLE BEN  : التسمية 

.OMAR SARL

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤولية محدودة.

الغرض : تربية الدوا ن.

6) شارع أمير  رقم   : مقر الشركة 

الجديدة  املدينة  هللا  عبد  موالي 

بمكنا1.

درهم   (0.000.000  : الرأسمال 

بقيمة  حصة   (00.000 إلى  مقسمة 

إلى  املسندة  للواحدة  درهم   (00

السيد عادل كرامي الصنهاجي.

كرامي  عادل  السيد   : التسيير 

الصنهاجي.

السنة املالية : تبتدئ بتاريخ فاتح 

كل  من  ديسمبر   3( في  وتنتهي  يناير 

سنة.

املدة : 99 سنة ابتداء من تسجيل 

الشركة بالسجل التجاري.

املرحالت  اقتطاع  بعد   : األرباح 

واالحتياطي  القانوني  واالحتياطي 

املنصوص عليه في النظام األسا�سي 

العمومية  الجمعية  قرار  على  بناء 

السنوية.

يتم ترحيل رصيد األرباح الصافية.

لالستثمار  الجهوي  املركز  قام 
بمكنا1 باإليداع القانوني لذا كتابة 
بتاريخ  بمكنا1  باملحكمة  الضبط 

8) فبراير 2020، تحت رقم 772.
السجل التجاري رقم 49383.
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STE INSTRUMAR MAROC
SARL

املقر اال تماعي : زاوية القا�سي 
عياض املوريطاني الشقة 2)، 

الرباط
رقم التقييد في السجل التجاري : 

33)47) بالرباط
تفويت الحصص وتعين مسير  ديد

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تمت   ،2020 يناير   2( في  املؤرخ 

املصادقة على ما يلي :
اال تماعية  الحصص  كامل  بيع 
 3000 للسيد محمد العلوي البالغة 

حصة إلى السيدة افخري رزيقة.
رزيقة  افخري  السيدة  تعين  تم 
 INSTRUMAR للشركة  كمسيرة 
MAROC بعد املوافقة على استقالة 

السيد محمد العلوي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ   (04504 التجارية تحت رقم 

20 فبراير 2020 بالرباط.
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SDF CONSULTING
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي محرر بالرباط 
تم  بالرباط،   2020 يناير   (0 بتاريخ 
إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الخاصيات التالية :
.SDF CONSULTING : اإلسم

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدودة.

مكت6   : اال تماعي  املوضوع 
والتكوين  البحوث  الدراسات، 

املستمر.
يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التقييد في السجل التجاري.

2) زنقة الدالية  املقر اال تماعي : 
الرياض،  حي  ل  بلوك   20 سكتور 

الرباط.
درهم   (00.000  : الرأسمال 
فئة  من  حصة   (000 إلى  مقسمة 

00) درهم للحصة الواحدة.
محمد  حلمي  السيد   : الحصص 

400 حصة.
 200 السيد اليزيدي عبد الوهاب 

حصة.
السيد الخيارة محمد 200 حصة.

السيدة حلمي هدى 200 حصة.
عبد  اليزيدي  السيد   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  مسير  الوهاب 

محدودة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3 ديسمبر من كل سنة.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
املحكمة  لدى  التجاري  بالسجل 
 ((79 رقم  تحت  بالرباط  التجارية 

بتاريخ 9) فبراير 2020.
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CABINET CONSEIL D’EXPERTS
شركة محدودة املسؤولية ذات الشريك الوحيد

رأسمال : 500.000 درهم
) شارع الشهيد ضياء الرحمان قطاع ) بلوك ج 

السوي�سي، الرباط

CS PETROLEUM
SARL AU

رأسمال : 00.000) درهم
املقر : مركز محج الرياض لألعمال، 
شارع الثين، مركز محاج الرياض 

الطابق 5 عمارة 7 و8 حي الرياض، 
00)0)، الرباط

بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 
إنشاء  تم   ،2020 فبراير   6 بتاريخ 
محدودة  لشركة  االسا�سي  النظام 

املسؤولية ذات شريك واحد :
 CS  : الشركة  تسمية 

.PETROLEUM SARL AU
للشركة   : اال تماعي  الهدف 
أهداف خارج وداخل املغرب في  ميع 

األنشطة التي تشمل :
النفط  منتجات  في  الوساطة 

والغاز.

التجارة في منتجات النفط والغاز.
االستشارة.

استيراد وتصدير منتجات النفط 
والغاز.

املتعلقة  واملعدات  املواد  تجارة 
النفط والغاز.

شراء وبيع منتجات النفط والغاز.
توزيع منتجات النفط والغاز.

والغاز  النفط  منتجات  نقل 
الهليكوبتر،  طائرات  (السفن، 

الشاحنات، اآلالت بجميع أنواعها).
تخزين منتجات النفط والغاز.

محاج  مركز   : اال تماعي  املقر 
الرياض لألعمال، شارع الثين، مركز 
محاج الرياض الطابق 5 عمارة 7 و8 

حي الرياض، 00)0)، الرباط.
سنة من يوم تسجيل   99  : املدة 

الشركة في السجل التجاري.
رأسمال الشركة : تم تحديد رأ1 
مال الشركة في مبلغ 00.000) درهم، 
 (00 بقيمة  سهم   (000 إلى  مقسم 
بالكامل  منسوب  سهم،  لكل  درهم 
الحامل  أعبوش  رضوان  السيد  إلى 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.PY809502
: تسير الشركة من طرف  التسيير 
الحامل  اعبوش  رضوان  السيد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.PY809502
باملركز  تم   : القانوني  اإليداع 
الجهوي لالستثمار بالرباط بتاريخ 25 
وتم   (3(3 تحت رقم   ،2020 فبراير 
تسجيل الشركة في السجل التجاري 

رقم 5)434).
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CABINET CONSEIL D’EXPERTS

شركة محدودة املسؤولية ذات الشريك الوحيد

رأسمال : 500.000 درهم

) شارع الشهيد ضياء الرحمان قطاع ) بلوك ج 

السوي�سي، الرباط

CHAPLIN PROD
SARL AU

رأسمال : 00.000) درهم
عمارة 5) شارع األبطال شقة

رقم 04 أكدال، الرباط
بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 
إنشاء  تم   ،2020 يناير   2 بتاريخ 
محدودة  لشركة  االسا�سي  النظام 

املسؤولية ذات شريك واحد :
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 CHAPLIN  : الشركة  تسمية 
.PROD SARL AU

الهدف اال تماعي : تنظيم وتسيير :
األنشطة الفنية واإلبداعية.
األنشطة الثقافية والتراثية.

اإلنتاج السمعي البصري، صناعة 
السمعية  األعمال  وإنتاج  وتصميم 
البصرية مثل األفالم، مقاطع الفيديو 

والبرامج التلفزيونية.
االستشارة والتداري6 التكوينية.

االستشارة في  ميع املجال.
الندوات،  املنتديات،  تنظيم 
في  الثقافية  والبعثات  املؤتمرات 

املغرب وخارج املغرب.
5) شارع  عمارة   : املقر اال تماعي 

األبطال رقم 4 أكدال، الرباط.
املدة : 99 سنة.

رأسمال الشركة : تم تحديد رأ1 
درهم،   (00.000 ب  الشركة  مال 
 (00 لكل  سهم   (000 إلى  مقسمة 
السيد  إلى  بالكامل  منسوب  درهم، 
سيدي محمد نجاح الحامل لبطاقة 

.E568320 التعريف الوطنية رقم
: تسير الشركة من طرف  التسيير 
الحامل  السيد سيدي محمد نجاح 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.E568320
باملركز  تم   : القانوني  اإليداع 
الجهوي لالستثمار بالرباط بتاريخ 24 
وتم   (252 تحت رقم   ،2020 فبراير 
تسجيل الشركة في السجل التجاري 

رقم 43325).
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LUMTRA
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد
رأسمالها : 00.000) درهم

املقر اال تماعي : 5) شارع األبطال 
شقة رقم 4 أكدال الرباط

العام  الجمع  لقرارات  تبعا 
شركة   LUMTRA االستثنائي لشركة 
الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 
يناير   (4 بتاريخ  املنعقد  الوحيد، 

2020، تم إقرار :

اال تماعي  املقر  عنوان  تغيير 
شارع األبطال شقة   (5 للشركة من 

رقم 4 أكدال، الرباط.
سالمة  بدوار  الكائن  املحل  إلى 
2 عين عتيق   1 8 إقامة الجيد رقم 

تمارة.
القانون  من   5 الفصل  تعديل 

األسا�سي للشركة.
األسا�سي  القانون  على  املصادقة 

املعدل.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بتمارة  االبتدائية  باملحكمة 
رقم  تحت   ،2020 9) فبراير 

.(29575
174 P

NEGOFAL
SARL

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
بتاريخ  الشركة  بمقر  عقد  الذي 
7 يناير 2020 والذي قرر فيه ما يلي :
العنوان  من  الشركة  مقر  نقل 
مكت6   340 بالعمارة  الكائن  الحال 
شارع  البستان  ممر  مكرر   4 رقم 
الطابق  إلى  الرباط  الخامس  محمد 
شارع  ون   (4 رقم  عمارة  األول 

 وريس شقة رقم 2 الرباط.
زيادة رأ1 املال : قرر الجمع العام 
زيادة رأ1 مال الشركة من 00.000) 
درهم إلى 000.000.) درهم من خالل 
00) درهم  9000 سهم بقيمة  إنشاء 
بالكامل عن طريق  للسهم مدفوعة 

الدفع في البنك 900.000 درهم.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
فبراير   (7 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2020، تحت رقم 04455).
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NAYASS
SARL AU

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
 2020 يناير   27 يوم  عقد  الذي 

بالرباط قرر ما يلي :
بعد   : الشركة  نشاط  تغيير 
يقرر  الرئيس  تقرير  إلى  االستماع 
اال تماع العام تغيير نشاط الشركة 

إلى :

صالونات  من  عدد  تشغيل 

وصالونات  الشعر،  تصفيف 

التجميل،  وعال ات  التجميل، 

والرياضة واالسترخاء للجسم والو ه 

االسترخاء  وتدليكات  واألظافر، 

الجسم  شعر  وإزالة  للتخسيس، 

ال،  أم  نهائية  كانت  سواء  والو ه، 

سبا، ساونا وحمام، وبشكل عام أي 

خدمة قد تعزز الرفاهية.

وتطوير  واستيراد  وتوزيع  إنتاج 

وتعبئة  وتجهيز  وتكييف  ومعالجة 

لجميع  التجزئة  أو  الجملة  وتجارة 

بجميع  املتعلقة  والخدمات،  السلع 

و ه  وعلى  النشاط  قطاعات 

الخصوص صناعة العطور واملكياج 

والجسم  بالشعر  والعناية  والشامبو 

والو ه واملجوهرات واإلكسسوارات 

والرياضة ومنتجات الطاقة......

والترقيات  واملشورة  الدراسات 

لها  التي  الخدمات  التدريبية و ميع 

بأحد  عالقة مباشرة أو غير مباشرة  

األشياء املذكورة أعاله.

توزيع واستيراد وتصدير أي منتج 

متعلق بنشاطه الرئي�سي.

املشاركة املباشرة أو غير املباشرة 

كانت  طريقة  بأي  الشركة  قبل  من 

في  ميع العمليات التجارية التي قد 

أعاله  املذكورة  األشياء  بأحد  تتعلق 

وبشكل أعم  ميع العمليات املالية 

والتجارية والصناعية والتنموية.

تأخذ  قد  ذلك  إلى  وباإلضافة 

من  شكل  أي  في  مصلحة  الشركة 

إنشاء  األشكال وال سيما عن طريق 

شركة أو مساهمات أو دمج أو شراء 

ا تماعية  حقوق  أو  مالية  أوراق 

واملشاركة في  ميع الشركات املغربية 

أو األ نبية بما في ذلك سيكون كائن 

ملا  أو  زئيا  كليا  مشابها  الشركة 

هو مذكور أعاله أو من املحتمل أن 

يساهم في تطوير نشاط الشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

فبراير   25 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2020، تحت رقم 04579).

176 P

 BUREAU DE DEMARCHES

 ADMINISTRATIVES
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد   ،2020 يناير   (4 بتاريخ  الرباط 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة بشريك واحد.

 BUREAU  : التسمية 

 DE DEMARCHES

.ADMINISTRATIVES  SARL AU

مكت6   : اال تماعي  الهدف 

االستشارات اإلدارية.

األشخاص  وتمثيل  دعم 

الطبيعيين واالعتباريين.

والضريبية،  اإلدارية  اإل راءات 

وسح6  إيداع  امللفات،  إعداد 

الوثائق.

طلبات التخويل والسح6، اإلدارة 

املؤقتة لإلدارة.

تنظيم الندوات واملؤتمرات.

إدارة ودعم الشركات واملفاوضات 

واملشورة قبل اإللتزامات.

رأسمال الشركة : 00.000) درهم 

فئة  من  حصة   (000 إلى  مقسمة 

00) درهم للحصة الواحدة.

الشكل  على  الشركاء  بين  موزعة 

التالي :

ما د بن كلوى 000) حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

الحسن  شارع   : اال تماعي  املقر 

الثاني عمارة الدكالي رقم 229 الطابق 

الثاني شقة رقم 4 الرباط.

املسير : ماد د بن كلوى.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.(42529

177 P



6175 الجريدة الرسميةعدد 5602 - 6) ر 6 )44) ))) مار1 2020) 

STE AGRI TASSI
SARL

راسمالها : 00.000) درهم
املقر اال تماعي : دوار بلغيتيين 

الحوافات بلقصيري
طبقا لعقد خاص بتاريخ 5) يناير 
م  م  ش  شركة  تأسيس  تم   ،2020

ذات الصفات التالية :
اسم  تحمل  الشركة   : التسمية 
 STE AGRI TASSI شركة اكري تا�سي

.SARL
التسيير   : ب  تهتم  الشركة 

واالستغالل الفالحي.
بلغيتيين  دوار   : اال تماعي  املقر 

الحوافات بلقصيري سيدي قاسم.
الراسمال : لقد حدد في 00.000) 
حصة   (000 على  مقسم  درهم 
ا تماعية ثمن كل واحدة 00) درهم.
للسيد  مخول  التسيير   : التسيير 

الفرطا�سي وليد.
من الربح الصافي تخصم   : الربح 

5% لالحتياطات القانونية.
اإليداع القانوني : لقد تم باملحكمة 
فبراير   (9 االبتدائية ببلقصيري يوم 

2020، تحت رقم 09/2020).
رقم السجل التجاري : 207.

من أ ل النسخ والبيان

178 P

 SPORT YOUTH
 MARKETING AGENCY

MOROCCO
SARL AU

تعديل
بالرباط  مؤرخ  عريف  عقد  مبقتىض 

املساهم  قرر   ،2020 فرباير   5 بتاريخ 

الوحيد للرشكة ما ييل :

تغيري اسم الرشكة :

تغيري  للرشكة  الوحيد  املساهم  قرر 

اسم الرشكة من :

 SPORT YOUTH MARKETING
.AGENCY MOROCCO SARL AU

إلى اسم  ديد هو :
 PRO SOLUTIONS

.MANAGEMENT SARL AU

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
تحت رقم 04580) بتاريخ 25 فبراير 

.2020
179 P

RITA INFOS
SARL

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم  قد  بالرباط   2020 )) فبراير 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
الخصائص   تحمل  والتي  املحدودة 

التالية :
 RITA INFOS SARL  : التسمية 

.AU
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
السجل  بيع   : اال تماعي  الهدف 

النقدية.
تكنولو يا  خدمات  توفير  ميع 

املعلومات.
شراء وبيع معدات الكمبيوتر.

درهم   (00.000  : املال  رأ1 
مقسم إلى 000) حصة من فئة 00) 

درهم للحصة الواحدة كما يلي :
 (000 نواري  فاطمة  السيدة 

حصة ا تماعية.
املجموع : 000) حصة ا تماعية.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
)3 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر اال تماعي : 4، زنقة واد زيز، 
الطابق الثالث، الشقة رقم 7، أكدال 

الرباط.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 
غير  ملدة  نواري  فاطمة  السيدة 

محدودة.
بمحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
بتاريخ  بالرباط  التجاري  السجل 
رقم  تحت   ،2020 25 فبراير 

.(43409
180 P

األستاذة سعاد الشباب

موثقة

52 شارع الحسن الثاني

إقامة زازية مكت6 رقم 9-8

القنيطرة

دكالة للتعميير
 ش م م

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة املسماة

من  مبرم  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
الشباب،  سعاد  األستاذة  طرف 
و22   2( بتاريخ  بالقنيطرة  موثقة 
القانون  إعداد  تم   ،20(9 نوفمبر 
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

حيث خصائصها كالتالي :
التسمية : دكالة للتعميير ش م م.

الهدف : منعش عقاري.

مقاول في أشغال البناء.
بالقنيطرة،   : اال تماعي  املقر 
متجر   2(55 رقم   ،( الوفاء  تجزئة 

رقم ).
من توقيع  99 سنة ابتداء   : املدة 

القانون األسا�سي.
 (00.000 في  حدد   : الرأسمال 
حصة   (000 إلى  مقسم  درهم 
ا تماعية بقيمة 00) درهم للحصة.
عبد  الكاوني  السيد   : التسيير 
التعريف  لبطاقة  الحامل  الكبير، 
والسيد   A492455 رقم  الوطنية 
الحامل  اللطيف،  عبد  العامري 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

MC16725، مع اإلمضاء املشترك.
تم تقييد الشركة املسماة أعاله في 
السجل التجاري باملحكمة االبتدائية 
بتاريخ   770 رقم  تحت  بالقنيطرة 

24 فبراير 2020.
181 P

ادفن سد داطا برو�سي سنج
ش ذ م م

تصفية الشركة
طبقا ملقتضيات الجمع العام الغير 
لشركة   20(8 ماي   3 العادي بتاريخ 
ادفن سد داطا برو�سي سنج ش ذ م 
مقرها  درهم   (00.000 رأسمالها  م 
تاشفين  ابن  شارع   4(4 اال تماعي  
الطابق 2 حكام ) الدار البيضاء قرر 

ما يلي :

لقد تم قرار تصفية الشركة.

لقد تم تعيين السيد الطيس عبد 

العزيزالحامل للبطاقة الوطنية رقم 

1 638053 بتصفية الشركة.

لقد تم تعين مقر التصفية بشارع 

 ( 2 حكام  الطابق   4(4 ابن تاشفين 

الدار البيضاء.

تمت املصادقة باإل ماع.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

6) يناير 2020، تحت رقم 727323.

182 P

DATA CORPORATION
SARL AU

تأسيس شركة ش م م ذات الشريك 
الوحيد

بتاريخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 

القانون  وضع  تم   ،2020 فبراير   4

االسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد مميزاتها كالتالي :

التسمية : داتا كوبوراسيون ش م 

م ذات الشريك الوحيد.

(مبرمج  اعالميات   : الغرض 

ومحلل).
زنقة   2 رقم   : الرئي�سي  املقر 

الدار   (2 شقة   4 الطابق  الصنوبر 

البيضاء.

املدة : 99 سنة ابتداء من تسجيل 

السجل التجاري.

في  حدد   : اال تماعي  الراسمال 

إلى  مقسمة  درهم   (00.000 مبلغ 

000) حصة قيمة كل واحد منها 00) 

درهم.

: الشركة تسير من طرف  التسيير 

غير  ملدة  الوادي  عفيفة  السيدة 

محدودة.

باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

الرقم  تحت   ،2020 8) فبراير 

.73((64

183 P
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 STE BELKIS LOTISSEMENT

GROUPE
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك واحد

بمقت�سى عقد عرفي بسال بتاريخ 
تم وضع القانون   ،20(9 أكتوبر   (6

املسؤولية  ذات  لشركة  االسا�سي 

ذات  واحد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية :

 BELKIS  : اال تماعية  التسمية 

 LOTISSEMENT GROUPE SARL

.AU

الهدف اال تماعي : مقاولة بناء.
مكرر،   23 رقم   : املقر اال تماعي 

الرشاد،  حي  محمد،  سيدي  شارع 

القرية، سال.

املدة اال تماعية : 99 سنة.

حدد   : اال تماعي  الرأسمال 
رأسمال الشركة في مبلغ 48.700.000 

درهم موزع على 487000 حصة من 

درهم للحصة وزعت كما   (00 فئة 

يلي :

 487000 حكم  نزهة  السيدة 

حصة.

تم تعيين السيدة نزهة   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسيرة  حكم، 

محدودة.
تم التسجيل في السجل التجاري 

باملحكمة  الضبط  كتابة  لدى 

االبتدائية بسال تحت رقم 205)3.

184 P

STE AZIANI
SARL AU

العنوان : حي الرحمة سكتور رقم 

237) سال

بالرباط  عرفي  عقد  بمقت�سى   

الجمع  فور   20(9 يناير   7 بتاريخ 

الشركة  ملساهمي  اإلستثنائي  العام 

ذات املسؤولية املحدودة قرر ما يلي :

إعادة تعيين السيد  قرر الشركاء 

عزيني محمد كمسير للشركة.

وتسيير الشركة من طرف  إمضاء 

السيد عزيني محمد.

وبنود أخرى.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بسال  اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2020 فبراير   (9 بتاريخ 

.34268

185 P

شركة م أش كونسلتن اي انفورماتك

ش.م.م

للشريك الوحيد

 STE. MH CONSULTANT ET

INFORMATIQUE
SARL AU

02) تجزئة سمارة حي ابن رشد 

الوفاق تمارة

التأسيس
بمقت�سى عقد عرفي تمت مداولته 

وضع  تم   20(9 نوفمبر   28 بتاريخ 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية املحدودة خاصيتها كاآلتي :

الفرن�سي  باإلختزال   : التسمية 

شركة م أش كونسلتن اي انفورماتك

ش.م.م للشريك الوحيد.

املوضوع : 

معدات اإلعالميات.

املدة : 99 سنة ابتداء من تأسيس 

الشركة.

تجزئة   (02  : اإل تماعي  املقر 

سمارة حي ابن رشد الوفاق تمارة.

تحديده  ثم   : الرأسمال 

إلى  مجزئ  درهم   (00000 بمبلغ 

000)حصة من فئة 00) درهم .

التسيير : الشركة تسير من طرف 

السيد لقمان محمد.

الوا بات  خصم  بعد   : األرباح 

القانونية تقسم بين الشركاء حس6 

كل واحد منهم.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

اإلبتدائية بتمارة تحت رقم السجل 

التجاري 29559).

186 P

 STE. RABAT AMBULANCE

DE SECOURS
SARL

العام  الجمع  قرار  إثر  على 

 20(9 يوليو   (5 بتاريخ  اإلستثنائي 

 STE. RABAT AMBULANCE لشركة

شركة    DE SECOURS SARL
رأسمالها  محدودة،  مسؤولية  ذات 

ومقرها اإل تماعي  درهم،   (00.000

شقة رقم 36) تجزئة الحديقة عمارة 

36) العيايدة سال، تقرر ما يلي :

بلمير  السيد  باع  الحصص  بيع 

بنياسين  للسيد  حصة   500 انوار 

احمد.

احمد  بنياسين  الحصص  تغيير 

000) حصة.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

.SARL AU إلى SARL

من  انوار  بلمير  السيد  استقالة 

مهامه كمسير للشركة وتعيين السيد 

بنياسين احمد كمسير وحيد  وموقع 

وحيد على الوثائق البنكية ملدة غير 

محدودة.

تغيير في القانون املنضم للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2020 فبراير   (7 بتاريخ 

.34(45

187 P

QUICK PROJECT
SARL

تم تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة، ذات املواصفات التالية :

 QUICK PROJECT  : التسمية 

ش.م.م.

بكر  ابو  ساحة،   2(  : املقر 

الصديق، شقة رقم 8، أكدال الرباط

النشاط التجاري :

البناء  أو  املتنوعة  األعمال 

(مقاول).

تا ر.

املدة : 99 سنة.

 ، درهم   (00000  : املال  رأ1 
مقسم إلى 000) حصة من فئة 00) 
 800 مؤدات كاملة ومقسمة:  درهم، 

حصة للسيد عبد الجليل فخ�سي.
سمراء  للسيدة  حصة   200

امعاشو.
التسيير : للسيدة سمراء امعاشو 

ملدة غير محدودة.
بالسجل  تم   : القانوني  اإليداع 
التجاري للمحكمة التجارية بالرباط 

تحت رقم 43403).
188 P

HOMH STUDIO
SARL AU

تم تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة، ذات املواصفات التالية :

 HOMH STUDIO  : التسمية 
ش.م.م.

بكر  ابو  ساحة،   2(  : املقر 
الصديق، شقة رقم 8، أكدال الرباط

النشاط التجاري :
تا ر.

الحرفية. املنتجات  وشراء  بيع 
التصدير واإلستيراد.
املدة : 99 سنة.

درهم،    (00000  : املال  رأ1 
مقسم إلى 000) حصة من فئة 00) 
درهم، مؤدات كاملة ومقسمة 000) 

حصة للسيد عمر حمزاوي.
التسيير : للسيد عمر حمزاوي ملدة 

غير محدودة.
بالسجل  تم   : القانوني  اإليداع 
التجاري للمحكمة التجارية بالرباط 

تحت رقم )4332).
189 P

 SOCIETE AHL MAAZIZE
NEGOCE
SARL AU

بيع حصص
تعيين مسير

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
 6) ديسمبر 9)20 تقرر ما يلي :

باع السيد فتحي محمد 40 حصة 
للسيد حمزي محمد.
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 30 إبراهيم  فتحي  السيد  باع 
حصة للسيد حمزي محمد.

 30 موحدي  واد  السيد  باع   
حصة للسيد حمزي محمد.

السيد حمزي محمد 00) حصة.
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 20(9 6) ديسمبر  اإلستثنائي بتاريخ 
شركاءالشركة قد قرروا تعيين السيد 

محمد حمزي مسيرا للشركة.
تغيير الشكل القانوني لشركة ذات 
إلى شركة ذات  املسؤولية املحدودة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
تحيين القانون األسا�سي للشركة.

املحكمة  لدى  الوثائق  وضع  تم 
فبراير   (0 بتاريخ  بمكنا1  التجارية 
بالسجل   624 رقم  تحت   2020

التجاري رقم 32333.
190 P

.

SOCIETE BAKKARI
DIESEL
SARL

تعيين مسير
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 2020 يناير   (4 بتاريخ  اإلستثنائي 
تعيين  قرروا  قد  الشركة  شركاء 
مسيرا  االعرج  الدين  صالح  السيد 

للشركة.
تحيين القانون األسا�سي للشركة.

املحكمة  لدى  الوثائق  وضع  تم 
فبراير   5 بتاريخ  بمكنا1  التجارية 
بالسجل   547 رقم  تحت   2020

التجاري رقم 36627.
191 P

SOCIETE LAABIDI MENAGE
SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ7 يناير 
2020 تم تأسيس شركة ش.م.م كما 

يلي :
 SOCIETE LAABIDI  : التسمية 

.MENAGE SARL AU
 (00.000.00  : الشركة  رأسمال 

درهم.

الهدف :
املنزلي  والتدبير  املنزلية  األعمال   

والصيانة والخدمات.
تجزئة   R327 زنقة   : مقر الشركة 

النعيم 6 نر يس مكنا1 50000.
املدة : 99 سنة.

املسير : السيد لعبيدي رضوان.
باملركز  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بمكنا1  لإلستثمار  الجهوي 
تحت رقم السجل   2020 فبراير   (9

التجاري )4940.
192 P

 SOCIETE FROID
CLIMATISATION L’AVENIR

SARL AU
 (0 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
فبراير 2020 باع السيد القاموسيات 
حصة للسيد الشرفاء   (000  مال 

محمد .
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 2020 فبراير   5 بتاريخ  اإلستثنائي 

شركاء الشركة قد قرروا ما يلي :
محمد  الشرفاء  السيد  تعيين 
السيد  واستقالة  الشركة  مسير 

القاموسيات  مال.
العنوان  إلى  الشركة  مقر  تحويل 
هاش ب.م.ع  بلوك   (39 رقم  التالي 

مكنا1.
تحيين القانون األسا�سي للشركة.

املحكمة  لدى  الوثائق  وضع  تم 
فبراير   2( بتاريخ  بمكنا1  التجارية 
بالسجل   855 قم  تحت   2020

التجاري رقم 22675.
193 P

EMAIL LIST VALIDATION
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
بمو 6 قرار الشركاء تقرر تأسيس 
شركة ذات مسؤولية محدودة وتبعا 
لذلك فإنها تتكون من السيد ادري�سي 

رشيد وبنفضيلة اشرف.
نشاط الشركة :

توفير الخدمات عبر اإلنترنيت.

عبر  البرمجيات  وشراء  بيع 

اإلنترنيت.

باتريس  شارع   : الشركة  مقر 

لومومبا ممر بو عد عمارة 3) ب رقم 

2 الرباط.

 EMAIL LIST  : الشركة  تسمية 

.VALIDATION

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.

رأ1 املال : حدد في 00.000.00) 

حصة   (000 على  مقسم  درهما 

بقيمة 00) درهم للواحدة.

: السيد يوسف  التسيير  التوقيع 

الرازقي.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

فبراير   25 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2020 تحت رقم ))434).
وهذا بمثابة مقتطف وبيان

194 P

MODELED
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم  بالرباط   2020 فبراير   3 بتاريخ 

املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

الخصائص  تحمل  وحيد  بشريك 

التالية :

 MODELED SARL  : التسمية 

.AU

الهدف :

اإليراد والتصدير.

اإلتجار.

العنوان التجاري : بلوك د.ت رقم 

8 األقوا1 ح.ي.م الرباط.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

إلى  مقسمة  درهم   (00.000 في 

درهم   (00 بقيمة  حصة   (0000

للحصة .

التسير : تم تعيين السيدة فاطمة 

للشركة  كمسيرة  لعسكري  الزهراء 

ملدة غير محدودة.

99 سنة  : مدة عمر الشركة  املدة 

من تاريخ التأسيس النهائي.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
ما  سنة  كل  من  ديسمبر    3( إلى 
تاريخ  من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.
التجاري  السجل  في  التقييد  تم 
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 

43285) بتاريخ 20 فبراير 2020.
195 P

 SOCIETE DE SERVICES ET
BATIMENTS AINAN

S.A.R.L
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
D’ASSOCIE UNIQUE

 AU CAPITAL DE : 100.000.00
DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL : 271, RUE 17
 BD. LA RESISTANCE HASSANIA

I EL ALIA MOHAMMEDIA
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
بتاريخ 3 يناير 9)20 تم حل للشركة 

وتصفيتها وذلك في مقر الشركة.
محسن  حسنن  السيد  تعيين 

مصفي للشركة.
عمليات  كل  على  املصادقة 

التصفية والحسابات النهائية.
من  وإعفاؤه  املصفي  ذمة  تبرئة 

مهمته.
وحل  التصفية  بنهاية  التصريح 

الشركة.
وقد تم إيداع قرار الشريك الوحيد 
باملحمدية  اإلبتدائية  املحكمة  لدى 
رقم  تحت   2020 فبراير   (8 بتاريخ 

295 السجل التجاري رقم 5)39).
196 P

AL WABIL ASSAYEB
الوابل الصي6 لألسفار

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد 

رأسمالها : 00.000) درهم
في مؤرخ  موثق  عقد   بمقت�سى 
 8) ديسمبر 9)20 تم إعداد القانون 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
باملميزات  وحيد  بشريك  املحدودة 

التالية :
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الوابل   : القانوني للشركة  اإلسم 

 AL WABIL لألسفار  الصي6 

.ASSAYEB

الهدف اإل تماعي :

وكالة أسفار.
رأسمال الشركة : 00.000) درهم 

فئة  من  حصة   (000 إلى   مقسمة 

00) درهم.

السيد   : الوحيد  الشريك 

البوهتاني محمد.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى    : السنة املالية 

)3 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل .
شارع   66 رقم   : اإل تماعي  املقر 

الوحدة عمارة 64 إمزورن الحسيمة.

املسير : السيد البوهتاني محمد.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

 2020 فبراير   25 بتاريخ  بالحسيمة 

تحت رقم 2989.
بمقت�سى مقتطف وبيان

املسير

197 P

PLASTCO
نقل حصص الشركة

شركة محدودة املسؤولية

املقر اإل تماعي : تجزئة صبيحي 

الدور األر�سي الرقم 9 طريق 

القنيطرة سال

السجل التجاري سال 3)220

العام  الجمع  حس6  تقرر 

اإلستثنائي بتاريخ 0) يناير 2020.

يملكها  التي  حصة   4000 نقل 

2000 حصة  للسيد حماني أمحزون 

عواد  محمد  السيد  شريكه  لفائدة 

شريكه  لفائدة  حصة   2000 ونقل 

هشام صدوق.

يملكها  التي  حصة   500 نقل 

شريكه  لفائدة  حاتم  مديني  السيد 

السيد محمد عواد.

يملكها  التي  حصة   500 نقل 

بلقاسم  رشيد  مولى  السيد  شريكه 

لفائدة شريكه هشام صدوق.

موالى  السيد  املدير  استقالة 

رشيد بلقاسم.

وتعين املديرين املشاركين :

السيد محمد عواد.

السيد هشام صدوق.

 7،6 وفقا لذلك تم تعديل املادة 

واملادة 2) من النظام األسا�سي.

بالسجل  القانوني   اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

بسال يوم 20 فبراير 2020 تحت رقم 

.34272

198 P

TELTUBE
شركة محدودة املسؤولية

املقر اإل تماعي : تجزئة صبيحي 

الدور األر�سي الرقم 9 طريق 

القنيطرة سال

نقل حصص الشركة
السجل التجاري سال 28235

العام  الجمع  حس6  تقرر 

اإلستثنائي بتاريخ 0) يناير 2020.

نقل 50 حصة التي يملكها السيد 

السيد  شريكه  لفائدة  عواد  محمد 

33 حصة  مولى رشيد بلقاسم ونقل 

عواد  محمد  السيد  يملكها  التي 

لفائدة شريكه حماني أمحزون.

نقل 50 حصة التي يملكها السيد 

هشام صدوق لفائدة شريكه السيد 

التي  حصة   33 ونقل  حاتم  مديني 

عواد  صدوق  هشام  السيد  يملكها 

لفائدة شريكه حماني أمحزون.

 6 املادة  تعديل  تم  لذلك  وفقا 

واملادة 7 من النظام األسا�سي.

بالسجل  القانوني   اإليداع  تم   

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

بسال يوم 20 فبراير 2020 تحت رقم 

.34273

199 P

FRUTALEG PREMIUM
S.A.R.L.AU

 AU CAPITAL DE : 100.000
DIHARMS

 SIEGE SOCIAL : 10, RUE
 LIBERTE ETAGE3, APPT. N°5

CASABLANCA
شركة ذات املسؤولية املحدودة من 

شريك وحيد
بمقت�سى العقد العرفي املؤرخ في 
تم وضع القانون   20(9 نوفمبر   27
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 
ذات  وحيد  شريك  من  املحدودة 

الخصائص التالية :
 FRUTALEG  : التسمية 

.PREMIUM
الهدف :

استيراد وتصدير  ميع املنتجات 
والفواكه  الغذائية  الزراعية 
األنشطة  و ميع  والخضروات 

املشتقة.
الفاكهة  منتجات  وبيع  شراء 
األنشطة  و ميع  والخضروات 

املشتقة.
اإلستشارات اإلدارية اإلستراتجية.
تجارية  عمليات  أي  عام  وبشكل 
تكون  قد  والتي  صناعية،  أو  مالية 
مباشرة  غير  أو  مباشرة  صلة  ذات 
باملادة املذكورة أعاله أو بأي موضوع 
من املرجح أن  مماثل أو ذات صلة، 

تفضل تطويرها أو تمديدها.
املقر اإل تماعي : 0)، شارع الحرية 

الطابق 3 شقة 5 الدارالبيضاء.
من يوم  ابتداء  سنة    99  : املدة 

التأسيس النهائي.
حدد   : اإل تماعي  الرأسمال 
 (00.000 في  اإل تماعي  الرأسمال 

درهم.
السيد  الشركة  يدير   : اإلدارة 

بدرالدين روض ملدة غير محددة.
باملركز  القانوني  اإليداع  تم 
للدارالبيضاء  لإلستثمار  الجهوي 
السجل   20(9 ديسمبر   (( بتاريخ 

التجاري رقم 450543.
200 P

HCREATION
SARL AU

 AU CAPITAL DE : 10.000.00

DHS

 SIEGE SOCIAL : 10, RUE

 LIBERTE ETAGE3, APPT. N°5

CASABLANCA

شركة ذات املسؤولية املحدودة من 

شريك وحيد

بمقت�سى العقد العرفي املؤرخ في 

تم وضع القانون   20(9 ديسمبر   ((

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

ذات  وحيد  شريك  من  املحدودة 

الخصائص التالية :

.HCREATION : التسمية

الهدف :

املنتو ات  وبيع  وإنشاء  تصميم 

املتعلقة بجمال النسيج النسوي.

والحفالت  األنشطة  تنظيم 

و ميع  املوضة  بمجال  املتعلقة 

األنشطة املشتقة. 

تجارية  عمليات  أي  عام  وبشكل 

تكون  قد  والتي  صناعية،  أو  مالية 

مباشرة  غير  أو  مباشرة  صلة  ذات 

باملادة املذكورة أعاله أو بأي موضوع 

من املرجح أن  مماثل أو ذات صلة، 

تفضل تطويرها أو تمديدها.

املقر اإل تماعي : 0)، شارع الحرية 

الطابق 3 شقة 5 الدارالبيضاء.

من يوم  ابتداء  سنة    99  : املدة 

التأسيس النهائي.

حدد   : اإل تماعي  الرأسمال 

 (0.000 في  اإل تماعي  الرأسمال 

درهم.

اإلدارة : يدير الشركة السيدة ليلى 

حديوي ملدة غير محددة.

باملركز  القانوني  اإليداع  تم 

للدارالبيضاء  لإلستثمار  الجهوي 

السجل   20(9 ديسمبر   23 بتاريخ 

التجاري رقم 457)45.

201 P
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SAMIR BAYYOU

COMPTABLE AGREE

STE. TANNERIE ATLAS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
املؤرخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 
تم وضع القانون   2020 يناير   27 في 
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 
ذات  واحد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية :
 STE. TANNERIE  : التسمية 

.ATLAS
الهدف :

دباغ.
املدينة القديمة   : املقر اإل تماعي 
باب الجديد درا دباغ رقم 39 مكنا1.
في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 
التأسيس  يوم  من  ابتداء  سنة    99
حالة الحل املسبق  النهائي باستثناء 
التمديد املنصوص عليه في هذه  أو 

القوانين.
حدد   : اإل تماعي  الرأسمال 
 (00000 في  اإل تماعي  الرأسمال 
حصة من   (000 إلى  درهم مقسمة 

فئة 00) درهم للحصة الواحدة.
السيد  الشركة  يدير   : اإلدارة 
محمد شريفة مسير للشركة وشريك.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (9 بتاريخ  بمكنا1  التجارية 
2020 السجل التجاري رقم 49407.
202 P

SAMIR BAYYOU

COMPTABLE AGREE

STE. ZENNOUHI TRAV
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك واحد

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
لشركة   20(8 سبتمبر   (8 املؤرخ في 

ZENNOUHI TRAV ذات املسؤولية 
مقرها  واحد  بشريك  املحدودة 
مكت6  إقامة  وهرة  اإل تماعي 
الجديدة  املدينة  نهرو  6)شارع  رقم 

مكنا1 قد تقرر :

للشركة  اإل تماعي  املقر  تحويل 
شارع   (25 رقم   : التالي  العنوان  إلى 

زنوحية  رف الرشيدية.
املحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   2 اإلبتدائية بالرشيدية بتاريخ 
رقم   2020/02 رقم  تحت    2020

السجل التجاري 3487).
203 P

SAMIR BAYYOU
COMPTABLE AGREE

STE. DIYAR MEKNES
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك واحد

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 25 نوفمبر 9)20 لشركة 
DIYAR MEKNES ذات املسؤولية 
املحدودة، مقرها اإل تماعي زنقة 

اسفي عمارة رقم 3 الشقة رقم )) 
املدينة الجديدة مكنا1  قد تقرر :

 DIYAR لشركة  املسبق  الحل 
.MEKNES

تعيين السيد عبد الحق احميداني 
مصفي للشركة.

مقر  في  التصفية  مقر  تثبيت 
الشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بمكنا1  التجارية 
350، رقم السجل  2020  تحت رقم 

التجاري 25437.
204 P

SAMIR BAYYOU
COMPTABLE AGREE

JAWAD CARROSSERIES
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك واحد

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
لشركة   2020 يناير   (7 في  املؤرخ 
ذات   JAWAD CARROSSERIES
واحد،  بشريك  املحدودة  املسؤولية 
الصناعي  الحي  اإل تماعي  مقرها 
مكنا1      (36 رقم   (34 املجاط رقم 

قد تقرر :

 JAWAD لشركة  املسبق  الحل 
.CARROSSERIES

تعيين السيد  واد شعرار مصفي 
للشركة.

مقر  في  التصفية  مقر  تثبيت 
الشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (0 بتاريخ  بمكنا1  التجارية 
2020  تحت رقم 93)، رقم االسجل 

التجاري 47405.
205 P

STE. ALTER SYSTEMES
SARL

اإلستثنائي  العام  الجمع  قرر 
 20(9 سبتمبر   (( بتاريخ  املنعقد 
شركة   ALTER SYSTEMES لشركة 
رأسمالها  املحدودة  املسؤولية  ذات 

00.000.00) درهم.
حجي  سعيد   : اإل تماعي  مقرها 
طريق   ( رقم  املتجر   (498 رقم 

القنيطرة سال ما يلي :
املسبقة  التصفية  في  -1الشروع 

للشركة.
عشير  صفاء  السيدة   تعين   2-

كمصفية للشركة.
-3 تحديد مقر التصفية ب سعيد 
) طريق  املتجر رقم   (498 حجي رقم 

القنيطرة سال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (3 بتاريخ  بسال  اإلبتدائية 

2020  تحت رقم02)34.
206 P

Y.FOOD
SARL

اكراك فوود
شركة  إنشاء  تم  عقد  بمقت�سى 

من طرف الشركاء :
في  اليزيد املزداد  السيد أوموشا   
4 ديسمبر 976) من  نسية مغربية 
رقم  الوطنية  للبطاقة  والحامل 
NKB6417262 والساكن ) شارع ابو 
اوبجدا ابن  راح إقان الحورية شقة 

8 فا1 املغرب.

في  املزداد  ابراهيم  اومشا  السيد 
فاتح يناير 2002 من  نسية مغربية 
رقم  الوطنية  للبطاقة  والحامل 
شارع   ( ب  والساكن   CD748397
ابو اوبجدا ابن  راح إقامة الحورية 

شقة 8 فا1 املغرب.
السيد االدري�سي الحسني االزامي 
 (986 يوليو   (8 اسماعيل مزداد في 
من  نسية مغربية والحامل للبطاقة 
والساكن    CD16664 رقم  الوطنية 

بفا1 املغرب.
ذات  شركة  تأسيس  قرروا 
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية: 

التسمية : اكراك فوود.
درهم   (00.000  : املال  رأ1 
مقسمة إلى 000.) حصة بقيمة 00) 

درهم للحصة محررة بالكامل.
السيد أوموشا اليزيد 240 حصة.

السيد اومشا ابراهيم 520 حصة. 
االزامي  الحسني  االدري�سي  السيد 

إسماعيل 240 حصة.
إقامة عزالدين   : املقر اإل تماعي 
زاوية موالي عبد العزيز وصالح الدين 

الطابق الساد1 رقم )2 القنيطرة.
الهدف اإل تماعي :

مجال املطاعم.
حلويات ومخبزات.

 تجارة، شراء، بيع  ميع املنتجات 
واملواد الغذائية واألغدية الزراعية.

اإلستيراد والتصدير.
تقديم الخدمات في قطاع الغذاء 

واألغذية الزراعية.
التجارية  العالمات  تمثيل  ميع 

واملتجات الغذائية.
املدة : 99 سنة.

التسيير : السيد االدري�سي الحسني 
يوليو   (8 االزامي اسماعيل مزداد في 
من  نسية مغربية والحامل   (986
 CD16664 رقم  الوطنية  للبطاقة 
تعينه  تم  املغرب  بفا1  والساكن  

مديرا للشركة ملدة غير محددة.
الشركة   : القانوني  اإليداع  تم 
مسجلة بالسجل التجاري في 4 فبراير 

2020 تحت رقم 47)54 بالقنيطرة.
لإلشهار والتسيير

207 P
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TM INVEST
1.ت :)2380) 

بمقت�سى محضر الجمع العام   -I
سبتمبر   (7 في  املنعقد  اإلستثنائي 
 TM شركة  شركاء  قرر   ،20(9

INVEST ش.م.م ما يلي :
-1 استقالة لسيدة مريم الشحلي 
وذلك  للشركة  كمسيرة  مهامها  من 

ألسباب شخصية.
الفتاح  عبد  السيد  تعيين   2-
غير  ملدة  للشركة  مسير  الشحلي 

محددة.
األسا�سي  القانون  تحيين   3-

للشركة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم   II
 27 يوم  بالرباط  التجارية  املحكمة 

يناير 2020  تحت رقم 5))04).
208 P

 PHARMACIEشركة
BAASSINE
ش.م.م.ش.و

الرأسمال اإل تماعي : 0.000.00) 
درهم 

املقر اإل تماعي: مجموعة زهرات 
التقوى مجموعة 4 إقامة 3 متجر 

C4- 18لعيايدة سال
الغير  العام  الجمع  بمقت�سى 
العادي املنعقد بتاريخ 27 يناير 2020 
 PHARMACIE شركة  شركاء  قررا 
التالي  العنوان  تحت   BAASSINE
مجموعة زهرات التقوى مجموعة 4 
إقامة 3 متجر C4-8) لعيايدة سال ما 

يلي :
يقرر   : الشركة  إسم  تغيير 
الشركة  إسم  تغيير  العام  الجمع 
عوض   PHARMACIE BAASSINE

.PH SEBATI SARL AU شركة
يقرر   : اإل تماعي  املقر  تحويل 
من املقر  الجمع العام تحويل املقر  
 (02 الرقم  تجزئة بوشوك  القديم  
لعيايدة سال   2 رقم   II إقامة يونس 
زهرات  مجموعة  الجديد  املقر  إلى 
متجر   3 إقامة   4 مجموعة  التقوى 

C4-8) لعيايدة سال.

للشركة  القانوني  الوضع  تم 

حس6 الفصل 5-96.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 في   بسال  اإلبتدائية  باملحكمة 

فبراير 2020  تحت الرقم 34293.

209 P

STE KIDS ET CO
SARL

املنعقد  العام  الجمع  بمقت�سى 
تقرر   2020 يناير   9 بتاريخ  بالرباط 

 ،KIDS ET CO SARL تاسيس شركة

ذات الشريك الوحيد.

الهدف : هدف الشركة هو تأسيس 

دار االلعاب لالطفال.
املقر اال تماعي  : 2) زنقة كاميليا 

سكتور 9 بلوك ب قاعة 8 حي الرياض 

الرباط.
درهم   (00.000  : راسمالها 

مقسمة الى 000) حصة بقيمة 00) 

درهم للحصة.

التسيير : سلمى برادة.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

رقم : 43373).

210 P

STE SOERA
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 0.000) درهم

مقرها اال تماعي : شارع موالي 

الحسن االول تجزئة النصر 2 عمارة 

E شقة رقم 3 فتح الخير تمارة

تعديالت في التسيير
العام االستثنائي  الجمع  بمو 6 

ذات  2020للشركة  يناير   9 بتاريخ 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 
املسماة »SOERA«، رأسمال 0.000) 

شارع موالي الحسن  مقرها   درهم، 

E شقة  2 عمارة  االول تجزئة النصر 
رقم 3 فتح الخير تمارة.

استقالة السيد مصدق دريس من 

منصبه كمسير للشركة مع تبرئة ذمته 

طيلة مدة التسيير.

تعيين السيد بنزكري عبد الجواد 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  ديد 

محدودة.

وقد تم االيداع القانوني باملحكمة 

فبراير   24 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2020، تحت رقم )0454).

211 P

STE COMO METAL
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

رأسمالها : 00.000) درهم

مقرها اال تماعي : مسيرة ) رقم 947 

تمارة

تاسيس شركة
فاتح  بتاريخ  عرفي  عقد  بمو 6 

على  املصادقة  تمت   2020 يناير 

ذات  لشركة  االسا�سي  القانون 

وحيد  لشريك  محدودة  مسؤولية 

ذات الخصائص التالية :

 STE COMO : التسمية التجارية

.METAL

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

الهدف : االشغال املختلفة للبناء.

العمليات  عامة  ميع  بصفة 

املرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة 

بنشاط الشركة.

رقم   ( مسيرة   : اال تماعي  املقر 

947 تمارة.

رأسمال : 00.000) درهم مقسمة 

درهم   (00 000) حصة من فئة  الى 

للحصة الواحدة.

املدة : 99 سنة بعد التأسيس.

االله  عبد  نازه  السيد   : التسيير 

ملدة غير محدودة.

وقد تم االيداع القانوني باملحكمة 

فبراير   (2 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

التجاري  السجل  رقم  تحت   ،2020

رقم 7)295).

212 P

 STE UNIVERS PROJETS

MAROC
تاسيس شركة

 UNIVERS  : الشركة  اسم 

.PROJETS MAROC

أعمال   : اال تماعي  الهدف 

االشهار.

 203 العمارة   : اال تماعي  املقر 

النجاح   30 املجموعة   2 رقم  شقة 

تامسنا.
درهم   40.000  : راسمال الشركة 

مقسمة كالتالي :

درهم   (00 فئة  من  حصة   (60

للسيد عبد هللا اوبويه.

درهم   (00 فئة  من  حصة   80

للسيدة  سارة اوبويه.

درهم   (00 فئة  من  حصة   80

للسيدة  منى اوبويه.

درهم   (00 فئة  من  حصة   80

للسيدة نور الهدى اوبويه.

التسيير : عبد هللا اوبويه.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.(2959(

213 P

 STE PHARMACIE LES

 URGENCES BOUZNIKA
SARL AU

تاسيس شركة
 PHARMACIE  : الشركة  اسم 

 LES URGENCES BOUZNIKA

.SARL AU

الهدف اال تماعي : صيدلية.

التسيير : امينة بن هنية.

املقر اال تماعي : تجزئة البرج رقم 

36 بوزنيقة.
درهم   40.000  : رأسمال الشركة 

مقسمة كالتالي : 

درهم   (00 فئة  من  حصة   400

أمينة بن هنية.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.6((7

214 P
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FIDICIAIARE ASSISCOF

 SIEGE : 23 RUE MOSTAPHA EL MAANI

CASABLANCA

STE IGRAN FOOD
استقالة مسير

التحويل القانوني للشركة
تغيير البند الساد1 والسابع
من القانون االسا�سي للشركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

أكتوبر   (5 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

فود«  »اكران  شركة  شركاء   ،20(9

ذات   ،STE IGRAN FOOD SARL

راسمالها  محدودة،  مسؤولية 

اال تماعي  مقرها  درهم،   (00.000

4)2 شارع ابن سيناء  بالدارالبيضاء 

حي الهناء، تم اتفاق على ما يلي :

املؤرخ  العقد  على  املصادقة 

املتعلق   ،20(9 أكتوبر   (4 بتاريخ 

التي  ا تماعية  حصة   500 بتفويت 

لصالح  أكناو  رشيد  السيد  يملكها 

السيد محمد الغاوي.

البند  تغيير  تم  فقد  وبتاري 

القانون  من  والسابع  الساد1 

رأسمال  وأصبح  للشركة  االسا�سي 

الشركة موزعا على الشكل التالي :

 (000  .... الغاوي  محمد  السيد 

حصة ا تماعية.

من  أكناو  رشيد  السيد  استقالة 

منص6 مسير الشركة بعد تفويت كل 

الحصص التي يملكها في الشركة.

تحويل النموذج القانوني لشركة 

الى  املسؤولية  محدودة  شركة  من 

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

الشريك الوحيد.

يبقى السيد محمد الغاوي مسير 

محدودة  غير  ملدة  للشركة  وحيد 

بصفته شريك وحيد في الشركة.

للسجل  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

بالدارالبيضاء بتاريخ )2 نونبر 9)20، 

تحت رقم 720932.

215 P

STE AMAZID EXPRESSO
ش.ذ.م.م.ش.و

مقر اال تماعي : رقم363 حي 

االنبعاث خريبكة

تاسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

 )3 يناير 2020 بخريبكة تم تاسيس 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الخصائص التالية :

.AMAZID EXPRESSO : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
حي  رقم363    : اال تماعي  املقر 

االنبعاث خريبكة.

الراسمال : 00.000) درهم موزع 

على 000) حصة قيمة الحصة 00) 

درهم.

 (000  ...... امال  ازد  السيدة 

حصة.

الهدف اال تماعي : استغالل االت 

بيع القهوة في االماكن العامة.

ملدة  امال  ازد  السيدة   : التسيير 

غير محدودة.

السنة املالية : تبتدئ في فاتح يناير 

وتنتهي في )3 ديسمبر باستثناء السنة 

في  التسجيل  بعد  تبدأ  التي  االولى 

السجل التجاري.

الشركة  تسجيل  تم   : التسجيل 

باملحكمة  التجاري  بالسجل 

االبتدائية بخريبكة، تحت رقم 7)62 

بتاريخ 4) فبراير 2020.
مو ز بيان

216 P

شركة هانسو كول
شركة ذات مسؤولية محدودة

نقل مقر الشركة
العام  الجمع  ملحضر  تبعا 

بتاريخ بأكادير  املؤرخ   االستثنائي 

2020 قررت شركة هانسو  يناير   9  

 (00.000 كول ذات رأسمال يساوي 

الطابق   25 درهم ومقرها شقة رقم 

القا�سي  الخامس عمارة ملك شارع 

عياض الحي الصناعي أكادير ما يلي :

العنوان  الى  الشركة  مقر  نقل 

التالي :

شارع  أسماء  اقامة   3 رقم  شقة 

املقاومة أكادير.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   ،2020 يناير   9 بأكادير بتاريخ 

رقم 89698.

217 P

STE CLIM SAOUD
SARL AU

مقرها : رقم 69) تجزئة املستقبل 

الشطر 3 بنسودة حي املسيرة فا1

تاسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي بفا1 بتاريخ 

تم تاسيس شركة   ،2020 فبراير   (3

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد تتميز بالخصائص التالية :

 CLIM SAOUD : تسمية الشركة

بشريك  محدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد.

وشراء،  بيع   : اال تماعي  الهدف 

تركي6 واصالح ميكفات الهواء.

استيراد وتصدير مكيفات الهواء.

مختلف االعمال املتعلقة بتكييف 

الهواء.

69) تجزئة  : رقم  املقر اال تماعي 

حي  بنسودة   3 الشطر  املستقبل 

املسيرة فا1.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التاسيس النهائي.

السنة املحاسباتية : من فاتح يناير 

الى )3 ديسمبر من كل سنة.

مبلغ  في  محددة   : الراسمال 

00.000) درهم.

مجزأ الى 000) حصة بقيمة 00) 

درهم لكل حصة موزعة كالتالي :

محمد سعود ..... 000) سهم.

مجموع االسهم ... 000) سهم.

من  مسيرة  الشركة   : التسيير 

طرف:  السيد محمد سعود.

للشركة  القانوني  االيداع  تم 
 - بفا1  لالستثمار  الجهوي  باملركز 
  M272/2020 رقم  تحت  مكنا1، 
السجل   ،2020 فبراير   2( بتاريخ 
الضريبة   ،62075 رقم  التجاري 

املهنية رقم 3402899).
218 P

FIDUCIAIRE FATTAR

STE NAL BUILDING
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها :  500.000 درهم

املقر اال تماعي : زاوية زنقة الغرب 
وبئر انزران عمارة انصاف الطابق 

الثالث املحمدية
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم تأسيس   ،2020 يناير   30 بتاريخ 
ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

الخصائص التالية :
التسمية اال تماعية : 

STE NAL BUILDING               
الهدف : االنعاش العقاري.

الرأسمال : 00.000) درهم.
الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية.
املقر اال تماعي : زاوية زنقة الغرب 
الطابق  انصاف  عمارة  انزران  وبئر 

الثالث املحمدية.
الى  عهد تسيير الشركة   : التسيير 
السيد  مال ولحاج لفترة غير محدودة.

باملحكمة  تم   / القانوني  االيداع 
االبتدائية ملدينة املحمدية تحت رقم 
رقم   ،2020 فبراير   (7 بتاريخ   278

السجل التجاري )8)25.
219 P

STE BEACH GRILL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
السجل التجاري رقم : 457957

تأسيس شركة
تلقته  رسمي  عقد  بمقت�سى 
السنو�سي  حسني  نزهة  االستاذة 
موثقة بالدارالبيضاء، بتاريخ 7 فبراير 
فابيان  السيد  من  كل  قام   ،2020
السيد موالي   ون شارل سكابينو، 
رشيد سلفي الدرقاوي والسيد ماتيو 
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االسا�سي  القانون  بوضع  كونتي، 
والخصائص  املميزات  ذات  لشركة 

التالية :
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
.STE BEACH GRIL : التسمية

الدارالبيضاء،   : اال تماعي  املقر 
8، رقم  59 شارع الزرقطوني الطابق 

.24
: يتمثل غرض  الغرض اال تماعي 

الشركة في ما يلي :
انشاء، تملك اقتناء، بيع، تبادل، 
كراء  ميع  تسيير،  استغالل، 
مطعم،  ملقهى،  التجارية  االصول 
و بة  بيتزا،  فطيرة،  و بات خفيفة، 
شاي،  قاعة  مثلجات،  سريعة، 
حلويات، مخبزة، شكوالتة، مقشدة، 
الجزارة، بيع السمك واخرى من نفس 

الطبيعة.
انشاء، استغالل مقهى، مثلجات، 
كشك،  مخدع هاتفي،  مكت6 التبغ، 
باملطاعم  املتعلقة  العالمات  تمثيل 

والبيع املباشر.
واملعدات  االالت  استيراد  ميع 
نشاط  في  املساهمة  االولية  واملواد 

مقهى مطعم.
تنظيم ندوات، حفالت، سهرات، 
أو  ميع التظاهرات التي تحتاج الى 

الشركة كممون.
طبع كت6 الطبخ، تنظيم ورشات 

الطبخ وتعليم فن الطبخ.
انشاء، استغالل قاعات االلعاب، 

قاعات البلياردو، البنيات الترفيهية.
انشاء، استغالل العالمات و ميع 

انواع االشهار والتسويق.
استغالل،  تسيير،  كراء،  انشاء، 
املرتبطة  التجارية  االصول   ميع 

باملطعم.
املشاركة املباشرة أو الغير املباشرة 
في نشاط مقاوالت  وتحت أي شكل، 
املرتبطة  أخرى ا تماعية أو فردية، 

بنشاط الشركة.
العمليات  عامة  ميع  وبصفة 
التجارية، املنقولة، العقارية، واملالية 
غير  أو  مباشرة  بصفة  املرتبطة 
الذكر  السالف  بأغراض   مباشرة، 
أو بأغراض أخرى مشابهة أو مرتبطة 

به.

سنة تبتدئ من تاريخ   99  : املدة 
تسجيل الشركة بالسجل التجاري.

 (00.000  : اال تماعي  الرأسمال 
حصة   (000 الى  مقسم  درهم 
00) درهم للحصة  ا تماعية بقيمة 
الواحدة مقسمة بين الشركاء حس6 

الحصص التالية :
شارل  فابيان  ون  السيد 

سكابينو ...... 200 حصة.
السيد موالي رشيد لفى الدرقاوي 

...... 700 حصة.
 (00  ..... كونتي  ماتيو  السيد 

حصة.
من  تبتدئ   : اال تماعية  السنة 
ديسمبر من   3( فاتح يناير وتنتهي في 

كل سنة.
القانون االسا�سي  عين   : التسيير 
كمسيرين مشتركين للشركة ملدة غير 

محدودة كل من :
شارل  فابيان  ون  السيد 
الحامل لبطاقة التسجيل  سكابينو، 

.BE67074N رقم
سلفي  رشيد  موالي  السيد 
الدرقاوي، الحامل لبطاقة التسجيل 

.BE750792 رقم
السيد ماتيو كونتي، الحامل لجواز 

.YA4558738 السفر االيطالي رقم
املسؤولية  ذات  الشركة  تكون 
في  ملزمة   BEACH GRIL املحدودة 
 ميع االحوال ودون االدالء بأي اذن، 
املنفرد  والبنكي  اال تماعي  بالتوقيع 

الي واحد من املسيرين للشركة.
االرباح : من االرباح الصافية ةبعد 
تخصم  السابقة،  الخسارات  خصم 
)/20 على  االقل لتأسيس االحتياطي 
اشارة  رهن  يوضع  والباقي  القانوني 

الجمعية العمومية.
مللف  القانوني  االيداع  تم 
التجارية  باملحكمة  التأسيس 
فبراير   25 بتاريخ  للدارالبيضاء 

2020، تحت رقم 732044.
مسجلة  الشركة   : التسجيل 
بالسجل التجاري للدارالبيضاء تحت 

رقم 457957.
من أ ل النسخة واالشارة

املسير

220 P

STE RGL
شركة ذات مسؤولية محدودة

تحويل املقر اال تماعي
تغيير الفصل 4 من القانون االسا�سي
تلقته  رسمي  عقد  بمقت�سى 
السنو�سي  حسني  نزهة  االستاذة 
 26 بتاريخ  بالدارالبيضاء  موثقة 
العام  الجمع  قرر   ،20(8 ديسمبر 
بالشركة ذات  الغير العادي للشركاء 
رأسمالها   ،RGL املسؤولية املحدودة 
بالسجل  املسجلة  درهم،   420.000
الرقم  تحت  للدارالبيضاء،  التجاري 

التحليلي 7)379) ما يلي :
للشركة  اال تماعي  املقر  تحويل 
بالدارالبيضاء،  الكائن  العنوان  من 
زنقة الحاج  شارع يعقوب املنصور، 
الجياللي العفير، الطابق االر�سي، رقم 
6) املعاريف امتداد الكائن بمراكش، 
اقامة الزيتون، باب اطلس، الويدان، 
 ،40060  ،(2436 البريد  صندوق 

مراكش النخيل.
من   4 الفصل  تغيير  وبالتالي 

القانون االسا�سي.
القانوني  االيداع  تم  وقد 
التجارية  املحكمة  ضابطة  لدى 
 ،2020 6 فبراير  للدارالبيضاء بتاريخ 

تحت رقم 729806.
من أ ل النسخة واالشارة 

املسير

221 P

STE TANZANITE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
فتح فرع

تلقته  رسمي  عقد  بمقت�سى 
السنو�سي  حسني  نزهة  االستاذة 
بتاريخ  البيضاء  بالدار   موثقة 
الشريك  قرر   ،20(9 أغسطس   26
املسؤولية  ذات  بالشركة  الوحيد 
الوحيد  الشريك  ذي  املحدودة 
رأسمالها   ،»TANZANITE«
اال تماعي  مقرها  درهم،   (00.000
الثالتية  الطريق  بالدارالبيضاء، 
سيدي  الصناعي  الحي   ،(029
التجاري  بالسجل  مسجلة  معروف، 
بالدارالبيضاء، تحت الرقم التحليلي 

83)348 ما يلي :

باملحمدية،  للشركة  فرع  فتح 

االر�سي،  الطابق   ،23 متجر رقم ب 

املحمدية،  مر ان  التجاري  املركز 

اسم  تحت   ،(0( الثانوية  الطريق 

 TANZANITE SUCCURSALE«

.»MOHAMMEDIA

تحديد  مع  للفرع  مدير  تعيين 

صالحياته.

 : التجارية  العالمة  الحاق 

 RAFINITY MOHAMMEDIA

الكائن  التجاري  املحل  وا هة  في 

باملحمدية، متجر رقم ب 23، الطابق 

مر ان  التجاري   املركز  االر�سي، 

 ،(0( الثانوية  الطريق  املحمدية، 

وفي اية لوحة اشهارية، وثيقة ادارية 

أو تجارية : فواتير، سندات التسليم، 

سندات الطلبات الخ ...

القانوني  االيداع  تم  وقد 

االبتدائية  املحكمة  ضابطة  لدى 

 ،2020 يناير   23 بتاريخ  باملحمدية 

تحت رقم 39).
من أ ل النسخة واالشارة 

املسير

222 P

STE NB FONCIERE
تعديل غرض الشركة

نقل مقر الشركة

اعادة صياغة النظام االسا�سي

بمو 6 قرارات بتاريخ 20 ديسمبر 

9)20، فان الشريك الوحيد للشركة 

 NB FONCIERE لتسمية  الحاملة 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة   ،
 (00.000 رأسمالها  وحيد،  بشريك 

بالرباط  التجاري  السجل  درهم، 

37.585)، قد قرر :

الشركة  غرض  من  الحذف 

نشاط  وتحديد  العقاري  االنعاش 

اكساب القيمة  الشركة في االقتناء، 

وتدبير  ميع املمتلكات العقارية.

السوي�سي،  الرباط  الى  النقل 
3زنقة قا�سي بن حمادي الصنهاجي، 

مقر الشركة املتوا د سابقا بالرباط 
أكدال، 8) زنقة سمية.
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للفصلين  لذلك  نتيجة  التعديل 
الثاني والرابع من النظام االسا�سي.

املعاد  االسا�سي  النظام  اعتماد 
مسؤولية  ذات  لشركة  الصياغة 

محدودة بشريك وحيد.
تم القيام بااليداع القانوني بكتابة 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 ،2020 فبراير   (3 بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم )04.40).
الشريك الوحيد

223 P

STE ARSAT GESTION
الزيادة والتخفيض في رأسمال 

الشركة
تعديل نظامي تالزمي

العامة غير العادية  ان الجمعية  
 20(9 ديسمبر   25 في  املنعقدة 
 ARSAT لتسمية   الحاملة  للشركة 
الكائن  شركة مساهمة،   GESTION
االميرة اللة  شارع   5 بالرباط  مقرها 
بالرباط  التجاري  السجل  مريم، 

72.347، قد قررت :
الشركة  رأسمال  في  الزيادة 
الى  درهم   55.000.000 من 
طريق  عن  درهم   484.96(.000
اصدار أسهم نضيا مع ممارسة الحق 

التفضيلي في االكتتاب.
الشركة  رأسمال  تخفيض 
الى  درهم   484.96(.000 من 
بمبلغ  أي  درهم،   (00.000.000
بهدف  درهم   384.96(.000
امتصاص الخسائر املرحلة الى حدود 

نفس املبلغ.
للفصل  لذلك  نتيجة  التعديل 
الساد1 من النظام االسا�سي وتحت 
الشرط املوقف ملعاينة االنجاز النهائي 
للزيادة في رأسمال الى 000.)484.96 
 (00.000.000 الى  وتخفيضه  درهم 

درهم املعلل بالخسائر.
خالل  االدارة  مجلس  عاين 
 ،20(9 ديسمبر   30 ا تماعه بتاريخ 
رأسمال  في  للزيادة  النهائي  االنجاز 
 484.96(.000 مبلغ  الى  الشركة 
مبلغ  الى  منه  والتخفيض  درهم 

00.000.000) درهم.

تم القيام بااليداع القانوني بكتابة 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 ،2020 فبراير   (3 بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 04.404).
مجلس االدارة

224 P

STE SARINVEST
الزيادة في رأسمال الشركة

تعديل نظامي تالزمي
العامة غير العادية  ان الجمعية  

 20(9 ديسمبر   25 في  املنعقدة 

 STE لتسمية   الحاملة  للشركة 

مساهمة،  شركة   SARINVEST

الكائن مقرها بالرباط 5 شارع االميرة 

اللة مريم، السجل التجاري بالرباط 

72.025، قد قررت :

من  الشركة  رأسمال  في  الزيادة 

 (5.000.000 درهم الى    (.000.000

درهم عن طريق اصدار أسهم نضيا 

في  التفضيلي  الحق  ممارسة  مع 

االكتتاب.

النظام  من   6 الفصل  تعديل 

االسا�سي نتيجة لذلك تحت الشرط 

املوقف ملعاينة االنجاز النهائي للزيادة 

في الرأسمال الى 5.000.000) درهم.

خالل  االدارة  مجلس  عاين 

 ،20(9 ديسمبر   3( ا تماعه بتاريخ 

رأسمال  في  للزيادة  النهائي  االنجاز 

الشركة الى 5.000.000) درهم.

تم القيام بااليداع القانوني بكتابة 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 ،2020 فبراير   (3 بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 04.406).
مجلس االدارة

225 P

STE IMMOGRO
الزيادة والتخفيض في راسمال 

تعديل نظامي تالزمي
العامة غير العادية  ان الجمعية  

 20(9 ديسمبر   25 في  املنعقدة 

 STE لتسمية   الحاملة  للشركة 

مساهمة،  شركة   IMMOGRO

5  زاوية شارع  الكائن مقرها بالرباط 

مشروع   الدل6،  وشارع  النخيل 

الطابق  »ب«  عمارة  سيتي«،  »سان 

بالرباط  التجاري  السجل  الخامس، 

78.079، قد قررت :

من  الشركة  رأسمال  في  الزيادة   

 (.960.000 الى   درهم   300.000

درهم عن طريق اصدار أسهم نضيا 

في  التفضيلي  الحق  ممارسة  مع 

االكتتاب.

من  الشركة  راسمال  تخفيض 

 (.000.000 الى  درهم   (.960.000

درهم   960.000 بمبلغ  أي  درهم، 

للخسائر  الكلي  االمتصاص  بهدف 

املرحلة.

للفصل  لذلك  نتيجة  التعديل  

االسا�سي  النظام  من  الساد1 

ملعاينة  املوقف  الشرط  وتحت 

الرأسمال  في  للزيادة  النهائي  االنجاز 

درهم وتخفيضه الى   (.960.000 الى 

بالخسائر  املعلل  درهم   (.000.000

عاين مجلس االدارة خالل ا تماعه 

االنجاز   ،20(9 ديسمبر   3( بتاريخ 

النهائي للزيادة في رأسمال الشركة الى  

منه  والتخفيض  درهم   (.960.000

الى مبلغ 000.000.)  درهم.

تم القيام بااليداع القانوني بكتابة 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 ،2020 فبراير   (3 بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 04.405).
مجلس االدارة

226 P

STE NORTHERN RESORTS
الزيادة والتخفيض في راسمال 

تعديل نظامي تالزمي
العامة غير العادية  ان الجمعية  

 20(9 ديسمبر   25 في  املنعقدة 

 STE لتسمية   الحاملة  للشركة 

شركة   NORTHERN RESORTS

بالرباط  مقرها  الكائن  مساهمة، 

السجل  5   شارع االميرة اللة مريم، 

قد   ،((4.78( بالرباط  التجاري 

قررت :

من  الشركة  رأسمال  في  الزيادة   

 20.483.500 درهم الى    (.000.000

درهم عن طريق اصدار أسهم نضيا 

في  التفضيلي  الحق  ممارسة  مع 

االكتتاب.

من   الشركة  راسمال  تخفيض 

20.483.500 درهم الى 5.000.000) 

درهم   5.483.500 بمبلغ  أي  درهم، 

الخسائر  االمتصاص  ميع  بفعل 

املرحلة.

للفصل  لذلك  نتيجة  التعديل  

الساد1 من النظام االسا�سي وتحت 

الشرط املوقف ملعاينة االنجاز النهائي 

للزيادة في الرأسمال الى 20.483.500 

 (5.000.000 الى  وتخفيضه  درهم 

درهم املعلل بالخسائر.عاين مجلس 

 3( بتاريخ  ا تماعه  خالل  االدارة 

ديسمبر 9)20، االنجاز النهائي للزيادة 

في رأسمال الشركة الى  20.483.500 

مبلغ  الى  منه  والتخفيض  درهم 

5.000.000)  درهم.

تم القيام بااليداع القانوني بكتابة 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 ،2020 فبراير   (3 بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 04.408).
مجلس االدارة

227 P

STE MEDINA FONCIERE
الزيادة والتخفيض في راسمال 

العامة غير العادية  ان الجمعية  

 20(9 ديسمبر   25 في  املنعقدة 

 STE لتسمية   الحاملة  للشركة 

شركة   MEDINA FONCIERE

  5 بالرباط  مقرها  الكائن  مساهمة، 
الدل6،  وشارع  النخيل  شارع  زاوية 

»ب«  عمارة  »سان سيتي«،  مشروع  
التجاري  السجل  الخامس،  الطابق 

بالرباط 72.029، قد قررت :

من  الشركة  رأسمال  في  الزيادة   

 6.000.000 الى  درهم   3.000.000

درهم عن طريق اصدار أسهم نضيا 

في  التفضيلي  الحق  ممارسة  مع 

االكتتاب.
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من  الشركة  راسمال  تخفيض 
 3.000.000 الى  درهم   6.000.000
درهم   3.000.000 بمبلغ  أي  درهم، 
للخسائر  الكلي  االمتصاص  بهدف 

املرحلة.
النظام  تعديل  الى  الحا ة 
رأسمال  ويبقى  للشركة،  االسا�سي 

الشركة بدون تغيير.
خالل  االدارة  مجلس  عاين 
 ،20(9 ديسمبر   3( ا تماعه بتاريخ 
رأسمال  في  للزيادة  النهائي  االنجاز 
درهم   6.000.000 الى  الشركة 

وتخفيضه الى 3.000.000  درهم.
تم القيام بااليداع القانوني بكتابة 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 ،2020 فبراير   (3 بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 04.404).
مجلس االدارة

228 P

 STE OUAHI MINING
COMPANY

تفويت حصص الشركة
تعديل نظامي تالزمي

تفويت حصص  عقد  يترت6 عن 
غير  العامة  الجمعية  أن  الشركة 
العادية للشركاء املنعقدة في 28 نونبر  
و0) ديسمبر 9)20 للشركة الحاملة 
 STE OUAHI MINING لتسمية 
COMPANY ، شركة ذات مسؤولية 
 (.000.000 راسمالها  محدودة، 
الكائن مقرها ببني مالل رقم  درهم، 
الطابق  خليفة،  الحاج  تجزئة   ،20
مالل  ببني  التجاري  (السجل  االول 
6433) أن السيد عبد الرزاق واحي، 
900 حصة التي يمتلكها في  قد فوت 
 POWER ENR الشركة لفائدة شركة
 300.000 شركة مساهمة، راسمالها 
الكائن مقرها بالدارالبيضاء،  درهم، 
الطابق  زنقة عالل بن عبد هللا،   7(
الرابع (السجل التجاري الدارالبيضاء 

.(4(5.647
العادية  غير  العامة  الجمعية  إن 
قررت  أعاله،  اليها  املشار  للشركاء 
تعديل  املنجز،  للتفويت  نتيجة 
الفصل السابع من النظام االسا�سي.

تم القيام بااليداع القانوني بكتابة 

الضبط لدى املحكمة االبتدائية لبني 

تحت   ،2020 فبراير   (7 مالل بتاريخ 

رقم 50).
مجلس االدارة

229 P

 STE OUAHI MINING

COMPANY
تفويت حصص الشركة
استقالة وتأكيد مدبرين

اعتماد شكل شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

اعادة صياغة النظام االسا�سي
في  مؤرخ  عرفي  عقد  عن  يترت6 

أن السيد عبد   ،20(9 ديسمبر   (9

الرزاق واحي، قد فوت مجموع 4000 

الشركة  في  يمتلكها  كان  التي  حصة 

 OUAHI MINING الحاملة لتسمية

مسؤولية  شركةذات   ،COMPANY

 (.000.000 راسمالها  محدودة، 

الكائن مقرها ببني مالل رقم  درهم، 

الطابق  خليفة،  الحاج  تجزئة   ،20

مالل  ببني  التجاري  (السجل  االول 

 ،POWER ENR 6433) لفائدة شركة

 300.000 شركة مساهمة، راسمالها 

الكائن مقرها بالدارالبيضاء،  درهم، 

الطابق  زنقة عالل بن عبد هللا،   7(

الرابع (السجل التجاري الدارالبيضاء 

.(4(5.647

بمو 6 قرارات بتاريخ 9) ديسمبر 

 ،  POWER ENR فان شركة  ،20(9

قد :

لتفويت  نتيجة  أنه  عاينت 

اعاله،  اليها  املشار  الحصص 

أصبحت من االن فصاعدا الشريك 

 OUAHI MINING لشركة  الوحيد 

.COMPANY

عبد  السيد  استقالة  سجلت 

الرزاق واحي من مهامه كمدبر.

أكدت السيد محمد سليم الحاجي 

بصفته مدبرا.

املشار  للتغييرات  نتيجة  قررت 

للنظام  تالزميا  االعتماد  أعاله،  اليها 

االسا�سي املعاد الصياغة لشركة ذات 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

تم القيام بااليداع القانوني بكتابة 

الضبط لدى املحكمة االبتدائية لبني 

تحت   ،2020 فبراير   (7 مالل بتاريخ 
رقم )5).

مجلس االدارة

230 P

LE PETIT MINEUR
تفويت حصص الشركة

تعديل تالزمي للنظام االسا�سي
تفويت حصص  عقد  يترت6 عن 

غير  العامة  الجمعية  أن  الشركة 

 28 في  املنعقدة  للشركاء  العادية 

الحاملة  للشركة   20(9 نونبر    

 ،  STE PETIT MINEUR لتسمية 

محدودة،  مسؤولية  ذات  شركة 
الكائن  درهم،   (00.000 راسمالها 
رقم  مقرها ببني مالل شارع املتنبي،  

شقة  الطابق االول،  حي الوفاء،   64

اليسار  (السجل التجاري، ببني مالل 

حاريس  أحمد  السيدين  أن   (778(

 90 فوتا  قد  واحي،  الرزاق  وعبد 

حصة، شركة التي يمتلكها في الشركة 

لفائدة شركة POWER ENR، شركة 
مساهمة، راسمالها 300.000 درهم، 

 7( بالدارالبيضاء،  مقرها  الكائن 
زنقة عالل بن عبد هللا، الطابق الرابع 

الدارالبيضاء  التجاري  (السجل 

.(4(5.647

العادية  غير  العامة  الجمعية  إن 

 ،20(9 نونبر   28 املنعقد في  للشركاء 

نتيجة  قررت  أعاله،  اليها  املشار 

الفصل  تعديل  املنجز،  للتفويت 

السابع من النظام االسا�سي.

تم القيام بااليداع القانوني بكتابة 

الضبط لدى املحكمة االبتدائية لبني 

تحت   ،2020 فبراير   (7 مالل بتاريخ 
رقم 49).

مجلس االدارة

231 P

ديوان االستاذة خودار ابتسام

موثقة

STE ACOIF
شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها اال تماعي : فا1 تجزئة وفاء، 
الرقم 07) الحي الصناعي بنسودة

رأسمالها : 900.000 درهم
تلقته  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
االستاذة خودار ابتسام موثقة بفا1 

بتاريخ 0) أبريل 2009.
االسا�سي  القانون  تعديل  تم 
ابن  السيد  شراء  بعد  للشركة 
ابن  والسيدة  وافي  حسني  مجدوب 
مجموع  ها ر  حسني  مجدوب 
حصة   4500 في  املمتلثة  الحصص 

ا تماعية من السيد املبرور حميد.
ونتيجة لذلك عدلت بنود القانون 
على  و4)   6 رقم  للشركة  االسا�سي 

الشكل التالي :
الحصص  :  ميع   6 الفصل 
9000 حصة  اال تماعية املتمثلة في 
أصبحت في ملكية السيد حسني وافي 

والسيدة حسني ها ر.
وافي  حسني  مجدوب  ابن  السيد 

7875 حصة.
السيدة ابن مجدوب حسني ها ر 

25)) حصة.
السيد ابن مجدوب   :  (5 الفصل 
للشركة  الوحيد  املسير  وافي  حسني 

بعد استقالة السيد املبرور حميد.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
بفا1  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   ،2009 أبريل   23 بتاريخ 

.2009/709
بمثابة مقتطف 

ديوان االستاذة خودار ابتسام

موثقة

232 P

STE GLOBAL LIFE CARE
PHARMA STORE

SARL AU
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
 7 فبراير 2020، مسجل بفا1 بتاريخ 
تم تأسيس شركة   2020 فبراير   (0
الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد وذات الخصائص التالية :
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.GLOBAL LIFE CARE : التسمية

 PHARMA  : التجاري  الشعار 

.STORE

الطابق السفلي   : املقر اال تماعي 

عين  طريق  الياسمين  رياض  تجزئة 

الشقف فا1.

تجارة   : اال تماعي  املوضوع 

املنتجات شبه صيدلية وشبه طبية 

بالتقسيط.

راسمال : 00.000) درهم  مقسم 

درهم   (00 000) حصة من فئة  الى 

لكل واحدة مسندة لشريك الوحيد 

السيدة  الى  مسندة  حصة   (000

ايمان بوعيون.

ايمان  السيدة   : الوحيد  املسير 

التعريف  لبطاقة  الحاملة  بوعيون 

.CB276151 الوطنية رقم

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التاسيس.

تم القيام بااليداع القانوني بكتابة 

الضبط لدى املحكمة التجارية بفا1 

تحت رقم   ،2020 فبراير   (8 بتاريخ 

673، رقم السجل التجاري  62033.
بالتلخيص

233 P

STE S.F CAR

SARL AU

تعديالت قانونية
قرر   2020 فبراير   (4 بتاريخ 

الشريك الوحيد للشركة ما يلي :

مدينة  من  الشركة  مقر  تغيير 

العيون الى   642 رقم   I الوحدة بلوك 

 45 شارع النعامية رقم   3 حي الخير 

بو دور.

بكتابة  تم   : القانوني  االيداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 

تحت رقم   ،2020 فبراير   (9 بتاريخ 

.2020/448

234 P

 STE BIG HOMELAAY

TRAITEUR
تأسيس رشكة ذات املسؤولية املحدودة 

وذات الرشيك الوحيد
وضع  تم   2020/02/05 بتاريخ 

قانون منظم لشركة ذات املسؤولية 

الوحيد  الشريك  وذات  املحدودة 

وذات املميزات التالية :

 STE BIG HOMELAAY : التسمية

TRAITEUR ذات املسؤولية املحدودة 

وذات الشريك الوحيد.

مقهى  تموين الحفالت،   : الهدف 

الحفالت واألعرا1  تنظيم  ومطعم، 

واملناسبات.

الرأسمال : حدد في مبلع 00.000) 

حصة من   (000 إلى  درهم مقسمة 

موزعة  للواحدة  درهم   (00 فئة 

كالتالي :

السيد خركبل : 000) حصة.

الوفاق  تجزئة   : اال تماعي  املقر 

بلوك E رقم 7 العيون.

تسير من طرف السيدة   : اإلدارة 

خركبل ملدة غير محددة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 

رقم  تحت   2020/02/(( بتاريخ 

.30783

235 P

STE SONAFAR
SARL

Au capital de 100.000 DH

 Siège social : Hay el hassani

 bloc E3 N°2  lirak sidi brahim

FES

تأسيس شركة
السجل التجاري : 3)7)6

 : بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  وضع  تم   2020 يناير   (7

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

تتلخص فيما يلي :

.SONAFAR التسمية : شركة

 Fabrication  : الهدف اال تماعي 

 d’articles confectionnés en

 celluloid Gutta-percha matieres

 plastiques ou autres matieres

.analogues
املقر : حي الحسني بلوك E3 رقم 2 

ليراك سيدي براهيم - فا1.

املدة : 99 سنة.
00.000) درهم مجزئة   : رأسمال 

إلى 000) حصة قيمة كل واحدة منها 

00) درهم.
الكبيري  للسيد  أسند   : التسيير 

محمد رضوان الساكن ب 5) بلوك 2 

تجزئة النور شارع ابن الخطي6 فا1 

ملدة غير محدودة.

السنة  خالل  بها  املعمول  الفترة 

غاية إلى  يناير  فاتح  من   تبتدأ 

 )3 ديسمبر.

املركز  لدى  القانوني  اإليداع 

بتاريخ  فا1  لإلستثمار  الجهوي 

27/)2020/0 تحت رقم 368.

236 P

M.T CLUB
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس
 بمقت�سى عقد عرفي بسال بتاريخ
القانون  وضع  تم   ،2020 يناير   (5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة ذات الخصائص التالية :

 M.T CLUB : التسمية اال تماعية

.SARL

الهدف اال تماعي : مطعم ومقهى 

وقاعة لتنظيم الحفالت.

املقر اال تماعي : الفيال متوا دة 
بدوار أوالد بن علي الجياهنة السهول 

- سال-

املدة اال تماعية : 99 سنة.

حدد   : اال تماعي  الرأسمال 
 (00.000 مبلغ  في  الشركة  رأسمال 

من  حصة   (000 على  موزع  درهم 

وزعت للحصة  درهم   (00  فئة 

كما يلي : 

السيدة : مرية الزروالي 0)5 حصة ؛

السيدة : نبيلة مرباح 490 حصة ؛

املجموع : 000) حصة.

السيدة  تعيين  تم   : التسيير 

مرباح  نبيلة  والسيدة  الزروالي  مرية 

كمسيرتين للشركة ملدة غير محدودة.
تم التسجيل في السجل التجاري 

باملحكمة  الضبط  كتابة  لدى 

االبتدائية بسال تحت رقم 33))3.

237 P

STE HOUNAD شركة
SARL

على اثر قرار الجمع العام املنعقد 

 STE لشركة   20(9 ديسمبر   8 يوم 

مالها  رأ1   HOUNAD SARL

00.000) ومقرها اال تماعي : اقامة 

كريم هللا، زنقة لؤلؤ، رقم 44 - سال 

- تقرر ما يلي :

تصفية الشركة ؛

اعالن السيدة هدى بورقادي.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2020 فبراير   2( بتاريخ 

.34279

238 P

الصهريج متعدد املتاجرة
SARL

AU CAPITAL DE 100.000 DH

 Siège social : 19 Secteur C

 Complémentaire Hay Sahrij

CYM Rabat

ICE 002427425000097
رقم السجل التجاري بالرباط 

(4343(

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

I - التأسيس : بمقت�سى عقد عرفي 

واملسجل   2020 فبراير   (2 مؤرخ ب 

تم   ،2020 فبراير   (7 في  بالرباط 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

األساسية  بالخصائص  محدودة 

التالية :



عدد 5602 - 6) ر 6 )44) ))) مار1 2020)الجريدة الرسمية   6186

متعدد  »الصهريج   : التسمية 
املتا رة«.

غيار  قطع  في  االتجار   : الهدف 
السيارات.

املقر اال تماعي : 9)سكتور »1« 
إضافي حي الصهريج، ح.ي.م الرباط.

درهم   (00.000  : الرأسمال 
حصة ا تماعية   (000 مقسمة إلى 
00) درهم للحصة الواحدة  من فئة 

موزعة على الشكل التالي :
السيد حسن أبهيجة 520 حصة ؛
السيد عثمان أبهيجة 380 حصة ؛

السيدة ليلى قبلي 00) حصة.
املدة : 99 سنة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديسمبر   3( في  وتنتهي  يناير 

سنة.
تسيير  مهمة  أسندت   : التسيير 
الشركة ملدة غير محدودة إلى السيدان 

حسن أبهيجة وعثمان أبهيجة.
تم عن طريق   : القانوني  اإليداع 

املركز الجهوي لالستثمار بالرباط.
اإليداع القانوني لدى كتابة الضبط 
بتاريخ  بالرباط  التجارية   باملحكمة 

26 فبراير 2020 تحت رقم )33).
مقتطف للنشر والبيان
احمد مسيرا الشركة

239 P

 STE JNT MOUTTAKI
TRANSPORTE

SARL AU
تأسيس

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم  قد  بالرباط،   2020 يناير   2(
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
الوحيد  الشريك  ذات  املحدودة 

تحمل الخصائص التالية :
 JNT MOUTTAKI  : التسمية 

.TRANSPORTE
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
الهدف اال تماعي : مقاول لشحن 

البضائع.

رأ1 املال : 00.000) درهم مقسمة 
درهم   (00 حصة من فئة   (000 إلى 

للحصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
)3 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
موالي  زنقة   : اال تماعي  املقر 
احمد لوكيلي، عمارة 30 شقة رقم 8 

حسان الرباط.
التسيير : املتقي حسن.

اإليداع القانوني بالسجل التجاري 
لدى املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 
3) فبراير 2020 تحت رقم )4309).
240 P

PRO’WORK’IN
SARL AU

RIVALSFIT
SARL AU

تأسيس شركة
بالرباط  عرفي  عقد  بمقت�سى 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
املحدودة بشريك واحد والتي تحمل 

الخصائص التالية :
.RIVALSFIT : التسمية

.SARL AU : الصفة القانونية
الهدف اال تماعي :

ورشة لتصنيع وبيع املالبس ؛
االستيراد والتصدير ؛
التجارة االلكترونية.

رأسمال الشركة : 00.000) درهم 
فئة  من  حصة   (000 إلى  مقسمة 
درهم للحصة الواحدة موزعة   (00

على الشكل التالي :
 (000 مصطفى  بنكرطي  السيد 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

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

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر اال تماعي : 0) تجزأة نهواند 

الطابق األر�سي، تمارة.

املسير : السيد بنكرطي مصطفى.
السجل التجاري : 3)296).

241 P

شركة سطار فا1 لألشغال 
املختلفة

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 0.000) درهم

املقر اال تماعي : حي القد1 2، 
املجموعة 6، رقم ))، فا1

تأسيس شركة
بفا1  عرفي حرر  بمقت�سى عقد 
تم وضع القانون   2020 فبراير   6 في 
األسا�سي لشركة »ستار فا1 لألشغال 
مسؤولية  ذات  شركة  املختلفة« 

محدودة، فيما يلي خصائصها :
فا1  ستار  شركة   : التسمية 

لألشغال املختلفة.
في  مقاول   : اال تماعي  الهدف 

األشغال املختلفة أو البناء.
 ،2 حي القد1   : املقر اال تماعي 

املجموعة 6، رقم ))، فا1.
سنة تبتدئ من تاريخ   99  : املدة 

تقييد الشركة بالسجل التجاري.
الرأسمال : حدد في مبلغ 0.000) 
من  حصة   (00 إلى  مقسم  درهم 
درهم للحصة الواحدة تم   (00 فئة 
طرف  من  بكامله  وتحريره  اكتتابه 

الشركاء :
ا باري  العالي  عبد   السيد 

33 حصة ا تماعية ؛
34 حصة  السيد احمد الغواطي 

ا تماعية ؛
السعودي  السالم  عبد   السيد 

33 حصة ا تماعية.
يتم تسيير الشركة من   : التسيير 

قبل السيد عبد العالي ا باري.
من  تبتدئ   : اال تماعية  السنة 

فاتح يناير إلى )3 ديسمبر.
: قيدت الشركة  اإليداع القانوني 
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية 
بتاريخ   62(09 رقم  تحت   بفا1 

24 فبراير 2020.
للخالصة والبيان

242 P

 AUDIT-CORRECT 
SARL AU

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

22 يناير 2020، تم عقد الجمع العام 

االستثنائي إللغاء نقل املقر اال تماعي 

الكائن بشارع محمد الخامس إقامة 

القنيطرة   2 مكت6 رقم   466 بنحدو 

شارع محمد   : وتغيره بالعنوان اآلتي 

 (30 إقامة وسط املدينة  الديوري، 

مكت6 رقم 20 القنيطرة في عقد  مع 

عام استثنائي آخر في نفس اليوم.

تم وضع اإليداع القانوني باملحكمة 

بتاريخ   34(49 رقم  بسال   االبتدائية 

السجل  رقم   2020 فبراير   (7

التجاري باملحكمة االبتدائية بمدينة 

القنيطرة 54309.
التسيير

243 P

 STE BOVISTAR
SARL AU

بالقنيطرة  عرفي  عقد  بمقت�سى 

عقدت   ،2020 يناير   27 بتاريخ 

 MONDIAL معية الشركاء لشركة 

املسؤولية  محدودة  شركة   SAKAN

في  للتداول  استثنائي  عام   مع 

القضايا التالية :

بيع مجموع الحصص اال تماعية 

ا تماعية  حصة   2000 للشركة 

اململوكة  بلعامر  سميرة  للسيدة 

حصة   (000 قدميري  رشيد  للسيد 
إخرازن  سناء  والسيدة  ا تماعية 

000) حصة ا تماعية.

شركة  من  الشركة  اسم  تغيير 

شركة  إلى   MONDIAL SAKAN

.BOVISTAR

شركة  من  الشركة  شكل  تغيير 

شركة  إلى  املسؤولية  محدودة 

محدودة املسؤولية بشريك وحيد.

تغيير مقر الشركة من املقر القديم 

إلى املقر الجديد الكائن ب : 28 شارع 

الوفاء،  إقامة  العزيز،  عبد  موالي 

رقم 7، القنيطرة.
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تغيير أنشطة الشركة من اإلنعاش 
الفالحي  االستغالل  إلى  العقاري 

وتربية املوا�سي.
بلعامر  سميرة  السيدة  تعيين 
كمسير وحيد للشركة ملدة غير محددة 
السيد رشيد قدميري  استقالة  بعد 

والسيدة سناء إخرازن.
تتمية وتحيين النظام األسا�سي.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  للمحكمة  التجاري 

بالقنيطرة تحت رقم السجل 8)49.
244 P

ASOUAB PRINT
SNC

إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   2020/0(/06

التضامن ذات املميزات التالية :
  ASOUAB PRINT  : التسمية 

. SNC
موالي  زنقة   : اال تماعي  املقر 

يوسف، رقم 06، حي تكنى، كلميم.
درهم   (00.000  : الرأسمال 
فئة  من  حصة   (000 على  مقسمة 

00) درهم.
الهدف : مطبعة.

الشركاء : السيدة فاطنة أصواب، 
ب   (989/06/(4 بتاريخ  مزدادة 
اسبويا سيدي إفني. والحاملة لبطاقة 
 JA148128 - التعريف الوطنية رقم 

900 حصة.
مزدادة  أصواب،  كريمة  السيدة 
بكلميم.   (992/(0/30 بتاريخ 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  والحاملة 

رقم JA156512 - 00) حصة.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديسمبر   3( في  وتنتهي  يناير 

سنة.
: تسير الشركة حاليا من  التسيير 
طرف السيدة فاطنة أصواب ملدة غير 

محددة.
باملحكمة  تم   : التجاري  السجل 
بتاريخ  بكلميم  االبتدائية 

0)/2020/02 تحت رقم 2809.
245 P

AMGOUNE TRANS
  SARL ASSOCIE UNIQUE

تأسيس شركة
بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   02/0(/2020
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 
املميزات  ذات  وحيد   شريك  ذات 

التالية :
 AMGOUNE TRANS  : االسم 

ش.م.م .ش.و.
امنتاك  حي   : اال تماعي  املقر 
القليعة زنقة 468 انزكان ايت ملول.

نقل البضائع   : الهدف اال تماعي 
أل ل الغير.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تسجيلها بالسجل التجاري. 

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 
فى 00.000) درهم مقسمة إلى 000)  

حصة موزعة كالتالي :
السيد سالم محمد 000) حصة.  

املسير : السيد سالم محمد.
السنة اال تماعية : من فاتح يناير 

إلى )3 ديسمبر.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكمة االبتدائية بانزكان 

يوم )3/)2020/0 تحت رقم 99).
246 P

أݣرسواك لألشغال املختلفة
ش.م.م. شريك وحيد

تأسيس شركة
مصحح  عرفي   عقد  بمقت�سى 
 2020-02-13 بتاريخ  االمضاء 
ومسجل بتارودانت، تأسست شركة 
ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 
املواصفات   تحمل  الوحيد  الشريك 

التالية :
»أݣرسواك   شركة    : التسمية 
شريك  ش.م.م.  املختلفة«  لألشغال 

وحيد.
العمومية  االشغال   : الهدف 
والتجارة  والبناء  املختلقة  واالشغال 

......(négoce) العامة
رأسمالها   : اال تماعي  الرأسمال 
درهم   7  0.000 اال تماعي محدد في 
ا تماعية  حصة   700 إلى  موزعة 
بالكامل  00)درهم مملوكة  فئة  من 

للشريك الوحيد.

تجاري  محل   : اال تماعي  املقر 
الترابية  الجماعة  تݣليان  بدوار 

تافراوتن إقليم  تارودانت.  
املدة : مدة الشركة محددة في 99 
في  تقييدها  تاريخ  من  تحس6  سنة 

السجل التجاري.
التسيير : تسير الشركة و ملدة غير 
محدودة من طرف الشريك الوحيد 

ياسين ايت مراكو.
اإليداع القانوني : بكتابة الضبط 
بتارودانت   االبتدائية  باملحكمة 
رقم  تحت   2020/02/(9 بتاريخ 

.94/2020
املحكمة   : التجاري  السجل 
بتاريخ بتارودانت   االبتدائية 
رقم  تحت   2020/02/2(

.2020/6567
للنشر

247 P

مكت6 التسيير، االعالميات واملحاسبة 

كا يسكو«

AGROBUS SERVICE
تأسيس شركة ش.م.م. 

وبمو 6   (4/(0/20(9 بتاريخ 
تأسست   ،7305 رقم  عرفي  عقد 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 »AGROBUS SERVICE« تحت اسم 

ش.م.م هدفها كالتالي :
نقل األشخاص.

05 عمارة  : رقم  العنوان التجاري 
الثاني  الطابق  أمنية  تجزئة  بيشا 

تيزنيت.
درهم   (00.000   : مالـــها  رأ1 
كل  قيمة  حصة   (000 إلى  موزعة 

حصة 00) درهم.
تم تعيين السيد   : تسيير الشركة 
وحيدة   كمسير  فرعوني  محمد 
للشركة ملدة غير محدودة مع إعطائه 
القانون  حس6  الصالحيات  كامل 

األسا�سي للشركة. 
من   99 مدة عمر الشركة   : املـــــدة 

تاريخ تأسيسها النهائي .
إيداع  تم   : القانوني  اإليداع 
امللف القانوني بمكت6 الضبط لدى 
عدد       بتيزنيت  االبتدائية  املحكمة 

9/688)20 بتاريخ 8)/0)/9)20.

248 P

 ADRAR الشركة
TERRASSEMENT

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
القوانين  وضع  تم   2020/02/(9
األساسية لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املميزات التالية :
 ADRAR  : التسمية 

  TERRASSEMENT
الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية. 
الهدف : األعمال املتنوعة او البناء 
/تعبيد  الصحي  الصرف  اعمال   /

الطرق.
حي السالم رقم   : املقر اال تماعي 

6)2 الدراركة أكادير. 
في  حدد   : اال تماعي  الرأسمال 
000.000.) درهم مقسم إلى 0.000) 
املمثلة  درهم   (00 فئة  من  حصة 

للحصة الواحدة في ملكية :
 5000 زاهيري  حميد  السيد 

حصة.
شكرية   املطال6  عبد  السيد 

5000 حصة. 
التسيير : عين حميد زاهيري مسير 

للشركة ملدة غير محددة.
املدة : 99 سنة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
تحت   2020/02/25 بتاريخ  بأكادير 

رقم 89708.
املسير

249 P

CENTRE COPIE CHARKI
SNC

إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   2020/0(/24

التضامن ذات املميزات التالية :
 CENTRE COPIE  : التسمية 

.CHARKI SNC
محمد  شارع   : اال تماعي  املقر 
محمد  بيروك  قسارية  الساد1، 

الصديق، رقم 3، كلميم.
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الرأسمال : 0.000) درهم مقسمة 
على 00) حصة من فئة 00) درهم.

الهدف : مركز نسخ.
السيدة صافية شرقي   : الشركاء 
 (982/(2/23 بتاريخ  املزدادة 
التعريف  لبطاقة  الحاملة  بالزاك، 

الوطنية رقم JA95206 - 50 حصة.
املزدادة  بوكرين  مريم  السيدة 
بكلميم،   (985/06/23 بتاريخ 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

رقم JA134875 - 50 حصة.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديسمبر   3( في  وتنتهي  يناير 

سنة.
: تسير الشركة حاليا من  التسيير 
طرف السيدة صافية شرقي ملدة غير 

محددة.
باملحكمة  تم   : التجاري  السجل 
بتاريخ  بكلميم  االبتدائية 

0)/2020/02 تحت رقم 3)28
250 P

STE BTP ACTIF
SARL

ICE. 002372448000085
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ  
تم تأسيس شركة   2020 فبراير   03
محدودة املسؤولية ذات الخصائص 

التالية : 
 STE BTP ACTIF Sarl : التسمية

املقر اال تماعي : بلوك او رقم 282 
حي الهدى اكادير.

واالشغال  اشغال البناء   : الهدف 
املتنوعة.

 (00.000  : اال تماعي  الرأسمال 
درهم.

–محند  اولحاج  رشيد   : التسيير 
الحسيني – حسن سميح.

املدة : 99 سنة.
حتى يناير  فاتح    : املالية   السنة 

)3 ديسمبر.
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
  89644 رقم  تحت  باكادير  التجاري 
السجل  رقم   .2020/02/(9 بتاريخ 

التجاري 5)425.
251 P

STE BOID MAROC
العام   الجمع   بمقت�سى محضر  
والدي   2020/0(/(0 في  املنعقد 
ذات  شركة  تأسيس  بمو به  تم 

مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي :
 Ste BOID  : التجاري  االسم 

MAROC
مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.
الرأسمال : 00.000) درهم.

حيث يتوفر :
 500 على  احمد  بو دي  السيد 

حصة.
على  لحسن  بوسالم  اد  السيد 

500 حصة.
االشغال  في  مقاول   : الهدف 

املختلفة و البناء.
العنوان : حي ام املهر، بو دور. 

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
يناير إلى )3 ديسمبر من كل سنة.

تسير من طرف السيد   : التسيير 
بوسالم  اد  والسيد  احمد  بو دي 

لحسن .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  2020/02/(( في  للعيون  االبتدائية 

تحت الرقم الترتيبي 2020/330.
252 P

 ASSARI
SNC

إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   2020/0(/(7

التضامن ذات املميزات التالية :
 ASSARI SNC : التسمية

زنقة   ،(7 رقم   : اال تماعي  املقر 
الخطوات، حي التواغيل، كلميم.

الرأسمال : 0.000) درهم مقسمة 
على 00) حصة من فئة 00) درهم.

الهدف : مقهى ومطعم.
السيد  مال الساري،   : الشركاء 
ب   (989/08/02 بتاريخ  مزداد 
لبطاقة  والحاملة  كلميم.  فاصك 
 JA138437 - التعريف الوطنية رقم 

50 حصة.

الشنقوي،  صالحة  السيدة 

مزدادة بتاريخ 07/))/988) بكلميم. 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  والحاملة 

رقم JA138992 - 50 حصة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

كل  من  ديسمبر   3( في  وتنتهي  يناير 

سنة.

: تسير الشركة حاليا من  التسيير 

طرف السيد  مال الساري ملدة غير 

محددة.

باملحكمة  تم   : التجاري  السجل 

بتاريخ  بكلميم  االبتدائية 

0)/2020/02 تحت رقم 5)28.

253 P

A.S SHOP
S.A.R.L- A.U

العام  الجمع  محضر  حس6 

 2020/02/(0 بتاريخ  التأسي�سي 

 A.S شركة  الوحيد  الشريك  قرر 

SHOP S.A.R.L- A.U ذات مسؤولية 

محدودة 00.000) درهم ما يلي :

مقر الشركة : شقة بالطابق األول 

بلوك 7 رقم 9) وفاق بنسركاو.

رأ1 املال حدد في 00.000) درهم 

فئة    من  حصة   (000 إلى  مقسومة 

00)درهم الواحدة وموزعة كالتالي :

رازق فاطمة 000) حصة. 

املوضوع : من أهداف الشركة :

بيع مواد التجميل.

بيع زيوت الغذائية أركان.

 االستيراد و تصدير.

الوحيد  الشريك  قرر   : التسيير 

   A.S SHOP-S.A.R.L- A.U أن شركة 

ملدة  فاطمة  رازق  السيدة  سيسيرها 

غير محدودة.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

لدى املحكمة التجارية باكادير بتاريخ 

 ،8970( رقم  تحت   25/02/2020

السجل التجاري رقم 42559. 

254 P

مكتـــ6 ايلو فينونسيال لال ستشارات ش. م.م.

 ELO FINANCIAL
CONSULTING

 SARL A.U
عمــارة ) شقة ) شــارع تيتو بأكادير

رأسمالها : 0.000) درهم 
تأسيس شركة

تأسست  عرفي  عقد  وبمو 6 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 STE ELO FINANCIAL إسم  تحت 
بتاريخ   CONSULTING SARL A.U

.22/03/20(3
هدفها :

مقاول في املحاسبة.
:  عمــارة) شقة  العنوان التجاري 

) شــارع تيتو بأكادير.
موزعة  درهم   (0.000 رأسمالها 
حصة   كل  قيمة  حصة   (00 إلى 

00)دراهم، موزعة كما يلي :
السيد الواثقي أسامة 00) حصة.
تم تعيين السيد   : تسيير الشركة 
للشركة  مسيرا  أسامة  الواثقي 
كامل  تخويله  مع  محدودة  غير  ملدة 
الصالحيات حس6 القانون االسا�سي 

للشركة.
املدة : 99 سنة من تاريخ تأسيسها.
بمكت6  تم  القانوني  اإليداع 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بتاريخ     (479 رقم  تحت   ، بأكادير 

.03/09/20(3
 STE ELO« الشركة  سجلت 
 FINANCIAL CONSULTING«
التجاري  بالسجل   SARL A.U
بتاريخ  259(9 رقم  تحت   بأكادير 

.03/09/20(3
255 P

حسابات ادميم ش.م.م

336 شارع املقاومة ايت ملول

الهاتف : 0528240004

الفاكس : 6)05282492

EASY FAST TRANS شركة
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة 
بمو 6 عقد عرفي محرر بتاريخ 
القانون  وضع  تم   2020 فبراير   (8
محدودة  شركة  لتأسيس  األسا�سي 

املسؤولية باملميزات التالية :
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 EASY FAST شركة   : التسمية 
 TRANS

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 
املحدودة.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم مقسمة   (00.000 الشركة في 
بقيمة  ا تماعية  حصة   (000 إلى 
مقسمة و  للواحدة  دراهم   (00 

كما يلي :
 500 ياسين  شحوري  السيد 
 500 محمد  اكرين  والسيد  حصة 

حصة.
مقر الشركة : الطابق السفلي رقم 
ايت  المين  بحيرات  حي   5 بلوك   33

املول.
األمتعة  نقل   : الشركة  نشاط 
النقل  غير املصحوبة لحساب الغير, 
لحساب  للبضائع  الدولي  و  الوطني 

الغير .
شحوري  السيد  عين   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  ياسين 

محدودة.
: الشركة ملزمة بالتوقيع  التوقيع 

للمسير السيد شحوري ياسين.
إلى يناير   0( من   : املالية   السنة 

)3 ديسمبر .
املدة :  مدة الشركة محددة في 99 

سنة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية النزكان 
 332 رقم  تحت   2020/02/25 يوم 

ورقم السجل التجاري 9939).
256 P

 STE CONSULTING AND
MARKETING STUDIES

 SARL AU 
RC : 42519

تـأسـيـس شــركة
بتأريخ  عرفي   عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   (2/02/2020
املسؤولية  ذات  لشركة  التاسي�سي 
املحدودة تحمل الخصائص التالية :

 STE CONSULTING : الـتـسـميـــــــــــــــة
 AND MARKETING STUDIES

SARL AU

الشركة ذات املسؤولية   : الشكل 
املحدودة من شريك واحد.

واستشارات  دراسة   : الـمـوضـــــوع 
بيع حلول   / االتصاالت والتسويق   /

البرمجيات.
 (0 رقم   : اال ـتـماعــي  الـمـقر 
الطابق الرابع ملحق املسجد الكبير 

الداخلة أكادير. 
مــــــدة الشركــــــة : 99 سنة. 

 (00.000  : الشركـــة  رأسمـــال 
درهم.

علمي  امين  محمد   : الـتسـيـيــــــــــــــــــر 
مرقطاني.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
بتاريخ:   89650 رقم  تحت  باكادير 
التجاري  رقم سجلها   20/02/2020

هو: 9)425. 
257 P

 GOLD GOODS الشركة
تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
القوانين  وضع  تم   2020/02/07
األساسية لشركة محدودة املسؤولية 
املميزات  ذات  وحيد  شريك  ذات 

التالية :
GOLD GOODS : التسمية

الشكل القانوني : شركة محدودة 
املسؤولية ذات شريك وحيد. 

والثصدير/  استيراد   : الهدف 
دراسة وتقييم املشاريع التنقيط/بيع 

االسمدة.
94) تجزئة  : رقم  املقر اال تماعي 

الهدى ايت ملول.
في  حدد   : اال تماعي  الرأسمال 
 (000 إلى  مقسم  درهم   (00.000
املمثلة  درهم   (00 فئة  من  حصة 

للحصة الواحدة في ملكية :
السيد محمد اوبيه

عين محمد اوبيه مسير  التسيير: 
للشركة ملدة غير محددة.

املدة: 99 سنة
لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
تحت   2020/02/20 بتاريخ  بانزكان 

رقم 0)3.
 املسير
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FKM TRANS شركة
ش.م.م

رأسمالها : 00.000) درهم

مقرها اال تماعي : شارع 579

رقم 04 حي النهضة  الدراركة ااكادير

تأسيس شركة
بمو 6 عقد عرفي محرر بتاريخ 

شركة  تأسيس  تم   20(9/(0/29

املميزات  ذات  املسؤولية  محدودة 

التالية :

 FKM TRANS شركة   : التسمية 

ش.م.م. 

لحساب  البضائع  نقل   : الهدف 

الغيرمحلي ودوالي.

رقم   579 شارع   : املقر اال تماعي 

04 حي النهضة  الدراركة ااكادير.

 (00.000  : رأ1 املال اال تماعي 

درهم مجزأ إلى 000.) حصة من فئة 

00) درهم للحصة.

التسيير : تعيين السيد املنصوري 

رشيد مسيرا للشركة ملدة سنة قابلة 

للتجديد. 

تبتدأ السنة   : السنة اال تماعية 

اال تماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

آخر د نبر من كل سنة.

لهذا  القانوني  اإليداع  وتم 

هيئة  لدى  الضبط  بكتابة  العقد 

  89696 املحكمة التجارية تحت رقم 

بتاريخ  والسجل التجاري رقم42553 

.2020/02/24
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مكت6 » كا يسكو «

رقم 05 عمارة بيشا تجزئة أمنية تيزنيت

 EURO DECO MONDIAL
ش.م.م 

تأسيس شركة
وبمو 6   2020/0(/27 بتاريخ 

بتاريخ   مسجل  عرفي  عقد 

 ،RE : 840 03/02/2020 تحت رقم

املسؤولية  ذات  شركة  تأسست 

 EURO DECO املحدودة تحت اسم

MONDIAL ش.م.م هدفها كالتالي :

أشغال البناء املختلفة.
افود  دوار   : التجاري  العنوان 

نتكيضا اكلو تيزنيت.
درهم    (00.000  : رأسمالـــها 
كل  قيمة  حصة    (000 إلى  موزعة 

حصة 00) درهم.
تم تعيين السيد   : تسيير الشركة 
بوكوش كمسير وحيد   اللطيف  عبد 
للشركة ملدة غير محدودة مع إعطائه 
القانون  حس6  الصالحيات  كامل 

األسا�سي للشركة. 
من   99 مدة عمر الشركة   : املـــدة 

تاريخ تأسيسها النهائي .
إيداع  تم   : القانوني  اإليداع 
امللف القانوني بمكت6 الضبط لدى 
عدد   بتيزنيت  االبتدائية  املحكمة 

2020/72 بتاريخ 8)/2020/02.
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KEKAI SURF TAGHAZOUT
SARL

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
القانون  وضع  تم   ،2020 يناير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة ذات الخصائص التالية :
 KEKAI SURF  : التسمية 

TAGHAZOUT SARL
الشكل القانوني : ش.م.م. 

زنقة   (( رقم   : اال تماعي  املقر 
ايكونتسيال تغازوت اكادير.

الهدف : مدرسة الركمجة.
 (00.000 في  حدد   : الرأسمال 
حصة   (000 من  مقسمة  درهم 
00) درهم للحصة  ا تماعية بقيمة 
محررة  نقدا،  مكتتبة  الواحدة 

وموزعة كالتالي :
السيد بوتور حمزة : 500 حصة.
السيد غالم معاد : 500 حصة.

املدة : 99 سنة.
التسيير : عين السيد بوتور حمزة 
و السيد غالم معاد كمسيرين للشركة 

ملدة غير محددة.
اإليداع القانوني : ثم اإليداع لدى 
التجارية  باملحكمة  الضبط  مكتبة 
تحت   2020 فبراير   2( يوم  ألكادير 
و رقم السجل التجاري   89674 رقم 

هو 42537. 
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شركة جود تعمير
ش.م.م - ش.و

رأسمالها : 000.000.) درهم
الطابق االر�سي رقم 208 شارع 

الحاج لحبي6 حي اكرو ماعي
الدشيرة الجهادية -انزكان

رقم التقييد في السجل التجاري  
(9905

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تم  قد  بالدشيرة   2020 يناير   22
الخصائص  تحمل  شركة  تأسيس 

التالية :
تعمير      شركة  ود   : التسمية 

ش.م.م ذات الشريك الوحيد.
اإلنعاش   : اال تماعي  الهدف 
وبيع  شراء  البناء،  أشغال  العقاري، 
تسيير  استغالل،  كراء،  األرا�سي، 
واإلقامات  والعقارات  البنايات  وبيع 
التابعة  والوحدات  السياحية 

لإلنعاش السياحي.
الطابق   MZ  : اال تماعي  املقر 
األر�سي رقم 208 شارع الحاج لحبي6 
 - الجهادية  الدشيرة  ماعي  اكرو  حي 

انزكان
املدة : 99 سنة.

درهم   (.000.000  : املال  الرأ1 
حرر بكامله و مقسم إلى 000) حصة 
درهم   (00 قيمة  من  ا تماعية 
لفائدة الشريك الوحيد السيد افران 

عبد الكريم.
افران السيد   :  التسيير 

عبد الكريم.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بانزكان 
رقم   تحت   2020 فبراير   (8 بتاريخ 

.296
للخالصة و البيان : اإلدارة
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STE INITIATIVE TEXTIL
SARL AU

بمقت�سي عقد عرفي املؤرخ بتاريخ  
تأسيس  تم  بانزكان    (9/02/2020
شركة ذات املسؤولية  املحدودة   ذات 
الخصائص  تحمل  الوحيد  املساهم 

التالية :
 STE INITIATIVE  : التسمية 

TEXTIL SARL AU

بزنقة  كراج   : اال تماعي  املقر 
)3 حي موالي  عالل بن عبد هللا رقم 

اسماعيل انزكان.
رأ1 املال : 00.000) درهم.

املدة : 99 سنة.
املسير : السيدة  نعيمة السريرة.

 - تصنيع وبيع املالبس   : النشاط 
االستيراد والتصدير (تا ر أو وسيط) 

- تجارة 
تم اإليداع القانوني لدي املحكمة  
  2020/02/2( بأنزكان  االبتدائية 

تحت رقم 9)3.
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 IDAADDY
 SNC 

إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   28/0(/2020

التضامن ذات املميزات التالية :
 IDAADDY SNC : التسمية

الوفاء  مسجد   : اال تماعي  املقر 
شارع الرحمة رقم 5 حي الفيال كلميم

الرأسمال : 0.000) درهم مقسمة 
على 00) حصة من فئة 00) درهم.

الهدف : مخبزة.
أبدار  محمد  السيد   : الشركاء 
 (987/((/(4 بتاريخ  املزداد 
الحامل  ايفني،  سيدي  بايـمنفاست 
 JA129093 - للبطاقة الوطنية رقم 

50 حصة.
املزداد  العدي  الحافظ  السيد 
سيدي  بايـمنفاست   (989 بتاريخ 
ايفني، الحامل للبطاقة الوطنية رقم

JD48212 - 50 حصة.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديسمبر   3( في  وتنتهي  يناير 

سنة.
: تسير الشركة حاليا من  التسيير 
غير  ملدة  أبدار  محمد  السيد  طرف 

محددة.
باملحكمة  تم   : التجاري  السجل 
بتاريخ  بكلميم  االبتدائية 

3)/2020/02 تحت رقم 2823.
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حسابات اطلنتيس
زنقة موالي إدريس بلوك 0) رقم 28

الطابق األول الحي الصناعي اكادير

TEL/FAX : 05 28 82 29 72

 STE MYRESTOPASS 
SERVICE

sarl
رأسمالها  : 00.000) درهم

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
)) ديسمبر 9)20 بانزكان تم إحداث 
محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية باملواصفات التالية :
 STE MYRESTOPASS  : االسم 

SERVICE sarl
الطابق   4 رقم   : اال تماعي  املقر 

األول زنقة 532 الجرف إنزكان.
مطعم  ومقهى،  مطعم   : الهدف 
وتنظيم  حفالت  ممون   ماعي، 
وتوزيع  عامة  املهر انات،تغذية 
استيراد  عامة،  تجارة  السلع، 
،أعمال  مختلفة  أعمال   ، وتصدير 
الحراسة، أعمال النظافة ، البستنة 
وصيانة  الخضراء  األماكن  وإصالح 
عاملة  يد  مختلفة،  .خدمات  عامة 
مكات6  تسيير  باإلنابة،  عاملة  ويد 
الضبط. منعش عقاري،وكالة عقارية 
وتسيير واستغالل املقاوالت التجارية.  
و عامة  ميع العمليات واملعامالت 
مباشرة  غير  أو  مباشرة  املتعلقة 
بالهدف اال تماعي و التي تساعد في 

تنمية الشركة.
الشركة   رأسمال   : الرأسمال 
موزعة  درهم   (00.000 في  محدود 
درهم    (00 000) حصة بمبلغ  على  

للحصة في حوزة كل من :
 500 اسماعيل  الكو�سي  السيد 

حصة.
 السيدة عونتي نهاد 500 حصة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل   من  ديسمبر   3( غاية  إلى  يناير 

سنة.
املسير الوحيد للشركة   : التسيير 
لفترة غير  الكو�سي رشيد  السيد  هو 

محدودة.

عمر الشركة : محدود في 99 سنة.

تم  لقد   : القانوني  االيداع  

االيداع القانوني لدى كتابة الضبط   

يوم بانزكان  االبتدائية   باملحكمة 

 99 رقم  تحت   2020 يناير   (7

والسجل التجاري رقم 9709).
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كا يسكو

رقم 05 عمارة بيشا تجزئة أمنية تيزنيت

 STE MULTI-TRAVAUX ET

 BRICOLAGE DU SUD
 ش.م.م 

إعالن بتأسيس شركة
وبمو 6   2020/0(/24 بتاريخ 

بتاريخ   مسجل  عرفي  عقد 

 ،RE :751 تحت رقم   30/0(/2020

املسؤولية  ذات  شركة  تأسست 

MULTI- اسم   تحت  املحدودة 

 TRAVAUX ET BRICOLAGE DU

SUD  ش.م.م هدفها كالتالي :

أشغال البناء املختلفة.

دوار ادوزكري   : العنوان التجاري 

بونعمان تيزنيت.

رأ1 مالـــها  : 00.000) درهم  (مئة 

أالف  درهم ) موزعة إلى 000) حصة  

مائة  درهم   (00 حصة  كل  قيمة 

درهم.

: تم تعيين السيد  تسيير الشركة  

رشيد بلهشطار كمسير وحيد  للشركة 

كامل  إعطائه  مع  محدودة  غير  ملدة 

الصالحيات حس6 القانون األسا�سي 

للشركة. 

املـــدة : مدة عمر الشركة 99 تسعة 

تأسيسها  تاريخ  من  سنة  وتسعون 

النهائي .

إيداع  تم   : القانوني  اإليداع 

امللف القانوني بمكت6 الضبط لدى 

رقم   بتيزنيت  االبتدائية  املحكمة 

2020/78 بتاريخ 8)/2020/02. 
مكت6
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شركة ميدل ايست نورت افريكا
تـأسـيـس شــركة

بتأريخ  عرفي   عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   .((/09/20(2
التاسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 
الخصائص  تحمل  الوحيد  الشريك 

التالية :
ميدل ايست نورت   : الـتـسـميـــــــــــــــة 

افريكا.
:  شركة ذات املسؤولية  الشكل  

املحدودة الشريك الوحيد.
الـمـوضـــــوع  :             

تسيير  في  متخصصة  شركة 
واستغالل املالهي الليلية.

العمليات  عامة  ميع  وبصفة 
غير  أو  مباشرة  بصفة  ترتبط  التي 

مباشرة بهدف الشركة.
الـمـقر اال ـتـماعــي : بلوك ف7 رقم 

25 مكرر حي الداخلة -  أكادير.
99  سنة ابتداء   : مــــــدة الشركــــــة  

من يوم تأسيسها. 
رأسمـــال الشركـــة   :  00.000)درهم 
فئة  من  حصة   (000 على  مقسم 
الوحيد  للشريك  درهم  لها   (00
 Cin : السيد سيدي محمد السالمة 

.I 178379
 األربــــــــــــــــــاح  : يتم اقتطاع نسبة %5 
من األرباح  لالحتياط القانوني والباقي 

حس6 تقرير الشريك الوحيد  .
من  الشركة  تسير   : الـتسـيـيـــــــــــــر 
طرف السيد سيدي محمد السالمة.

موكلة للسيد  صالحيات االمضاء 
السيد سيدي محمد السالمة.

السنـــة اال تمـاعيـة : من فاتح يناير 
إلى )3 ديسمبر.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
يـوم   بأكادير  التجارية  املحكمة 

2)20/09/20 تحت رقم  23877 .
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شركة ليبر كوبي سربيس
ش م م

إعالن عن تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   (3/0(/2020
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املميزات التالية :

االسم : شركة ليبر كوبي سربيس.
الجاح  شارع   : اال تماعي  املقر 
سو1  انوار  حي   5( رقم  الحبي6 

اكادير.
هدف فوطوكوبي.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تسجيلها بالسجل التجاري. 

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 
 (.000 مقسمة  درهم   (00.000 فى 

حصة موزعة كالتالي :
 (00  : ابال  اعلي  محمد  السيد 

حصة.
 300  : أبال  اعلي  ياسين  والسيد 

حصة.
والسيد عمر بودي : 250 حصة.

 250  : بودي  هللا  عبد  والسيد 
حصة.

السيدة نعيمة اعلي أبال .   
محمد  السيد  تعيين   : التسيير 
اعلي أبال مسيرا للشركة وذلك لفترة 

غير محدودة.
التوقيع : السيد محمد اعلي أبال.

السنة اال تماعية : من فاتح يناير 
إلى )3 ديسمبر.

باملحكمة  القانـوني  اإليـداع  تـم 
التجارية بأكادير بتاريخ 2020/)27/0  

تحت رقم 89362.
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FIDUCIAIRE TEMSIA
TEL : 0640109989 / 0673219430

STE PERLA FRESH
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
تأسيس

بمو 6 عقد عرفي مؤرخ بأكادير 
النظام  وضع  تم   0(/02/2020
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
فيما  مميزاتها  تكمن  والتي  املحدودة 

يلي :
 STE PERLA FRESH » : التسمية

.S.A.R.L
الشركة  غرض  يمكن   : الغرض 
لحساب  أو  الخاص  لحسابها  سواء 
أي دولة أخرى  وفي  املغرب  في  الغير 

فيما يلي :

الخضر  وتصدير  استيراد 

والفواكه.

مقر الشركة : حي النهضة بلوك 8 
زنقة )) رقم 8) تيكوين أكادير.

 99 املدة :حددت مدة الشركة في 

سنة ابتداء من تاريخ تكوينها النهائي.
رأسمال  يبلغ   : الشركة  رأسمال 

 (00.000 درهم  ألف  مئة  الشركة 

مائة  ذات  حصة  ألف  إلى  مقسم 

00) درهم كقيمة للحصة الواحدة، 

كليا  القيمة  ومدفوعة  مكتتبة 

ومخصصة للشريك اآلتي أسمه :            

 (000   : محمد  اورحمة  السيد 

حصة.

السنة املالية : تبتدئ في فاتح يناير 

وتنتهي في )3 ديسمبر .

السيد  الشركة  يسير  التسيير: 

اورحمة محمد  ملدة غير محدودة .    

القانوني لدى كتابة  تم اإليداع   

باكادير   التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   20/02/2020 بتاريخ 

.89659
للخالصة والبيان

املسير
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 Société  OTY SMART

SERVICES
 SARL  AU 

شركــة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس
بتاريخ    عرفي   عقد  بمقت�سى 

ذات  تأسست شركة   30/0(/2020

باملواصفات  محدودة  مسؤولية 

التالية :  

 STE OTY SMART   : التسمية 

.SERVICES

وتسويق  االتصاالت   : املوضوع 

األحداث الرقمية.

القليعة  حي   : اال تماعي  املقر 

الفوقانية القليعة ايت ملول.
حدد املبلغ   : رأسمال الشركة     

 (000 00.000) درهم مجزأ إلى    في 

حصة من فئة 00)درهم للواحدة. 

التسيير :  أسند التسيير إلى السيد 

خنبوبي عثمان ملدة غير محدودة.

البنكي،  للتوقيع  بالنسبة  أما 

تلتزم الشركة بتوقيع السيد خنبوبي 

عثمان. 

تأسيس  من  سنة   99  : املدة 

الشركة.

وقد تم اإليداع القانوني بمكت6 

ان 
ٌ
بإنزك اإلبتدائة  املحكمة  الضبط 

رقم  تحت   (8/02/2020 بتاريخ 

بالسجل  الشركة  تسجيل  وتم   (94

التجاري تحت رقم )990).
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STE NOUVELLEV 
S.A.R.L

 شركة محدودة املسؤولية 

 رأسمالها : 00.000) درهم

املقر اال تماعي : الطابق األر�سي 
زنقة 577 رقم 3 تجزئة أفولكي 

بوركان أكادير

انشاء شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   20/0(/2020

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املميزات التالية :

.NOUVELLEV S.A.R.L : االسم

هدف الشركة :

قاعة للتجميل.

املدة : محددة في 99 سنة. 

مبلغ  في  محدد   : الرأسمال 

  (000 الى  مقسم  درهم   (00.000

للحصة  درهم   (00 فئة  من  حصة 

للسيدة  اكتتابها  تم  قد  الواحدة 

حصة   500 القريش  السعدية 

وللسيدة مريم بنتايك 500 حصة.

التسير : تم  تعيين كل من السيدة 

مريم  والسيدة  القريش  السعدية 

غير  ملدة  للشركة  بنتايك كمسيرتين 

صالحية  إعطائهما  مع  محدودة 

اإلمضاء اإلداري والبنكي منفردا.

لتكوين  يتم اقتطاع 5%   : األرباح 

عليه  املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونا.



عدد 5602 - 6) ر 6 )44) ))) مار1 2020)الجريدة الرسمية   619(

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

بأكادير تحت رقم   التجاري  املحكمة 

)8964 بتاريخ 9/02/2020).
للخالصة والتذكير

قبال حسن
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 STE NOUVELLE NEGOCE ET

TRAVAUX DIVERS
SARL

CONSTITUTION
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

والذي   (3/02/2020 في  املنعقد 

ذات  شركة  تأسيس  بمو به  تم 

مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي :                

 STE NOUVELLE    : االسم 

 NEGOCE ET TRAVAUX DIVERS

.SARL

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.

الرأسمال   :     20.000  درهم.

الهدف   :   قطع الغيار.

 تا ر مواد  البناء.
مكرر   232 الرقم   : العنوان 

بنسركاو  أكادير.

السنة املالية : لتبدأ من فاتح يناير 

إلى )3 ديسمبر من كل سنة.

التسيير :  تسير  الشركة من طرف 

السيد مستحيل رشيد. 

باملحكمة   القانوني  االيداع   تم  

 2(/02/2020 في  بأكادير  التجارية 
تحت  رقم  89669 السجل التجاري 

رقم 42533. 
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 STE NIHADA VOYAGE

 TOURS
ش م م   ش و 

بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   23/0(/2020

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

املميزات  ذات  وحيد  شريك  ذات 

التالية  ما يلــي :

 STE NIHADA VOYAGE : االسم

.TOURS

ذات  الشركة   : القانوني  الشكل 

شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

 2(7 كراج رقم   : املقر اال تماعي 

تجزئة النهضة 2 تزنيت.

نقل البضائع   : الهدف اال تماعي 

لحساب الغير.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري. 

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في 00.000) درهم مقسمة إلى  000) 

حصة موزعة  كالتالي :

 (000  : تسنفوت  امع  السيد  

حصة. 

تسنفوت  امع   السيد  املسير 

عين  كمسير للشركة وذلك لفترة غير 

محدودة.

السنة اال تماعية : من فاتح يناير 

إلى )3 ديسمبر.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع   

القانوني باملحكمة االبتدائية بتزنيت 
رقم  تحت     (8/02/2020 يوم  

.77/2020
اإلمضاء
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 STE TINMANSSOUR AGRI
  S.R.A.L

 شركة محدودة املسؤولية 

 رأسمالها : 00.000) درهم

املقر اال تماعي : تجزئة املنزه بلفاع 

شتوكة ايت باها

انشاء شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   24/0(/2020

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املميزات التالية :

 STE TINMANSSOUR  : االسم 

.AGRI

هدف الشركة :

االستغالل والتسيير الفالحي.

املدة : محددة في 99 سنة.

مبلغ  في  محدد   : الرأسمال 

  (000 الى  مقسم  درهم   (00.000

للحصة  درهم   (00 فئة  من  حصة 

الواحدة قد تم اكتتابها للسيد محمد 

حجي 000).

تعيين السيد محمد  تم    : التسير 

حجي كمسير للشركة ملدة غير محدودة 
مع إعطائه صالحية اإلمضاء اإلداري 

و البنكي منفردا.

لتكوين  يتم اقتطاع 5%   : األرباح 

عليه  املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونا.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

املحكمة االبتدئية بانزكان تحت رقم    

320 بتاريخ 24/02/2020.
للخالصة والتذكير

قبال حسن
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STE SARSEIGE COMPTA

SARL

MAIL : SARSEIGE.COMPTA@GMAIL.

COM

STE TANSIMTE TRANS
SARL AU

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سي 

2020/)22/0سيدي بيبي تم تأسيس 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الخصائص التالية :

 STE TANSIMTE  : التسمية 

                                 .TRANS SARL  AU
تمنصور  دوار   : ألال تماعي  املقر 

سيدي بيبي اشتوكة أيت باها.   

 ENTREPRENEUR  : الهدف 

 DE TRANSPORT DE

 MARCHANDISES POUR LE

.COMPTE D’AUTRUI

املدة : 99 سنة. 

درهم   (00.000  : الرأسمال 

فئة  من  حصة   (000 إلى  مقسمة 

00)درهم لكل واحدة.

100% أي 000) حصة ا تماعية 

لفائدة السيد  مال تشبون.   

تم تعيين السيد  مال   : التسيير 

غير  ملدة   للشركة   مسير  تشبون 

محدودة. 

االيداع  تم   : القانوني  االيداع 

القانوني باملحكمة االبتدائية بانزكان 

رقم   تحت   (9/02/2020 بتاريخ 

رقم   التجاري  والسجل   299/2020

                                               .(9909
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STE SFR TRANS
ش.م.م

رأسمالها : 00.000) درهم

مقرها اال تماعي : بلوك د رقم 4)5 

حي النهضة  الدراركة أكادير

تأسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  بمو 6   -  (

تأسيس  تم   20(9/(0/29 بتاريخ 

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

املميزات التالية :

 SFR TRANS   التسمية :    شركة

ش.م.م. 

لحساب  البضائع  نقل   : الهدف 

الغير محلي ودولي.

املقر اال تماعي : بلوك د رقم 4)5 

حي النهضة  الدراركة أكادير.                                         

 (00.000  : رأ1 املال اال تماعي 

درهم مجزأ إلى 000.) حصة من فئة 

00) درهم للحصة.

خالد  السيد  تعيين   : التسيير 

عادل مسيرا للشركة ملدة سنة قابلة 

للتجديد. 

السنة اال تماعية  : تبتدئ السنة 

اال تماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

آخر ديسمبر من كل سنة.

لهذا  القانوني  اإليداع  وتم   -  2

هيئة  لدى  الضبط  بكتابة  العقد 

  89695 املحكمة التجارية تحت رقم 

والسجل التجاري رقم )4255  بتاريخ 

24/02/2020م.

276 P



6193 الجريدة الرسميةعدد 5602 - 6) ر 6 )44) ))) مار1 2020) 

 STE SARRA SOLAR FOR
  RENEWABLE ENERGY
شركة ذات مسؤولية محدودة 

وعنوان مقرها اال تماعي :  املنزل 
املطل على الطريق السريع بدوار 

عين املديور مشرع العين - 83000 
تارودانت املغرب

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6595

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2020 فبراير   05
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤولية محدودة .
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها:   بمختصر  االقتضاء 
 STE SARRA SOLAR FOR

  .RENEWABLE ENERGY
غرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 
املتجددة  الطاقة  معدات  وتركي6 

والكهرباء.
والكهرباء  الطاقة  دراسات 

واالستشارات.
االستيراد و التصدير.

املنزل    : اال تماعي  املقر  عنوان 
بدوار  السريع  الطريق  على  املطل 
 83000  - العين  املديور مشرع  عين 

تارودانت املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة   رأسمال  مبلغ 

00.000)درهم، مقسم كالتالي :
حصة   55   : السيد صالح ماهر 

بقيمة 000) درهم للحصة.
 25   : الحرش  الحبي6  السيد 

حصة بقيمة 000) درهم للحصة.
السيد الحبي6 ابراهيم ابهوم :  20 

حصة بقيمة 000) درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه  ماهر   صالح   السيد 
 DOUSSELDORF  40549
 –  WALDNIELER STRABE 27

أملانيا.

عنوانه  الحرش   الحبي6  السيد 
 7( رقم  امحمد  ولد  الخليل  زنقة 

السمارة - املغرب.

السيد ابراهيم ابهوم  عنوانه دوار 

عين املديور مشرع العين  اوالد تايمة 

- 83000 تارودانت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة :

عنوانه  ماهر   صالح   السيد 

 DOUSSELDORF  40549

 –  WALDNIELER STRABE 27

أملانيا.

عنوانه  الحرش   الحبي6  السيد 
 7( رقم  امحمد  ولد  الخليل  زنقة 

السمارة - املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بتارودانت  االبتدائية 

فبراير 2020  تحت رقم 0)).
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 STE SABLE MAROC D’OR
SARL

األسا�سي  القانون  بمقت�سى 

فبراير   06 بتاريخ  املؤرخ  للشركة 

بتاريخ  بأكادير  املسجل   ،2020

 RE : تحت رقم    ،2020 فبراير   06

تكونت    1012044, OR : Gratis

شركة ذات املسؤولية املحددة ذات 

الشريك الواحد.

 STE SABLE MAROC   : مسماة 
D’OR رأسمالها : 400.000  درهم.

الهدف اال تماعي : 

استغالل وإدارة الفنادق.
 4252 رقم   : اال تماعي  املقر 

الشطر الثالث تجزئة الغي املحمدي 

أكادير . 

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.  
 رأسمال الشركة مقسم كما يلي :

 4000  : الحسين  كوري  السيد 

حصة.

من طرف السيد    : تسير الشركة 

كوري الحسين بصفته  املسير الوحيد 

لشركة ملدة غير محدودة.

من  تبتدئ   : اال تماعية  السنة 

فاتح يناير و تنتهي في )3 ديسمبر.

تم   : القانوني  اإليداع 

بتاريخ  بأكادير  التجارية  باملحكمة 

24/02/2020، تحت رقم  89693.   
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 STE PNEUMATIQUE RAS

 AL OUAD
SARL

شركة بنوماتك را1 الواد ش.م.م

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي  مؤرخ بتاريخ  

شركة  تأسيس  تم   07/02/2020

ذات املميزات التالية :

را1  شركةبنوماتك   : التسمية 

الواد ش.م.م.

بيع  ميع   : اال تماعي  الهدف 

أنواع االطارات.

العنوان : مركز اولوز تارودانت.

املدة : 99 سنة.

درهم   (00.000  : الرأسمال 

فئة  من  حصة   (000 الى  مقسمة 

00) درهم.

السنة اال تماعية : من فاتح يناير 

الى )3 ديسمبر من كل سنة.

التسيير : يسير الشركة السيد ايت 

كورعبد الصمد ملدة غير محدودة.

االيداع  تم   : التجاري  السجل 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ  بتارودانت  االبتدائية 

02/2020/)2 تحت رقم 06).
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 STE  TOP  TILES
SARL

إعالن عن إنشاء شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  تحرير  تم    27/0(/2020

املسؤولية  ذات  للشركة  األسا�سي 

املميزات  على  املحتوى  املحدودة  

التالية :

.STE  TOP  TILES  SARL : االســـــــم
املقر  يو د    : اال تماعــي  املقــر 
شارع   20 برقم  للشركة  اال تماعي 
503 درب الخليفة الدشيرة الجهادية.

نشاط  تحدد   : الشركــة  موضــوع 
الشركة في : 

العصري  الزليج  أنواع  بيع 
بالتقسيط.

انوع  وتصدير  ميع  استيراد 
الزليج.

رأ1 املـــــال     :    تحدد را1 املال 
200.000 درهم قسمت  الشركة ب  
إلى 2000 حصة، قدر كل حصة  مائة 

00)  درهم.
تسييــر الشركـــة : تسير الشركة من 

طرف السيد   أو دي عثمان.
لدى  القانوني  امللف  وضع  تم 
كتابة الضبط قسم السجل التجاري 
باملحكمة بانزكان  يوم  25/02/2020.
السجل  في  الشركة  سجلت 
الرقم  تحت  بانزكان،  التجاري 

التحليلي  9929).
280 P

 STE TRAITEUR AFRAH EL
 OMR
SNC 

إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   27/0(/2020

التضامن ذات املميزات التالية :
 STE TRAITEUR  : التسمية 

.AFRAH EL OMR  SNC
املوحدين  حي   : املقر اال تماعي 

)0  زنقة 04 رقم 569 كلميم.
الرأسمال : 0.000) درهم مقسمة 
 (00,00 فئة  من  حصة   (00 على 

درهم.
: ممون حفالت ومطعم. الهدف 

الشركاء :
املزدادة  دوى  سعيدة  السيدة 
بكلميم،   (0/((/(989 بتاريخ 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

رقم JA142265  50 حصة.
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املزدادة  دوى  محيجيبة  السيدة 

بكلميم،   22/02/(987 بتاريخ 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
رقم JA133902   50 حصة.

تبتدئ من فاتح   : السنة املالية  

كل  من  ديسمبر   3( في  وتنتهي  يناير 

سنة.

: تسير الشركة حاليا من  التسيير 

طرف السيدة سعيدة دوى ملدة غير 

محددة.

باملحكمة  تم   : السجل التجاري 

بتاريخ  بكلميم  االبتدائية 

3/02/2020) تحت رقم )282.
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 STE UPCERT
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس
في  املؤرخ  للعقد  طبقا 

شركة  تأسيس  تم    06/08/20(9

بالخصائص  محدودة  املسؤولية 

التالية :  

.STE UPCERT SARL : االسم

الهدف :    مكت6 التقييم و اإلشهاد 

باملطابقة   -   التكوين املستمر.
 (00.000  : املجموعة   رأسمال 

درهم.

املسير : بدر الدين وردي.
 – B   8(6 املقر اال تماعي :   رقم

الحي الصناعي  ايت ملول.

  املدة :  99 سنة.

للمجموعة  القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة  التجاري  بالسجل 

  .223 رقم  تحت  بانزكان  االبتدائية 

بتاريخ 04/02/2020.
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 STE TRAITEUR ROSTOCK
 SNC

إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   20/0(/2020

التضامن ذات املميزات التالية :

 STE TRAITEUR  : التسمية 
 .ROSTOCK  SNC

الحسن  شارع  املقر اال تماعي : 
الثاني زنقة )) رقم 30 كلميم.

الرأسمال : 2.000) درهم مقسمة 
على 20) حصة من فئة 00) درهم.

: ممون حفالت. الهدف 
الشركاء :

السيد أحمد انعيمي املزداد بتاريخ 
الحامل  بكلميم،   02/((/(990
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

JA148369  40 حصة.
السيد محمد األعرج املزداد بتاريخ 
992)/2)/27 بسيدي إفني، الحامل 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

JA155833 40 حصة.
املزداد  انعيمي  حليمة  السيدة 
بكلميم،   05/06/(988 بتاريخ 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

رقم JA148756  40 حصة.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديسمبر   3( في  وتنتهي  يناير 

سنة.
: تسير الشركة حاليا من  التسيير 
طرف السيد أحمد انعيمي ملدة غير 

محددة.
باملحكمة  :تم  السجل التجاري 
بتاريخ  بكلميم  االبتدائية 

0/02/2020) تحت رقم ))28.
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 STE TRAITEUR OUM EL
 FADLI
 SNC 

إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   27/0(/2020

التضامن ذات املميزات التالية :
 STE TRAITEUR  : التسمية 

.OUM EL FADLI  SNC
حي السعديين   : املقر اال تماعي 

بلوك 1 رقم 48 زنقة 9 كلميم.
الرأسمال : 0.000) درهم مقسمة 
 (00,00 فئة  من  حصة   (00 على 

درهم.
الهدف : ممون حفالت ومطعم.

الشركاء :
بلكالئع  الفضلى  ام  السيدة 
املزدادة بتاريخ 984)/0)/)) بطاطا، 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

رقم JA128239  50 حصة.
السيدة السالكة بلكالئع املزدادة 
بطاطا،   0(/03/(988 بتاريخ 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

رقم  JA141937  50 حصة.
تبتدئ من فاتح  السنة املالية  : 
كل  من  ديسمبر   3( في  وتنتهي  يناير 

سنة.
: تسير الشركة حاليا من  التسيير 
بلكالئع  الفضلى  أم  السيدة  طرف 

ملدة غير محددة.
باملحكمة  تم   : السجل التجاري 
بتاريخ  بكلميم  االبتدائية 

3/02/2020) تحت رقم 2825.
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STE LE PARADIS MAGIQUE
إنشاء شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد
في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
22 يناير 2020 بأكادير، تمت صياغة 
ذات  للشركة  األسا�سي  القانون 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بالخصائص التالية :
اسم  تحمل  الشركة   : التسمية 
 STE LE PARADIS MAGIQUE
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد.
تسيير روض   : الغرض اال تماعي 

األطفال وحديقة األطفال.
املقر اال تماعي : م 05 تجزئة فيال 

الحي املحمدي، أكادير.
99 سنة ابتداء  : محددة في  املدة 

من يوم تأسيسها النهائي.
مبلغ  في  محدد   : الرأسمال 
0.000) درهم مقسم إلى 00) حصة 
00) درهم للحصة  ا تماعية بقيمة 
وهي  كلها  ومحررة  مكتتبة  الواحدة 

بحوزة الشريك الوحيد.
التسيير : الشركة مسيرة من طرف 
السيدة الرامي مريم ملدة غير محددة.

من  تبتدئ   : اال تماعية  السنة 

ديسمبر من   3( فاتح يناير وتنتهي في 

كل سنة.

لدى  تم   : القانوني  اإليداع 

بتاريخ  بأكادير  التجارية   املحكمة 

7 فبراير 2020 تحت رقم 89492.
الشركة سجلت في السجل التجاري 

تحت رقم   2020 فبراير   7 بأكادير في 

.42365
مقتطف مخصص لإلشهار

املسير
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GIE PUKKAOILS
مجموعة ذات النفع االقتصادي

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تأسست املجموعة   ،2020 يناير   23

طبقا للقوانين املعمول لها.

.PUKKAOILS : االسم التجاري

تسويق وتصدير  إنتاج،   : الهدف 

الزيوت الغذائية.

املدة : 99 سنة.

الرأسمال : 30.000 درهم.

تاعالت  مركز   : اال تماعي  املقر 

تاسكدلت، أيت باها.

من  تبتدئ   : اال تماعية  السنة 

فاتح يناير إلى )3 ديسمبر من كل سنة.

من  املجموعة  تسير   : التسيير 

طرف السيد بوحبة حسن.

تم اإليداع القانوني لكل الوثائق 

بكتابة  املجموعة  بتأسيس  املتعلقة 

بإنزكان  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2020 فبراير   2( بتاريخ 

.3(5
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VISA FOOD
العنوان : متجر ب رقم )) زنقة اليغ 

حي السالم، أكادير

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تم وضع القانون   ،2020 فبراير   (7

الخصائص  ذات  لشركة  األسا�سي 

التالية :
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.VISA FOOD : التسمية القانونية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

املقر اال تماعي : متجر ب رقم )) 
زنقة اليغ حي السالم، أكادير.

الغرض اال تماعي :

املؤسسات  وتسيير  استغالل 

في  تنشط  التي  التجارية  واملحالت 

وتسيير  استغالل  املطعمة،  ميدان 

اإلقامات  اإليواء،  دور  الفنادق، 

تمويل  السياحية وقاعات الحفالت، 

الحفالت واألحداث، التجارة العامة، 

تقديم الطعام الجماعي للمؤسسات 

االستيراد  والخاصة،  العامة 

والتصدير ؛

املعامالت  عامة  ميع  وصفة 

واملبادالت التجارية التي من شأنها أن 

تنمي وتوسع من نشاط الشركة.

في  حدد   : اال تماعي  الرأسمال 

بالكامل  محررة  درهم   (00.000

000) حصة ا تماعية  ومقسمة إلى 

الواحدة  للحصة  درهم   (00 بقيمة 

حس6  الشركاء  بين  وموزعة 

املساهمة كما يلي :

السيد محمد الدكيري 500 حصة 

 50.000 ا تماعية بمساهمة قدرها 

درهم ؛

حصة   500 بعال  زكرياء  السيد 

 50.000 ا تماعية بمساهمة قدرها 

درهم.

السيدين  تعيين  تم   : التسيير 

محمد الدكيري وزكرياء بعال مسيرين 

للشركة ملدة غير محدودة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تسجيل الشركة في السجل التجاري 

باملحكمة التجارية بأكادير.

من  تبتدئ   : اال تماعية  السنة 

ديسمبر من   3( فاتح يناير وتنتهي في 

كل سنة.

األرباح  من   %5 تخصم   : األرباح 

والباقي  القانوني  االحتياط  لتأسيس 

الجمعية  تصرف  تحت  يوضع 

العمومية للشركة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

2020 تحت  25 فبراير  بأكادير بتاريخ 

بالسجل  واملسجلة   89709 الرقم 

التجاري التحليلي رقم 42569.
للنشر والبيان

املسيرين
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STE TLD INOX
SARL

Capital social : 450.000 dhs

 Siège social : N°18, RUE DE

 MARRAKECH QUARTIER LA

 MARCHE VERTE ALMARSA

LAYOUNE

RC : 30823

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد تحت التوقيع الحر 
قرر   2020 يناير   28 بتاريخ  مؤرخ 

الشركاء للشركة املسماة أعاله ما يلي :

.TLD INOX : التسمية
طريق   (8 رقم   : اال تماعي  املقر 

الخضراء،  املسيرة  حي  مراكش، 

امليناء، العيون.

وتصدير  تصنيع   : املوضوع 

الفوالذية  اإلكسسوارات  واستيراد 

والسبائك ؛

واألدوات  املواد  وشراء  بيع 

والصناعة  للصيد  املخصصة 

والفالحة وكل القطاعات النشيطة ؛

النقل الوطني والعالمي للسلع.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

 450.000 في  حدد   : الرأسمال 

4500 حصة بقيمة  درهم مقسم إلى 

00) درهم للواحدة :

2250 حصة ا تماعية في نصي6 

السيد بال عبد الهادي ؛

2250 حصة ا تماعية في نصي6 

السيد اقديم محمد.

بال  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

محمد  اقديم  والسيد  الهادي  عبد 

كمسيرين للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكمة االبتدائية بالعيون 

تحت رقم 2020/360 يوم 2) فبراير 

.2020

وقد سجلت الشركة املسماة أعاله 

املحكمة  بنفس  التجاري  بالسجل 

تحت رقم 30823.
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 STE IFNI CONSEILS
SARL AU

تأسيس شركة
التسمية : »شركة ايفني استشارة« 

 STE IFNI CONSEILS SARL ش.م.م

.AU
 3 بلوك   39 : رقم  املقر اال تماعي 

سيدي  حي لال مريم،  شارع املسيرة، 

ايفني.

إلى  الشركة  تهدف   : الهدف 

ممارسة النشاط اآلتي :

االستشارة القانونية والجبائية ؛

التكوين ؛

مكت6 الدراسات.
مبلغ  في  حدد   : الشركة  رأسمال 

00.000) درهم.

: الشركة مسيرة من طرف  املسير 

غير  ملدة  وذلك  ليلى  بارة  اآلنسة 

محدودة.

: الشركة تأسست  مدة التأسيس 

ملدة 99 سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  بكتابة  للشركة  القانوني 

بتاريخ  بتزنيت  االبتدائية   باملحكمة 

4) فبراير 2020 تحت رقم 2020/66.
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شركة كالك�سي دياكنوستيك
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس
في             املؤرخ  للعقد  طبقا 

9)20/))/9)         تم  تأسيس شركة 

بالخصائص  املسؤولية  محدودة 

التالية :  

االسم : كالك�سي دياكنوستيك.

وإصالح  شراء  بيع   : الهدف 

املعدات الطبية .

 : املجموعة  رأسمال 

00.000)درهم.

التسيير: مصطفى مدهوبي.

شارع   44 رقم   : اال تماعي  املقر 

محمد اقبال الخيام ).  

املدة :  99 سنة.

للمجموعة  القانوني  االيداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية 

بتاريخ    89485 تحت رقم   بأكادير   

.07/02/2020
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  STE EL HDAIF  TRANS 

ش.ذ.م.م

 رأسمالهـا   :  00.000)درهم

املقر اال تماعي : تارودانت، دوار 

الكرون توزنكين الكفيفات أوالد  

تايمة

تصفية الشركة
بمقت�سى محضر الشريك  الوحيد  

لشركة  20(9 سبتمبر     (2  بتاريخ   

ش.ذ.م.م   EL HDAIF TRANS

 (00.000 رأسمالها  وحيد  بشريك 

مقرها اال تماعي بتارودانت،  درهم، 

دوار الكرون توزنكين الكفيفات أوالد  

تايمة، قرر  الشريك الوحيد  التالي :

تصفية الشركة.

زيدان  نعيمة  السيدة  تعيين 

مصفيا للشركة.

باملقر  التصفية  مقر  تحديد 

اإل تماعي للشركة.

مكت6  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

  2020 فبراير   (2 يوم   لتارودانت 

تحت رقم 82.
من أ ل االستخالص والبيان

املصفي

291 P
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HIGH  TECHNOLOGIE
S.A.R.L AU

شركة دات املسؤولية املحدودة 
بمساهم وحيد  

رأسمالها   00.000) درهم
مقرها اال تماعي : رقم 65 بلوك 

بو دور التمديد حي الداخلة اكادير    
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 22 نونبر 9)20 قرر مساهم 

الشركة ما يلي :   
) - التصفية البدئية للشركة.

 BRAHIM السيد  تعيين   -  2
ZAGHOU كمصفي للشركة.            

3 -  تحديد املقر اال تماعي كمقر 
للتصفية . 

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 
لدى املحكمة التجارية الكادير بتاريخ 

20  فبراير  2020  تحت رقم 89664.
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إنفـــــك ش.م.م
أكاد ير

الهاتف : 05.28.22.24.70 
الفاكس : 05.28.22.24.66

  NAZALO TRANSFERT 
 شركة ذات مسؤولية محدودة  

ذات املسير الوحيد
رأسمالها  0.000) درهم

محل رقم 04  ابن زهر - أكاد ير
إن املسير الوحيد للشركة بتاريخ 

30 يناير 2020 قرر ما يلي :  
) - املوافقة على تقرير املصفي .

باإل راءات  القيام  صالحية   -  2
القانونية.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
ضبط املحكمة التجارية باكادير بتاريخ 

20 فبراير 2020  تحت عدد 89645.
مقتطف للنشر و البيان
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 STE MONDIAL GROUP
MAROC
 SARL

شركة محدودية املسؤولية
راسمالها 00.000) درهم

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 2020 يناير   (3 االستثنائي مؤرخ في 

بأكادير، قرر الشريك الوحيد للشركة 

املسماة   املحدودة  املسؤولية  ذات 

 MONDIAL  GROUP MAROC

درهم   (00000 ذات رأسمال يعادل 

ما يلي :

حل متوقع للشركة. 

 FRANCO السيد  تعيين 

MONICO كمصفي لها.

تحديد املكت6 اال تماعي للشركة 

املتوا دة ب رقم 296 الوفاق الكبير  

بنسركاو  اكادير.

ثم وضع الوثائق القانونية بكتابة 

الضبط لدى محكمة التجارية بأكادير 

رقم  تحت   2020 فبراير   20 بتاريخ 

89660، السجل التجاري رقم 23273.
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 SOCIETE FIDUCIAIRE DU PROMOTEUR

EN COMPTABILITE SARL

 SOCIETE  LES TOILES DE

L’ATLAS

SARL

رأسمالها  00.000) درهم

املقر اال تماعي :  تامراغت أورير - 

أكادير

التصفيـة النهائية للشركـة
للجمع  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  (

العام غير العادي يوم 28 يناير 2020 

 LES TOILES DE   قرر شركاء شركة

L’ATLAS  ما يلي :

التصفيـة النهائية للشركـة بمقرها 

أكادير،   - أورير  تامراغت  الرئي�سي 

 GILLES YVES السيد  وتعيين 

إ راءات  بجميع  للقيام   NOTREL

التصفية.   

2 - تـم اإليـداع الـقـانوني باملحكمة 

 89703 رقم  تحـت  بأكادير  التجارية 

بتاريخ 25 فبراير 2020.   
االقتطاف والبيان

احمد زهور
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 فواياج انتيرنسيونال هيماي
ش م م

مقرها اال تماعي  : رقم 57 الطابق 
االول زنقة الصويرة اكادير 

  

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
فبراير   6 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 
قرر املساهم الوحيد للشركة   2020

ما يلي :
توقيف النشاط التجاري للشركة 

من تاريخه.
إعفاء السيد عبد الرحمان اوحمو 

من مهامه كمسير للشركة.
كمقر  الشركة  مقر  تحديد 

للتصفية.
تعيين السيد عبد الرحمان اوحمو 

كمصف للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية باكادير بتاريخ 9) فبراير 2020 

تحت رقم 89639.
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 STE ZAMOUR
MULTISERVICES

SARL AU
العام  الجمع  مداولة  بمقت�سى 
يناير   23 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 
 STE ZAMOUR لشركة   2020
رأسمالها  والتي   MULTISERVICES
50.000 درهم والكائن مقرها بمركز 
 ماعة اسبويا، إقليم سيدي ايفني، 

تقرر حل قبل األوان للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
بتيزنيت بتاريخ )2 فبراير 2020 تحت 

رقم )2020/8.
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STE SOUHIM TRAVAUX
SARL

املقر اال تماعي : دوار بوخشبة، 
الكدية البيضاء، أوالد التايمة
سجلها التجاري رقم : 3575

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
محضر  وضع  تم   ،2020 يناير   2(
الخصائص  يحمل  العام  الجمع 

التالية :

تصفية وحل الشركة.

السيد سوهايم   : املصفي  تعيين 

الحبي6.

بوخشبة،  دوار   : التصفية  مقر 

الكدية البيضاء، أوالد التايمة.

لقد تم إيداع املحضر الجمع العام 

بتارودانت  االبتدائية  املحكمة  لدى 

يوم )2 فبراير 2020 تحت رقم 00).

298 P

Sté FAMILY INVEST
sarl

 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات رأسمال: 200.000

مقرها اإل تماعي: رقم  2 مكرر زنقة 

ماسة الحي الصناعي أكادير

السجل التجاري رقم :27847 

بأكادير

العام  الجمع  محضر  إثر  على 

اإلستثنائي املوقع يوم 4) فبراير2020 

تم تقرير ما يلي :

الكامل  التحرير  على  املصادقة 

 6 رأسمال الشركة و تعديل الفصل 

من القانون األسا�سي للشركة.

مجموع  بيع  عقد  على  املصادقة 

00) درهم للواحدة  000) حصة ب 

واململوكة للسيد: مبارك أمو�سى  200 

حصة لفائدة السيد: ادريس إد ملودن 

محمد  السيد:  لفائدة  حصة  و800 

بوضاض و تعديل الفصلين 7 و8 من 

القانون األسا�سي للشركة.

مساعد  استقالة  على  املصادقة 

املسير السيد: مبارك أمو�سى و تعيين 

مسيرا  ملودن  إد  ادريس  السيد: 

بوضاض  محمد  السيد  و  للشركة 

مساعدا للمسير و تعديل الفصل 20 

من القانون األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى مصلحة 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

2020 تحت  )2 فبراير  بأكادير بتاريخ 

رقم 89684.

299 P
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أمــســاكــال بــرومــو
شـركـة محدودة املسؤولية 

رأسمالها اال تماعي : 400.000 درهم
املقر اال تماعي : عمارة بـوعيـدة  

زنقـة املـعـرض - أكــاديــر
I - بمقـتـ�سى محضـر الجمع العام 
االستثنائي الـمؤرخ ب 6 د نبر 9)20، 

تقــرر مـا يلي :
330) حصة ا تماعية على  هبة 
السيد  يمتلكها  التي  حصة   (336
مريم  ابنته  لفائدة  بوعيدة  أحمد 

بوعـيدة.
تحديث و تـغييـر القانون األسـاســي 

القديم  للشـركة.
II - تـم اٳليـداع الـقانـونـي باملـحكمة 
التجارية بـأكاديـر بتـاريـخ 2) فـبرايـر 2020 

تحـت رقـم 89556.
قـــصــد الـــنــشـــر

300 P

COFFEE LES HALLES
SARL

 N°25 NARJIS C12
AV ABDERRAHIM BOUAABID

AGADIR
) - بمقت�سى محضر الجمع العام 
يناير   28 أالستثنائي في أكادير بتاريخ 

2020 تقرر ما يلي  :
قام السيد محمد أتزنيت بتفويت 
في   490  ميع أسهمه البالغ عددها 
وبالتالي  فكري  محمد  للسيد  ملكه 
للسيد  النهائي  االنسحاب  تم  فقد 

محمد أتزنيت من الشركة.
 5(0) محمد  بوتيدا  السيد  قام 
سهم) بتفويت 0) من أسهمه اململوكة 

له في الشركة للسيد محمد فكري.
تعيين السيد محمد فكري مسير 
والسيد بوتيدا محمد مساعد مسير 

لفترة غير محددة.
أن  يج6  بحيث  التوقيع  تعديل 
واإلدارية  املالية  املستندات  تحمل 
املتعلقة  املصرفية  وااللتزامات 
بالشركة التوقيع بشكل منفصل لكل 
السيد  أو  فكري  محمد  السيد  من 

بوتيدا محمد.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  2
بتاريخ  باكادير  التجارية   املحكمة 

20 فبراير 2020 تحت رقم 89656.
301 P

STE ASSADSS
SNC
تعديل

بمو 6 محضرالجمع العام الغير 
 ،2020 فبراير   (9 بتاريخ  استثنائي 

تقرر ما يلي :
بيع  الحسين  امزي   قررالسيد 

8) حصة إلى السيدحسن مناني ؛
بيع  محمد  اوعدي  السيد  قرر 
مناني  السيدحسن  إلى  حصة   (5 
و3 حصة الي السيد إبراهيم بوقسيم ؛

قرر السيد عبد الكبير بن داعلي 
إبراهيم  السيد  إلى  حصة   (9 بيع 

بوقسيم ؛
قرر السيد ايت عدي لحسن بيع 
8) حصة إلى السيد إبراهيم بوقسيم ؛

 (9 قرر السيد سعيد الطيبي بيع 
حصة إلى السيدإبراهيم بوقسيم ؛

نايت  الحسن  السيد  قرر 
إلى السيد  حصة   (8 بيع  اوسليمان 

إبراهيم بوقسيم.
أصبح التوزيع الجديد للحصص 

على النحو التالي :
السيد بوقسيم إبراهيم 77 حصة ؛

السيد حسن مناني 33 حصة.
بن  الكبير  عبد  السيد  استقالة 
من  الطيبي  سعيد  والسيد  علي  دا 

التسيير املشترك لشركة.
إبراهيم  بوقسيم  السيد  تعيين 
والسيد حسن مناني مسيرين لشركة

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
باملحكمة االبتدائية بتارودانت بتاريخ 

)2 فبراير 2020 تحت رقم99.
302 P

جرين ماركان
ش.ب

تفويت حصص
الغير  العام  الجمع  بمقتضـى 
 ،2020 فبراير   20 العادي املؤرخ في 

 رين ماركان ش ب تقرر ما يلي : 

السيد  حصص  تفويت  ميع 

آبراهيم شروق (000) حصة) للسيد 

خاطر سعيد.

شروق  آبراهيم  السيد  استقالة 

من مهامه كمسير.

تعيين السيد خاطر سعيد كمسير 

تخويله  مع  ملدة غير محدودة  وحيد 
القانون  حس6  الصالحيات  كامل 

األسا�سي.

تلتزم   : واإلداري  البنكي  اإلمضاء 

الشركة بتوقيع السيد خاطر سعيد.

باملحكمــة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بانزكان، في 25 فبراير 2020  

تحت رقم 5787).

303 P

STE GANZA IMPORT
 SARL

تفويت حصص ا تماعية
بمقت�سى عقد عرفي لال تماع العام 
االستثنائي املؤرخ في 9 يناير 2020 تقرر 

ما يلي :

ا تماعية  حصة   5000 تفويت 

السيد  الى  احمد  امزال  السيد  من 

امزال محمد.

تعديل القانون األسا�سي للشركة.

املحكمة  تم  القانون  اإليداع 

 89679 التجارية ألكادير تحت الرقم 

في )2 فبراير 2020.

304 P

CABINET SABCONSULTING

IZORAI LOGISTICS
إعالن عن بيع حصص

العام  الجمع  ملحضر  طبقا 

يناير   20 بتاريخ  للشركة  االستثنائي 

2020 تقرر وبإ ماع الشركاء ما يلي :

للشركة  حصة   (600 بيع  قبول 

طرف  من   NANEZ LOGISTICS

معاد  خالد النعيم،  نزهة اسويسة، 

النعيمي وسناء النعيمي.    

لزين6  حصة   200 بيع  قبول 

النعيمي من طرف ها ر النعيمي.

التجارية  باملحكمة  اإليداع  تم 
رقم   2020 فبراير   20 الكادير بتاريخ 

.89649
305 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 06.11.82.46.25 / FIX :

05.28.23.28.68

EMAIL : samifisc@gmail.com

 STE  MAX CAR
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

3) فبراير 2020، تم إقرار ما يلي :
السيد  من  حصة   500 تفويت 
حسن  السيد  إلى  قرني�سي  محمد 

قرني�سي.
السيد  من  حصة   500 تفويت 
محمد قرني�سي إلى السيد عبد الرحيم 

ايت بوخنفر.
للشركة  القانونية  الصفة  تغيير 

. SARL الى SARL AU من
التسيير للسيد حسن قرني�سي.

التوقيع مشترك بين السيد حسن 
ايت  الرحيم  عبد  والسيد  قرني�سي 

بوخنفر.  
باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 
فبراير   20 بتاريخ  باكادير  التجارية  

2020  تحت رقم 89668.      
306 P

CABINET COMPTABLE FIGHA

 Imm AICHATOU 2ème Etage Appart 7

 Avenu Agadir GUELMIM – Tél : 05 28

77 (8 63

 سديكات
تعديل شركة

طبقا ملداوالت الجمع العام الغير 
قرر   2020 فبراير   2( العادي بتاريخ 

الشركاء ما يلي :
كل  حمزة  حمدان  السيد  باع 
حمدان  للسيد  الشركة  في  حصته 
500 حصة بثمن  حيدار واملتمثلة في 

00) درهم لكل حصة.
تغيير الشكل القانوني للشركة من 
إلى  شركة ذات املسؤولية املحدودة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

شريك وحيد.
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أصبح السيد حمدان حيدار هو 

املسير الوحيد للشركة.

املسؤول الوحيد عن اإلمضاء هو 

السيد حمدان حيدار.

القانوني لدى كتابة  تم اإليداع   

الضبط باملحكمة االبتدائية بكلميم  

تحت رقم     2020 فبراير   25 بتاريخ  

.2020/52

307 P

STE SARSEIGE COMPTA SARL

شركة طوب فريشور اكادير
تعديالت قانونية

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سي 

قرروا  بايت ملول     2020 فبراير   6

اكادير   فريشور  شركة طوب  شركاء 

بمقر الشركة مايلي : 

) - بيع الحصص اال تماعي.

كانت  ا تماعية  حصة   (66 بيع 

لفائدة  للسيد ايت عبدهللا البشير  

السيد  مال أوتشعايبت.

كانت  ا تماعية  حصة   (67 بيع 

للسيد زونيت عبدهللا  لفائدة السيد 

 مال أوتشعايبت.

تعيين السيد  مال  التسيير:   -  2

أوتشعايبت مسير الشركة .

تم تعيين كل من السيد زونيت   

عبدهللا والسيد أيت عبد هللا البشير 

كمساعدين في تسيير الشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة االبتدائية بانزكان 

رقم  تحت   2020 فبراير   (9 بتاريخ 

.298/2020

308 P

AYOUR AGADIR
ش.م.م

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 2020 يناير   23 في  العادي  الغير 

 AYOUR AGADIR للشركة املسماة 

درهم   (0.000 برأسمال  ش.م.م 

 AV HASSAN II  : مقرها  الكائن 

 RDC IMMEUBLE IFRANE 3 N°3

AGADIR تقرر ما يلي :

اوكرين  ادريس  السيد  تفويت 

حصة إلى السيد الواعر عبد   50 ل 

العزيز.

تفويت السيدة فاطمة ازبك ل 50 

حصة إلى السيد ياسين سفيان.

اوكرين  ادريس  السيد  استقالة 

من مهامه كمسير للشركة.

للشركة  الجدد  املسيرين  تعيين 

والسيد  العزيز  عبد  الواعر  السيد 

ياسين سفيان.

تم التقييد في السجل التجاري بتاريخ 

9) فبراير 2020 تحت رقم 89634.

309 P

C.A CONSEIL

 Siège social : 97, BD AHMED MANSOUR

 ,EDDAHBI ,CITE DAKHLA

 Tél/ 05 28 237 626 Fax 05 28 22 81 55

E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

MODIFICATION

NILE ISKANE 

SARL

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

ثم    2020 يناير   3( في  املنعقد 

بشركة  تغييرات  احدات  بمو به 

NILE ISKANE  شركة ذات مسؤولية 

محدودة.

حيت قرر ما يلي :

الشركة من  رأ1 مال   رفع من  

2.200.000 درهم الى 2.600.000  درهم.

الى  الشركة  اسم  تغيير 

.SOLUTION CARLAGE

 ( تحويل املقر اال تماعي الى رقم 

فونتي العليا 88 بنسركاو اكادير.

اضافة الى النشاط اال تماعي :

 Vente de carrelage et sanitaire

 تحيين القانون االسا�سي.

القانوني باملحكمة   اال يذاع   Jم  

االبتدائية بانزكان في 24 فبراير 2020 

تحت رقم 89690.  

310 P

AOS THREE
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها :  00.000) درهم

العادي  غير  العام  الجمع  خالل 

املنعقد يوم 3) ماي 9)20 تم اتخاذ 

القرار بشان التغييرات التالية :  

) - تغيير املقر اال تماعي للشركة :

تم تغيير املقر اال تماعي للشركة 

من :

شارع  التجارة  عمارة   36 رقم 

حسن 2 ايت ملول.

إلي العنوان اآلتي :

املسيرة  حي   25 رقم  اوه   بلوك 

ايت ملول.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية باڭادير بتاريخ 25 فبراير 2020 

تحت رقم 325.

311 P

CABINET SABCONSULTING

BIOCOMERCE
تغيير املقر اال تماعي للشركة

طبقا ملحضر للجمع العام االستثنائي 

تقرر   2020 يناير   30 للشركة بتاريخ 

وبإ ماع الشركاء ما يلي :

 تغيير املقر اإل تماعي للشركة من 

 27 الشقة  األول  الطابق   : العنوان 

 : إلى العنوان   مشروع إمودار تامري، 

 ( النجاح   08 العمارة   428 الشقة 

أمل 2 اكادير.

الضبط  كات6  لدى  اإليداع  تم 

بتاريخ  الكادير  التجارية   للمحكمة 

24 فبراير 2020 رقم 89687.

312 P

SOCIETE FAYBRA
SARL

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

والذي   2020 فبراير   5 في  املنعقد 

تغييرات بشركة  تم بمو به احداث 

FAYBRA SARL  شركة ذات مسؤولية 

حيت   (00.000 رأسمالها  محدودة 

اتفق على ما يلي :

تحويل املقر اال تماعي إلى رقم 49 

الطابق السفلي  إقامة الجامعة شارع 

احمد منصور الذهبي الداخلة اكادير

تحبين القانون األسا�سي.  

باملحكمة   القانوني  االيداع  تم 

  2020 فبراير   25 التجارية باكادير في 

تحت رقم 89702.

313 P

STE IES TECHNOLOGIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

شريك وحيد

على محضر الجمعية العامة  بناء 

أبريل   (2 غير العادية املنعقد بتاريخ 

9)20 تم نقل املقر الرئي�سي للشركة 

إلى العنوان التالي :

إقامة دار السعادة عمارة رقم )) 

شقة )3، أكادير.

الوثائق  كل  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بأكادير  التجارية   باملحكمة 

3 يوليو 9)20 تحت رقم 49)83.

314 P

TAPHA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

 شاليهات غرب بيوكرة شتوكة 

ايت باها

العادي  غير  العام  الجمع  خالل 

تم   20(9 د نبر   (( يوم  املنعقد 

اتخاذ القرار بشان التغييرات التالية :  

تغيير املقر اال تماعي للشركة :

تم تغيير املقر اال تماعي للشركة 

من :

اشتوكة  بيوكرة  غرب  شاليهات 

ايت باها.

إلى العنوان اآلتي :

 ( رقم  ج  بلوك  الزيتون  حي 

تيكيوين اكادير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  انزكان  االبتدائية 

2020  تحت رقم 324.

315 P
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دريـمــان بـيـــش
شـركـة محدودة املسؤولية 

رأسمالها اال تماعي : 2.000.000) 

درهم

املقر اال تماعي : عمارة الجنوب 

البحري زنقة الرحمة رقم 5  

الـداخــلـــة

I - بمقـتـ�سى محضـر الجمع العام 

االستثنائي الـمؤرخ ب 27 د نبر 9)20، 

تقــرر مـا يلي :

إلى:  اال تماعي  املوضوع  توسـيــع 

الشـحـن البـحـري ؛

تحديث وتـغييـر القانون األسـاســي 

القديم  للشـركة.

II - تـم اٳليــداع الـقانـونـي باملـحكمة 

يناير   24 االبتدائية بالداخلة بتـاريـخ 

2020 تحـت رقـم 2020/94.
قـــصــد الـــنــشـــر

316 P

STE MALEAL    
SARL

ش م م

عادى  غير  عام  بمقت�سى محضر 

 09/(0/20(9 بتاريخ  املنـعـقـدين 

و2020/)3/0)   قررالشركاء للشركة 

رأسمـالها   ،»MALEAL SARL«

00.000)  درهـم الكائـن حي روشدي 
الدشيرة  مكرر   (6 رقم   (507 زنقة 

انزكان، ما يلــي :

وذلك  الشركة  نشاط  توسيع 

بإضافة نشاط  :

تسويق  و  وإنتاج  وتصنيع  ابتكار 

وتصدير مواد األلوة فيرا   وزيت اركان   

وموادها  التجميلية  مستحضراتها 

الغدائية

فيال  الى  الشركة  مقر  تغيير 

الشافعي كلم 8 طريق اكادير انزكان.

باملحكمة   القانـوني  اإليداع  تـم 

االبتدائية بانزكان تحت رقم 283 يوم 

.(7/02/2020
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SOCIÉTÉ COIN DALLAS
SARL

رأسمالها  00.000) درهم 
 B7 رقم )0 الطابق السفلي عمارة

إقامة إيكن بارك ILOT B حي فونتي 

أكادير

حر  تسيير  عقد  فسخ  بمو 6 

 ،2020 فبراير   5 بتاريخ  محرر 

فبراير   06 بتاريخ  اإلمضاء   مصحح 

  (2 بتاريخ  بأكادير  ومسجل   2020

»كوان  شركة  بين   ،2020 فبراير 

شركة    COIN DALLAS دال1« 

مسجلة  محدودة،  مسؤولية  ذات 

باملحكمة  التجاري  السجل  في 

 400(( رقم  تحت  بأكادير  التجارية 

في شخص ممثلها القانوني السيد   ،

لبطاقة  الحامل  عصام  الحيرش 

 ،JB487311 الوطنية  التعريف 

والسيدان: عبد هللا شفراوي الحامل 

رقم   الوطنية  التعريف  لبطاقة 
شفراوي  الرحمان  وعبد   J391234

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

J474577، تم وضع حد و إنهاء وفسخ 

االصل  عقد تسليم على و ه الكراء 

دال1«  »كوان  للمقهى  التجاري 

الكائن برقم ) عمارة 87 اقامة ايكن 

بارك حي فونتي اكادير.   
مقتطف للنشر و البيان
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STE ZAGUER TRANS
 SARL

شركة زكير ترانس ش.م.م

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

شركة  تأسيس  تم   (2/02/2020

ذات املميزات التالية :

ترانس  زكير  شركة   : التسمية 

ش.م.م 

نقل   : اال تماعي  الهدف 

االشخاص لفائدة الغير   

العنوان:  شارع النهضة حي سيدي 

سعيد بيوكرى .

املدة:    99 سنة.

درهم   (00.000     : الرأسمال 
فئة  من  حصة   (000 إلى  مقسمة 

00) درهم.
السنة اال تماعية : من فاتح يناير 

إلى )3 د نبر من كل سنة.
التسيير : يسير الشركة السيد زكير 

عبد هللا ملدة غير محدودة. 
اإليداع  تم   : التجاري  السجل 
باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 
بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

25/02/2020   تحت عدد 335.   
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STE SISSAN D’OR
تأسيس شركــة ذات املسؤولية 

املحدودة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  I
شركة  تأسيس  تم   ،27/0(/2020
ذات املسؤولية املحدودة  خصائصها 

كالتالــــي:
   »STE SISSAN D’OR« : التسمية
اتناج   -  (  : اال تماعي  الهدف 

وتصنيع مواد التجميل.
 4 2 رقم  املقر اال تماعي : الطابق 
تنالتي  الحبي6  الحاج  سيدي  شارع 

الدشيرة الجهادية . 
املدة 99   سنة. 

مقسمة  درهم  الرأسمال0.000) 
من  إ تماعية  حصة   (00 إلى 
الواحدة،   للحصة  درهم   (00 فئة 

منتسبة  للشريكين 
55حصة  خالد  خديجة  السيدة 
 45 إ تماعية والسيد محمد سمارة 

حصة ا تماعية.
الشركة  بتسيير  يعهد   : التسيير 
غير  ملدة  خالد  خديجة  السيدة  إلى 
لها  فينس6  التوقيع  أما  محددة، 

كذلك. 
II - وقد  تم اإليداع القانوني بكتابة 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت    30/0(/2020 بتاريخ  بانزكان 

رقم  93)،
للخالصة و البيان

عن املسيرة /  السيدة خديجة خالد
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شركة ا1.ت فيطال
ش.م.م

سيدي بيبي املركز بيوكرى اشتوكة 
ايت باها   

 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تمت صياغة القانون   22/(2/20(9
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة   ذات الخصائص التالية : 

الغرض اال تماعي: 
تجارة ، االستيراد و التصدير  . 

شركة ا1.ت فيطال     : التسمية 
ش.م.م    

 املقر اال تماعي: سيدي بيبي املركز 
بيوكرى اشتوكة ايت باها                                

املدة : حددت في 99 سنة.
الرأسمال والحصص اال تماعية:
حدد الرأسمال في 00.000) درهم 
ا تماعية  حصة   (000 إلى  مقسم 
موزعة  درهم للواحدة،   (00 بقيمة 

كاألتي : 
سكرات احمد  : 500  حصة.

تايو ووب برانس :  500 حصة.
من  مسيرة  الشركة   : التسيير 
طرف السيد سكرات أحمد ويعود له 
كل من التوقيعين البنكي واال تماعي 

وذلك ملدة غير محدودة.
 37 توزع حس6 الفصل   : األرباح 

من القانون األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
 : تحت عدد رقم  االبتدائية بانزكان  

09)/2020  بتاريخ 2020/)7/0).
مقتطف قصد اإلشهار 
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SOCIÉTÉ TOUSMEG
                                                        SARL A A.U  

CONSTITUTION
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
 رأسمالها 000 00) درهم

 املقر اال تماعي :  رقم 09 تجزئة 
الهناء  تزنيت

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
القانون  انجاز  تم   2020 فبراير   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة ذات املواصفات التالية :
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  SOCIÉTÉ TOUSMEG : التسمية
                                                        SARL A A.U
غرض الشركة : غسل السيارات

التي  العمليات  انجاز كل  وعموما 
مباشرة  غير  أو  مباشرة  عالقة  لها 
بالعمليات املذكورة والتي من شانها 

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

السجل التجاري. 
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم     (00000 مبلغ  في  الشركة 
مقسم إلى  000) حصة من فئة 00) 

درهم لفائدة كل من : 
السيد عبد الحق مسو1 ..000) 

حصة.
الحق  عبد  السيد   تعيين  تم 
للشركة مع تحمله  مسو1 كمسير  
القانون  حس6  الصالحيات  كامل 

األسا�سي للشركة .
تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
بتيزنيت بتاريخ  24/02/2020   تحت 

رقم 2020/87.
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شركة باني فود
ش.م.م بشريك وحيد 

برأسمال قدره 00.000) درهم
شقة رقم )0 الطابق األول بلوك 03 

رقم 34 اكدال ايت ملول
 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تمت صياغة القانون   2(/02/2020
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
ذات  وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية : 
الغرض اال تماعي: 

الغذائية  للمواد  بالجملة  تا ر 
(السكر ) .، تجارة ، استيراد وتصدير.
التسمية :  شركة باني فود  ش.م.م  

بشريك وحيد   
 0( املقر اال تماعي:    شقة رقم   
الطابق األول بلوك 03 رقم 34 اكدال 

ايت ملول.
املدة : حددت في 99 سنة .

الرأسمال والحصص اال تماعية:
حدد الرأسمال في 00.000) درهم 
ا تماعية  حصة   (000 إلى  مقسم 
موزعة   ، درهم للواحدة   (00 بقيمة 

كاألتي : 
التجاني بغداد :  000) حصة.

من  مسيرة  الشركة   : التسيير 
طرف السيد التجاني بغداد  الشريك 
الوحيد للشركة حيث يعود كل من 
التوقيعين البنكي و اال تماعي و ذلك 

ملدة غير محددة.
 (6 توزع حس6 الفصل  األرباح: 

من القانون األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
رقم  عدد  تحت  بانزكان   االبتدائية 

:6/2020)3  بتاريخ 02/2020/)2.
مقتطف قصد اإلشهار 
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SOCIETE AMWAJINO
 SARL

CONSTITUTION
رأسمالها 00.000) درهم

املقر اال تماعي رقم 277 حي الفالحة 
تامري اكادير

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
القانون  انجاز  تم   2020 يناير   27

األسا�سي
محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية :
 SOCIÉTÉ  : التسمية 
                                            AMWAJINO  SARL

غرض الشركة : مخيم.
التي  العمليات  انجاز كل  وعموما 
مباشرة  غير  أو  مباشرة  عالقة  لها 
بالعمليات املذكورة والتي من شانها 

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

السجل التجاري 
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

الشركة في مبلغ 00000)  درهم  
000) حصة من فئة   مقسم إلى  

00) درهم لفائدة كل من : 

 250 بلحسن  الحسن  السيد 
حصة.

 250  : علي  ايت  عبدهللا  السيد 
حصة

السيد نجي6 سجي  : 250 حصة
 250  : بوبراهيم  عبدهللا  السيد 

حصة.
تم تعيين السيد الحسن بلحسن  
كامل  تحمله  مع  للشركة  كمسير 
الصالحيات حس6 القانون األسا�سي 

للشركة.
تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
باكادير  بتاريخ  02/2020/)2  تحت 

رقم )8968.
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 SOCIETE TADORA ACT ET
SERVICE

SARL
العام  الجمع  مداولة  بمقت�سى  
فبراير    (7 بتاريخ  املؤرخ  االستثنائي 
رأسمالها  والتي  لشركة    2020
 547 برقم  الكائنة  درهم   (00.000

خارج باب اكلو   تزنيت.
  تقرر  زيادة رأسمال الشركة من 
00.000) درهم إلى 500.000 درهم.

تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   25/02/2020 بتاريخ  تيزنيت 

رقم 2020/88. 
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DUBBING PRO
S.A.R.L AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
شريك واحد.  

رأسمالها  00.000) درهم
املقر اال تماعي:زنقة األورا1 رقم 

3) الخيام 2 اكادير
تأسيس شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
قوانين  وضع  تم  يناير2020،   20  

الشركة ذات امليزات التالية :

DUBBING PRO : التسمية - (
- الشكل القانوني : شركة ذات   2

مسؤولية محدودة شريك واحد  
 PRODUCTION  : الهدف   -  3

.AUDIO VISUEL
4 - املقر اال تماعي : زنقة األورا1 

رقم 3) الخيام 2 أكادير.
ابتدءا من  سنة   99 املدة:    –  5

تاريخ التأسيس .
مبلغ  في  حدد   : رأسمال   -  6
 (000 إلى  مقسم  درهم   (00.000

حصة من فئة 00) درهم للواحدة.
إلى  أسند  التسيير   : التسيير   -  7

السيد براير خالد.
تم بكتابة   : اإليداع القانوني   -  8
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بتاريخ   896(5 رقم  تحت  بأكادير 

.(8/02/2020
من ا ل النسخة و البيان عن املسير:

السيد براير خالد
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 SOCIETEMAGHRIB 
TRADIV

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
بتاريخ 9)2/20)/30 ، قرر الشركاء:

- املصادقة على تحويل 600حصة  
مملوكة  للحصة  درهم   (00 بقيمة 

للسيد نضال خالد.
-تغيير الشكل القانوني للشركة

-تغيير البنود 2، 4 و 7 من القانون 
األسا�سي.

الشركة مسيرة  التسيير والتوقيع: 
من طرف السيد نضال خالد.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
 24/02/2020 يوم  باكادير  التجارية 

تحت رقم 89694.
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شــركة كوفيسك.ش.م.م
STÉ COFISK SARL 

رأ1 مالها 00.000) درهم
الغير  العام  الجمع  بمقت�سى 
 23/0(/2020 بتاريخ  العادي مؤرخ 
تقرر   STE COFISK SARL لشركة  

ما يلي :
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) - بيع كلي للحصص :

 250 حصة للسيدة سليمان مريم 

لفائدة السيد الزاهري محمد.

250 حصة للسيد ة سليمان مريم 

لفائدة السيد  حزكاين رشيد.

السيدة  استقالة  قبول   -  2

سليمان مريم و تعيين السيد حزكاين 

رشيد مسيرا للشركة إلى  ان6 السيد 

الزاهري محمد. 

3 - تغيير املقر األسا�سي للشركة إلى 

العنوان التالي : رقم 255 بلوك 1 حي 

اساكا تيكوين اكادير. 

األسا�سي  القانون  تحيين   -  4

للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بتاريخ  باكادير  التجارية  املحكمة 

 89675 م تحت رقم   2020  /02/2(

السجل التجاري رقم 42539 :
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 SOCIETE BOUADOUL

TRANS
SARL 

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

CAPITAL SOCIAL : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : DOUAR

 BOUIBAT INCHADEN

CHTOUKA AIT BAHA

RC: 18467 / INEZGANE

االستثنائي  العام  الجمع  قرر 

 2020 فبراير   22 بتاريخ   املنعقد 

ما يلي :

490 حصة ا تماعية من  بيع ل 

اعراب  الغفور  عبد  السيد  طرف 

لفائدة السيدة مينة البصير.

تعديل القانون األسا�سي للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بانزكان  االبتدائية  املحكمة 

2020/02/25 تحت رقم 327.
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STE AXA SUD AUTO
بتاريخ  عرفي   عقد  بمقت�سى 

04/02/2020، تم إقرار ما يلي :
السيد  من  حصة   500 تفويت 
هللا   عبد  السيد  إلى  واكريم  محمد 

اومات.
تغيير الشكل القانوني للشركة .

تغيير اسم الشركة من اتران اوتو 
اكسا  شركة   إلى  اكسري  سرفيس 

سود اوتو .                                 
واكريم  محمد  السيد  تعيين 
هللا   عبد  والسيد  للشركة  كمسير 

اومات كمسير تاني للشركة .
التوقيع مشترك بين  السيد محمد 

واكريم  و السيد عبد هللا  اومات.
باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 
التجارية  باكادير بتاريخ 9)20/02/20  

تحت رقم89667  .     
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إعالن عن الحل النهائي للشركة 

STE OLEIC
SARL

 RUE 2405 N° 1 IGROUMAI
DCHEIRA INZEGANE

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
على االتفاق  تم   20(9/(2/03  يوم 

 ما يلي :           
 STE للشركة  النهائي  الحل   -
والتشطي6 عليها من   .OLEIC SARL

السجل التجاري.
باملحكمة  القانوني  اإليداع 
االبتدائية بانزكان يوم 30/)2020/0  

تحت رقم 95).
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STE NOUR ONE
SARL AU

 RUE 508 N° 290 BD.
 ESSAADIYINE DCHEIRA

INZEGANE
إعالن عن تصفية 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
على االتفاق  تم   20(9/(0/08  يوم 

 ما يلي :           

 STE -التصفية القانونية للشركة 
 .NOUR ONE SARL AU

-تعيين السيدة  أيت بلقاسم رقية 
كمصفية للشركة.            

 508 زنقة  هو  التصفية  مقر 
الدشيرة  السعديين  شارع   290 رقم 

انزكان.    
باملحكمة  القانوني  اإليداع   
االبتدائية انزكان يوم   2020/)29/0 

تحت رقم 2020/)8).
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»  SOCIETE » ADRI-MED
 Société à responsabilité limitée

à associé unique
Au capital de 100 000.00 DHS

 Siège social: HAY AL ILHAM NO
 130 BLOC 3 JIHADIA DCHEIRA

.INEZGANE
RC N° : 16083 / INEZGANE

االستثنائي  العام  الجمع  قرر 
املنعقد بتاريخ  5)/2020/02 ما يلي :
• الفسخ الطوعي اإلرادي للشركة 

والتصفية الودية .
املقر  في  التصفية  مقر  تعيين    •

الحالي. 
ادريس  السيد  وقبول  تعيين   •

انضوح كمصفي للشركة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم   •
في  بانزكان  االبتدائية  املحكمة 

2020/02/25   تحت رقم 328 .

333 P

 »STE SABBJI »SNC
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم    2020/02/  03

التضامن ذات املميزات التالية:
»STE SABBJI »SNC : التسمية

املقر اال تماعي : مشروع الوحدة، 
الجديد،   الحي   ،387 رقم  بلوك ب، 

طانطان.
00.000,00)درهم   : الرأسمال 
حصة من فئة    (000 مقسمة على 

00,00) دراهم.

 : الهدف 
- مقهى، مطعم.

الشركاء : 
مزداد  مغربي،  صباري يوسف،   -
بتاريخ 994)/5/02)    ، ب.ت.و رقم  

.JF51623
مغربية،  فاطمة،  بوتمكوست   -
مزدادة بتاريخ 986)/)0/)0، ب.ت.و 

.JF37051 رقم
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
يناير و تنتهي في )3 د نبر من كل سنة.
: تسير الشركة حاليا من  التسيير 

طرف :
صباري يوسف ملدة غير محددة.

باملحكمة  تم   : السجل التجاري 
بتاريخ  بطانطان  االبتدائية 

26/02/2020  تحت رقم 5339
 334 P

STE SALLOUF FISH SNC
 إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم    2020/0(/  24

التضامن ذات املميزات التالية:
التسمية :

STE SALLOUF FISH SNC
املقر اال تماعي    :

الرقم 4)، زنقة ))، حي بئرانزران،  
طانطان.

درهم   (00.000  : الرأسمال 
حصة من فئة    (000 مقسمة على 

00,00) دراهم.
الهدف  :

- نقل البضائع لحساب الغير.
- التجارة في االسماك.

الشركاء : 
مزداد  مغربي،  مولود،  سلوف 
بتاريخ 982)/)06/0    ، ب.ت.و رقم  

.JF27924
مغربي،  الزروال عبد اللطيف،   -
رقم  ب.ت.و   ،(978 بتاريخ  مزداد 

.JF24190
من  تبتدئ   : السنة املالية  
فاتح يناير و تنتهي في )3 د نبر من كل 

سنة.
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: تسير الشركة حاليا من  التسيير 

طرف:

سلوف مولود ملدة غير محددة.

باملحكمة  تم   : السجل التجاري 

بتاريخ  بطانطان  االبتدائية 

9/02/2020)  تحت رقم )533
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  STE NEW COM’IN شركة

SARL
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة 
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد  بتيزنيت  بتاريخ29نونبر9)20 

مسؤولية  شركةذات  تأسيس  تم 

الخصائص  تحمل  التي  محدودةو 

التالية:

  STE NEW COM’IN  : التسمية 

 SARL

 : اال تماعي  الهدف 

 IMPORTATION ET

 EXPORTATION (MARCHAND

 OU INTERMEDIAIRE

 (EFFECTUANT

 50.000,00    : الشركة  رأسمال 

درهم.

 اد بامو عبدهللا :  25.000  درهم.

 اد بامو حفيظ  : 25.000 درهم.

 99 الشركة  عمر  مدة   :  املدة 

تاريخ  من  سنة)  وتسعون  (تسعة 

تأسيسها النهائي .

املقر اال تماعي : رقم 28 شقة 03 

تجزئة الحرية اليوسفية تيزنيت.

التسيير : تم تعيين السيد اد بامو 

غير  ملدة  للشركة  كمسير   : عبدهللا 

محدودة.

إيداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  بمكت6  القانوني  امللف 

بالعيون  االبتدائية  املحكمة  لدى 

رقم3375 بتاريخ 9)20/))/05.

336 P

NETOPIA SOLUTIONS
SARL

نيطوبيا سوليسيون ش.م.م
تفويت حصص بالشركة

تأكيد تعيين املسيرة الوحيدة
تحيين القانون األسا�سي

التعيين وتفويض الصالحيات
) - بتاريخ 27 يناير 2020 وبمو 6 
حصص  تفويت  عقد  مقتضيات 
بشركة »نيطوبيا سوليسيون«، فوت 
السيد طرحين عبد اللطيف لفائدة 
السيدة ملعاني سومية 5.000) حصة 
»نيطوبيا  شركة  ضمن  يملكها  التي 

سوليسيون«.
بمو 6 قرار استثنائي صادر   -  2
2020، عن الشركاء  يناير   27 بتاريخ 

لدى الشركة املذكورة :
صادق هؤالء على تفويت حصص بها ؛
الوحيدة  املسيرة  تعيين  وأكدوا 
للشركة ملدة غير محدودة، في شخص 

السيدة ملعاني سومية ؛
للمسيرة  بالتوقيع،  العهد  وقرروا 
الوحيدة السيدة سومية ملعاني، ال غير.

حصص  تفويت  إثر  على   -  3
بين  الحصص  هذه  وتوفر  بالشركة 
الشريك  قرر  واحد،  شريك  يدي 
األسا�سي  القانون  تحيين  الوحيد 
املسؤولية  املحدودة  للشركة 

»نيطوبيا سوليسيون«.
عقد  مقتضيات  وبمو 6   -  4
قامت   ،2020 فبراير   (0 في  مؤرخ 
السيدة ملعاني سومية بتعيين السيد 
زكي نر س، الحامل لبطاقة التعريف 
الوطنية رقم E(55647 ملنص6 مدير 
سوليسيون«  »نيطوبيا  لشركة  عام 
غير  ملدة  وحيد  بشريك  ش.م.م 
محددة مفوضة له كامل الصالحيات 
للتوقيع املنفرد لكافة الوثائق اإلدارية 

والتجارية واملالية والبنكية.
بتاريخ  القانوني  اإليداع  تم   -  5
2020 لدى كتابة الضبط  7) فبراير 
البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكمة 

تحت رقم 029)73.
للنسخ واإلشارة
الهيئة املسيرة
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 BUREAU D'INGENIERIE
 D'ETUDE ET CONTROLE
DES TRAVAUX BIECTRA

شركة بييكترا
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 5.000.000 درهم

ومقرها : بشارع يوسف بن تاشفين 
50) رقم ))، الناضور

تعديل القانون
عزل املسير القديم
تعيين مسير  ديد

بمقت�سى محضر الجمعية العامة 
 2020 يناير   29 لتاريخ  االستثنائية 
شركة  »بييكترا«  شركة  شركاء  قرر 
رأسمالها  ذات املسؤولية املحدودة، 
بشارع  ومقرها  درهم   5.000.000
 ،(( رقم   (50 تاشفين  بن  يوسف 

الناضور ما يلي :
تعديل قانون الشركة.

من  محمد  مدني  السيد  عزل 
منصبه كمسير للشركة.

تعيين السيد مدني عصام كمسير 
 ديد للشركة ملدة غير محدودة.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 
 لدى املحكمة االبتدائية بالناضور في 

6 فبراير 2020 تحت رقم 68).
من أ ل النشر والتلخيص

338 P

CRIOLLOS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 20.000 درهم

مقرها اال تماعي : املركز التجاري 
رياض سكوير، محل رقم 3).) زاوية 

شارع شاهد دية الرحمان وروكاد 
إيربان، الرباط

االستثنائي  املحضر  بمقت�سى 
للجمع العام غير العادي للشركة ذات 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 
 2020 يناير   (5 بتاريخ   CRIOLLOS

اعتمد ما يلي :
األسهم  من  سهم   (00 نقل 
بناني  نجوى  للسيدة  اال تماعية 
زياتني، الحاملة للبطاقة الوطنية رقم 
عبلة  السيدة  لصالح   CD202297
الوطنية  للبطاقة  الحاملة  بوفار1، 

.E548398 رقم

استقالة كمسيرة للشركة السيدة 

وتعيين  الوزاني  الشاهد  بن  امنة 

السيدة عبلة بوفار1 كمسيرة  ديد 

للشركة.

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

إلى شركة ذات مسؤولية محدودة.

من  اال تماعي  الهدف  تمديد 

الداخلي  الديكور  منتجات  توزيع 

والخارجي.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت الرقم   2020 فبراير   20 بتاريخ 

.(04507
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STE PALM’S CAMP

SARL AU

RC : 30723

تأسيس شركة
 2020 فبراير   4 تم بالعيون بتاريخ 

إنشاء شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد بالخصائص التالية :

.PALM’S CAMP : التسمية

إدارة  ومطعم،  مقهى   : النشاط 

وتأ ير الفنادق.

 C املقر اال تماعي : رقم 854 بلوك

مدينة الوحدة، العيون.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.

رأ1 املال : 00.000) درهم مقسمة 

على 000) حصة مقسمة كالتالي :

 (000 القرمودي  البشير  السيد 

حصة.

التسيير : تم تعيين السيد البشير 

القرمودي كمسير وحيد للشركة ملدة 

غير محدودة.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

فبراير   4 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2020 تحت رقم 2020/294.

340 P
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األستاذ عثمان املعزوزي
موثق

 II طريق سبتة، إقامة حدائق مر ان، عمارة
2)ا) الطابق األر�سي، شقة رقم 3 قبالة مر ان، 

تطوان
تلفون : 88/ 85 24 97 0539

الفاكس : 88 24 97 0539

FAMOSSA
SARL

فاموصة ش.م.م 
تفويت حصص 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمقت�سى عقد توثيقي مؤرخ   -  (
تم   20(9 نوفمبر   (4 في  بتطوان 
تفويت 200) حصة من طرف السيد 
عبد امللك اعافر لفائدة السيد حسن 

الشبتي.
في الشركة  وبهذا صادق الشركاء 
املذكورة أعاله بمقت�سى نفس العقد 

املشار إليه أعاله.
6 و7 من القانون  تعديل الفصل 

األسا�سي للشركة.
2 - تم اإليداع القانوني باملحكمة 
25 نوفمبر  االبتدائية بتطوان بتاريخ 

9)20تحت رقم 4)63.
للخالصة والبيان
ذ. عثمان املعزوزي

341 P

األستاذ عثمان املعزوزي
موثق

 II طريق سبتة، إقامة حدائق مر ان، عمارة
2)ا) الطابق األر�سي، شقة رقم 3 قبالة مر ان، 

تطوان
تلفون : 88/ 85 24 97 0539

الفاكس : 88 24 97 0539

CAFETERIA DALLA
SARL

كافيتريا دالة ش.م.م 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى   -  (
أكتوبر وفاتح نوفمبر   23 بتطوان في 
9)20 تمت صياغة القانون األسا�سي 
لشركة ذات مسؤولية محدودة، فيما 

يلي خصائصها :
التسمية : »كافيتريا دالة« ش.م.م.

املوضوع : مقهى.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التقييد في السجل التجاري.

الجيش  شارع  تطوان،   : املقر 
امللكي، إقامة الهناء.

0.000) درهم مقسم   : الرأسمال 
 (00 حصة نقدية من فئة   (00 إلى 
درهم تم اكتتابها بالكامل ووزعت على 

الشركاء كما يلي :
السيدة نادية البزويقي 50 حصة ؛

السيد أسامة البزويقي 50 حصة.
عين بصفته مسير ملدة   : التسيير 
غير محدودة السيد أسامة البزويقي، 
للتعريف  الوطنية  لبطاقة  الحامل 
محل  الجاعل   L517688 رقم 
شارع محمد  املخابرته معه تطوان، 

داود، إقامة زهرة رقم 275.
والسيدة نادية البزويقي، الحاملة 
رقم  للتعريف  الوطنية  لبطاقة 
املخابرته  محل  الجاعل   L329051
امللكي،  الجيش  شارع  تطوان،  معه 

إقامة الهناء ط 4 رقم 20.
األرباح واالحتياطي : تخصم نسبة 
سنويا  الصافية  األرباح  من   %5

لتكوين االحتياطي القانوني.
2 - تم اإليداع القانوني باملحكمة 
28 نوفمبر  االبتدائية بتطوان بتاريخ 

9)20تحت رقم 6343.
للخالصة والبيان
ذ. عثمان املعزوزي
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شركة كوراي بيتش
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 3.500.000 درهم

املقر اال تماعي : فندق الشاطئ 
الذهبي، املضيق ص ب 84

السجل التجاري : )67)
االستثنائي  العام  الجمع  إن   -  (
ش.م.م  بيتش«  »كوراي  لشركة 
املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة 
املحدد رأسمالها في 3.500.000 درهم 
واملو ود مقرها اال تماعي في املضيق، 

فندق الشاطئ الذهبي، قرر ما يلي :
للسيدة  التسيير  تجديد صالحية 
نعيمة  والسيدة  شجاع  خالدة 

الخنو�سي ملدة سنتين.

ستوقع  الشركة  أوراق   ميع 

باإلمضاء املشترك للمسيرتان السيدة 

خالدة  والسيدة  الخنو�سي  نعيمة 

شجاع.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

 20(9 نوفمبر   (2 بتاريخ  بتطوان 

تحت رقم 6248.
مقتطف من أ ل النشر

343 P

األستاذ دحمان املزرياحي

موثق بطنجة

2، ملتقى شارع محمد الخامس وشارع 

الزرقطوني، إقامة الجوهرة الزرقاء، رقم 6، 

طنجة

AIT LAH
ش.م.م

تأكيد تحويل األسهم
استقالة مسير

تعيين مسير  ديد
تحيين القانون األسا�سي للشركة

تلقاه  بمقت�سى عقد توثيقي   -  (

األستاذ دحمان املزرياحي، موثق بطنجة 

 ،20(9 سبتمبر  و9  ماي   (4 بتاريخ 

الشركة،  أسهم  تحويل  تأكيد  تم 

قبول استقالة املسيرين السيد فؤاد 

احموت  سعاد  والسيدة  احموت 

وتعيين السيد حميد احموت كمسير 

 AIT LAH املسماة  للشركة  وحيد 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مقرها  درهم،   (00.000 رأسمالها 
هولندا  زنقة   4 بطنجة  اال تماعي 
التجاري  بالسجل  املقيدة  الطابق، 

بطنجة تحت رقم 6829.

تلقاه  بمقت�سى عقد توثيقي   -  2

موثق  املزرياحي،  دحمان  األستاذ 

تم   20(9 أكتوبر   3 بتاريخ  بطنجة 

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

تم يوم   : القيد بالسجل التجاري 

 8(88 رقم  تحت   20(9 ديسمبر   4

للسجل الترتيبي.
األستاذ دحمان املزرياحي

موثق بطنجة
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األستاذ دحمان املزرياحي

موثق بطنجة

2، ملتقى شارع محمد الخامس وشارع 
الزرقطوني، إقامة الجوهرة الزرقاء، رقم 6، 

طنجة

 ELECTROMOTOR
AUTOMOTIVE CITY

ش.م.م
تأسيس شركة

يوليو   2 بمقت�سى عقد عرفي يوم 
ذات  شركة  تأسيس  تم   ،20(9
بالخصائص  املحدودة  املسؤولية 

التالية :
 ELECTROMOTOR  : التسمية 

.AUTOMOTIVE CITY
الهدف : 

صنع وإصالح اآلالت الصناعية ؛
العمليات  كل  عامة  وبصفة 
والتجهيزية  الصناعية  التجارية، 
املنقولة والثابتة التي لها عالقة مباشرة 
أو غير مباشرة بهدف الشركة أو من 

شأنها املساهمة في تطوير الشركة.
املقر  يو د   : اال تماعي  املقر 
طنجة  في  للشركة  اال تماعي 

أطوموتيف سيتي 80) مكرر.
املدة : 99 سنة ابتداء من تسجيل 

الشركة في السجل التجاري.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
قسم  أورو   2.000 مبلغ  في  الشركة 
على 200 حصة ا تماعية بقيمة 0) 
أودعت  اكتتبت  كلها  للواحدة  أورو 

نقدا في حساب بنكي كاآلتي :
 ELECTROMOTOR شركة 
EYPROM SL 90) حصة ا تماعية ؛

 MELERO PEREZ السيد 
حصص   (0  MANUEL MARCIAL

ا تماعية ؛
املجموع 200 حصة ا تماعية.

السنة اال تماعية : من فاتح يناير 
إلى )3 ديسمبر من كل سنة.

: تسير الشركة من  تسيير الشركة 
طرف مسير واحد ملدة غير محدودة 

وهو :
 MELERO PEREZ السيد 

.MANUEL MARCIAL
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تقتطع األرباح الصافية   : األرباح 

5% لتأسيس االحتياط القانوني.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

  20(9 يوليو   3 التجارية بطنجة يوم 

تحت رقم 4662.

تم يوم   : القيد بالسجل التجاري 

 98795 رقم  تحت   20(9 يوليو   3

للسجل التحليلي.
األستاذ دحمان املزرياحي

موثق بطنجة

345 P

األستاذ دحمان املزرياحي

موثق بطنجة

2، ملتقى شارع محمد الخامس وشارع 

الزرقطوني، إقامة الجوهرة الزرقاء، رقم 6، 

طنجة

 IMMOBILIARIA

MARROQUI AMERICANA
ش.م.م

تفويت حصص ا تماعية
استقالة مسير

تعيين مسيرة  ديدة
تحيين القانون األسا�سي للشركة

) - بمقت�سى عقود توثيقية تلقاه 

موثق  املزرياحي،  دحمان  األستاذ 

بطنجة بتاريخ 27 فبراير و7) ديسمبر 

الشركة املسماة  قرر شركاء   ،20(9

 IMMOBILIARIA MARROQUI

AMERICANA شركة ذات املسؤولية 

درهم،   (0(.(60 املحدودة رأسمالها 

شارع   ((7 مقرها اال تماعي بطنجة 
التجاري  بالسجل  املقيدة  باريس، 

بطنجة تحت رقم 793) ما يلي :

لفائدة  الشركة  أسهم  تحويل 

اآلنسة شيماء احموت.

السيد  املسير  استقالة  قبول 

صالح احموت.

احموت  شيماء  اآلنسة  تعيين 

كمسيرة وحيدة.

تلقاه  بمقت�سى عقد توثيقي   -  2

موثق  املزرياحي،  دحمان  األستاذ 

تم   20(9 7) ديسمبر  بطنجة بتاريخ 

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

تم يوم   : القيد بالسجل التجاري 

7 يناير 2020 تحت رقم 00) للسجل 

الترتيبي.
األستاذ دحمان املزرياحي

موثق بطنجة

346 P

شركة فيكاميد ش.م.م

قا�سي محمد

محاس6 معترف به من طرف الدولة

3، شارع الوحدة الطابق األول رقم ) تطوان

TEL/ FAX : 0539 71 37 84

ELE NORD SAB

SARL

شركة في طور التصفية

ب حي أحريق، شارع فقه بن صالح 

رقم 6)، مرتيل، تطوان

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5867

بتاريخ  م.ج.ع.ا   بمقت�سى 

باملقر  واملنعقد   20(9 نوفمبر   2(

تقرر حل شركة  اال تماعي للشركة، 

شركة   ELE NORD SAB SARL

رأسمالها  املسؤولية،  محدودة 

حي  ب  والكائنة  درهم   (00.000

أحريق شارع فقه بن صالح، رقم 6) 

مرتيل، تطوان.

تم تعيين السيد احمد الصباني، 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

والقاطنة ب عمر بن   K56310 رقم 

كمصفي  تطوان   2 رقم  العزيز  عبد 

للشركة.

وقد تم انعقاد الجمعية الختامية 

التي صادقت على حسابات التصفية 

بتاريخ )2 نوفمبر 9)20 ب حي أحريق 

6) مرتيل،  شارع فقه بن صالح رقم 

تطوان.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

)2 نوفمبر  االبتدائية لتطوان بتاريخ 

9)20 تحت رقم 6356.

347 P

MAROC DIPLOMATIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 00.000) درهم

 املقر اال تماعي : الدار البيضاء، 

7 شارع موالي يوسف إقامة 

سرنترافة الطابق الساد1 رقم 2) 

كوتيي

تنازل عن حصص
تعيين مسيرة ثانية للشركة

تغيير املقر اال تماعي
تحديث النظام األسا�سي للشركة

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 20(9 سبتمبر   20 االستثنائي بتاريخ 

قد تقرر ما يلي :

العلوي  فوت السيد قاسمي   -  (

حصة   5(0 من  حصة   (0 حسن 

التي  سعاد  مكاوي  السيدة  لفائدة 

 MAROC يمتلكها في رأسمال شركة 

.DIPLOMATIQUE SARL

تعيين السيدة مكاوي سعاد   -  2

كمسيرة ثانية للشركة.

مسيرة  الشركة  أصبحت  وبهذا 

من طرف مسيرون في شخص السيد 

والسيدة  حسن  العلوي  قاسمي 

مكاوي سعاد وذلك ملدة غير محدودة.

3 - تحويل املقر اال تماعي للشركة :

من : 97)، زاوية شارع الزرقطوني 

وزنقة شاله، الطابق  الثالث، رقم 0) 

الدار البيضاء ؛

يوسف،  موالي  شارع   ،7  : إلى 

الساد1  الطابق  سرنترافة،  إقامة 

رقم 2) كوتيي، الدار البيضاء.

األسا�سي  النظام  تحديث   -  4

للشركة بعد تعديل الفصول 4، 6، 7 

و4) من قانون الشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

 2020 فبراير   (7 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 038)73.
للخالصة واإلشهار

348 P

UAGE UNIQUE PRO
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 00.000) درهم
مقرها اال تماعي : الدار البيضاء
رقم 6، زنقة 93 (سابقا زنقة 
العائالت الفرنسية) درب غلف

تنازل عن حصص
استقالة املسيرون
تعيين مسير وحيد

تغيير الشركة من شركة ذات 
مسؤولية محدودة إلى شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات شريك 

وحيد
تغيير هدف الشركة

تحديث النظام األسا�سي للشركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 2020 فبراير   (( بتاريخ  االستثنائي 

قد تقرر ما يلي :
طرف  من  حصص  على  تنازل 
بنزكين  بوليدو  فديريكو  السيد 
ايوسف  بندافيد  رحمة  والسيدة 
وذلك على 500 حصة للواحد لفائدة 
السيد محمد باها مشارك وحيد التي 
 USAGE يمتلكونها في رأسمال شركة 

.UNIQUE PRO SARL
بوليدو  فديريكو  السيد  استقالة 
بندافيد  رحمة  والسيدة  بنزكين 

ايوسف من مهامهم كمسيرون.
مسير  باها  محمد  السيد  تعيين 

وحيد.
ذات  شركة  من  الشركة  تغيير 
ذات  شركة  إلى  محدودة  مسؤولية 
شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.
خالل  من  الشركة  هدف  تغيير 

كتابته الجديدة الذي هو :
املنتجات  وتصدير  استيراد 
الصحية واأل هزة الطبية واملنتجات 
ومعدات  الواحد  االستخدام  ذات 

الحماية الشخصية.
تحديث النظام األسا�سي للشركة 
بعد تعديل الفصول 3، 6، 7 و5) من 

قانون الشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
 2020 فبراير   20 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 706)73.
للخالصة واإلشهار

349 P
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 INSTITUTION PRIVEE
ROMANDIE

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 000.000.) درهم

املقر اال تماعي : الدار البيضاء
4، زنقة ابو حسن الصغير

استقالة أحد املسيرين
تعيين مسيرة ثانية للشركة

تحديث النظام األسا�سي للشركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
قد   20(9 نوفمبر   7 بتاريخ  املنعقد 

تقرر ما يلي :
استقالة السيد محمد بناني أحد 

املسيرين للشركة.
الحبابي  نزهة  السيدة  تعيين 

كمسيرة ثانية للشركة.
وبهذا أصبحت الشركة مسيرة من 
طرف مسيرتين السيدة توريا الكتاني 
و السيدة نزهة الحبابي وذلك ملدة غير 

محدودة. 
تحديث النظام األسا�سي للشركة 
قانون  من   42 الفصل  تعديل  بعد 

الشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
 2020 فبراير   (7 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 046)73.
للخالصة واإلشهار

350 P

HASSAN VERT
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ذات  شركة  تأسيس  تم  بالرباط 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخصائص التالية :
HASSAN VERT : التسمية

SARL AU : الصفة القانونية
الهدف اال تماعي : 

أعمال   - زراعة وصيانة الحدائق 
مختلفة أو البناء.

تنظيف.
رأسمال الشركة : 00.000) درهم 
فئة  من  حصة   (000 إلى  مقسمة 
درهم للحصة الواحدة موزعة   (00

بين الشركاء على الشكل التالي :

 (000  : البرجي  حسن  السيد 
حصة.

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

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

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر اال تماعي : 45، شارع فرنسا 

الطابق 8 أكدال الرباط.
املسير : السيد حسن البرجي.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
.(43393

351 P

الكبير أمالل، خبير محاس6

عضو في هيئة الخبراء املحاسبين

58، زنقة األخوين لغريني

زاوية زنقة استراسبورغ

الدار البيضاء

الهاتف : 30.99.88 و 4).00.)05.22.3

الفاكس : 6).05.22.030.26

amellal@menara.ma : البريد اإللكتروني

كاز أندوستر
ش.م.م

GAZ INDUSTRIE - SARL
إغالق تصفية الشركة

العام  الجمع  انعقاد  إثر  على 
أندوستر«  »كاز  لشركة  االستثنائي 
محدودة،  مسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها 200.000 درهم والتي يو د 
البيضاء،  بالدار  اال تماعي  مقرها 
 زء 3)، تجزئة أكاسيا1، زنقة 23، 
حي الزهور، عين السبع، تقرر ما يلي :
إغالق تصفية الشركة ابتداء من 

0) فبراير 2020.
ملصفي  التام  اإلبراء  إعطاء 

الشركة وإنهاء توكيله.
الشخصية  فقدان  تسجيل 
 (0 من  ابتداء  للشركة  القانونية 

فبراير 2020.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 
 2020 فبراير   26 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 732295.
بيان مختصر

الكبير أمالل

خبير محساب - مدقق الحسابات عضو في هيئة 

الخبراء املحاسبين

352 P

شركة ضاوية لإلنعاش
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 0.000) درهم

مقرها اال تماعي : الدار البيضاء
52، شارع 9 أبريل، حي النخيل

بمو 6 محضر  مع عام املنعقد 
قرر   20(9 مار1   9 استثنائي بتاريخ 

الشركاء ما يلي :
فطومة  املرحومة  وفاة  تقرير 
للحصص  تقسيم  ديد  البركة، 

اال تماعية.
استقالة السيد عبد العلي البركة 
مهامها  من  البركة  عائشة  والسيدة 

كمسيران للشركة.
البركة  نعيمة  السيدة  تعيين 
تلتزم  وبه  للشركة،  وحيدة  كمسيرة 
بالتوقيع  عقودها  في  ميع  الشركة 

املنفرد ملسيرتها نعيمة البركة.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  التجاري 
البيضاء بتاريخ 6) مار1 9)20 تحت 

رقم 3553.
353 P

COSEILGOV
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
بالرباط تم تأسيس   2020 فبراير   5
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
 COSEILGOV SARL  : التسمية 

AU
الهدف : 

تطوير تكنولو يا املعلومات.
الكمبيوتر  أ هزة  في  املعدات 

واملبرمجيات.
التدري6 وتقديم املشورة.

كفاءة الطاقة.
أعمال مختلفة.

الدراسة واملشورة.

املقر اال تماعي : عمارة 30 شقة 8 
شارع موالي أحمد الوكيلي، حسان، 

الرباط.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيل الشركة بالسجل التجاري.
الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 
 (000 درهم مقسم إلى   (00.000 في 
درهم   (00 بقيمة  ا تماعية  حصة 
وتوزيعها اكتتابها  سدد   للواحدة 

كما يلي :
 (000  : السيد بن سليمان حليم 

حصة.
السيد  الشركة  يدير   : التسيير 
بن سليمان حليم، ملدة غير محدودة 
القانون  توقيع  تاريخ  من  ابتداء 
األسا�سي للشركة مع اعتماد توقيعه 
اإلدارية  والوثائق  العقود  في  ميع 

والبنكية.
من  تبتدئ   : اال تماعية  السنة 
ديسمبر من   3( فاتح يناير وتنتهي في 

كل سنة.
من  يخصم ما قدره %5   : األرباح 
في  القانوني  االحتياطي  تكوين  أ ل 

حدود 5/) من الرأسمال.
وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 
التجارية بالرباط تحت رقم 43399) 

بتاريخ 25 فبراير 2020.
بمقت�سى مقتطف وبيان

354 P

TETRA IT
SARL AU
تأسيس

املنعقد  العرفي  العقد  بمقت�سى 
تم تأسيس   2020 فبراير   (0 بتاريخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

لشريك وحيد حس6 ما يلي :
TETRA IT SARL AU : التسمية

الهدف : بيع املعدات املعلوماتية.
العنوان : 3، زنقة وادي سبو شقة 

رقم 22 أكدال الرباط.
املدة : 99 سنة.

الرأسمال : 00.000) درهم.
الدهبي  السيد  تعيين   : التسيير 
مع  الوحيد  املسير  الصمد  عبد 

اإلمضاء اال تماعي.
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السنة اال تماعية : من فاتح يناير 
إلى )3 ديسمبر من كل سنة.

نسبة  تخصم   : األرباح  توزيع 
االحتياط  لتكوين  األرباح  من   %5

اال تماعي.
تم التأسيس القانوني لدى كتابة 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت السجل التجاري رقم 43387).
355 P

BE IN OPTICAL
تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تم وضع القانون   ،2020 فبراير   2(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة ذات الخصائص التالية :
BE IN OPTICAL : التسمية

الشكل القانوني : ش.م.م.
شارع   47 رقم   : اال تماعي  املقر 

انفا الدار البيضاء.
الهدف : مبصاري.

درهم   (00.000  : الرأسمال 
000) حصة ا تماعية  مقسمة من 
الواحدة  للحصة  درهم   (00 بقيمة 

للسيدة مليكة حداق.
املدة : 99 سنة.

حداق  السيدة  عينت   : التسيير 
الهوج  الحق  عبد  والسيد  مليكة 

كمسيرين للشركة ملدة غير محدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  مكتبة  لدى  القانوني 
البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكمة 
الرقم  تحت   2020 فبراير   2( يوم 
798)73 ورقم السجل التجاري هو 

.457703
356 P

 SOCIETE STATION ESPACE
BOUJJA AICHA SERVICE

SARL
رقم السجل التجاري : 28595)

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
بتاريخ  واملسجل   2020 فبراير   5
شركة  شركاء  قرر   2020 فبراير   7
 SOCIETE STATION ESPACE
شركة   BOUJJA AICHA SERVICE

ذات املسؤولية املحدودة ما يلي :

خفض رأسمال الشركة.
التغيير  هذا  إيداع  تم  وقد 
بتاريخ بالرباط  التجارية   باملحكمة 

26 فبراير 2020 تحت رقم 3235.
357 P

K.K AGRICULTURE
SARL AU

تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 
لشركة  األسا�سي  القانون  وضع 
واحدة  محدودة  مسؤولية  ذات 

بالخصائص التالية :
K.K AGRICULTURE : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدودة واحدة.

االستغالل   : اال تماعي  الهدف 
الزراعي للتمر.
تجار التمر.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تسجيلها بالسجل التجاري.
املسير : كركوبة حليفة.

درهم   (00.000  : الرأسمال 
موزعة على الشكل التالي :

كركوبة حليفة 000) حصة.
 68 رقم   : اال تماعي  العنوان 

تجزئة العيون الهرهورة تمارة بالج.
من  تبتدئ   : اال تماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في )3 ديسمبر.
التجاري  السجل  رقم  إيداع  تم 
رقم  بتمارة  االبتدائية  باملحكمة 

29639) بتاريخ 26 فبراير 2020.
358 P

 FERME DES SABLES
BLANCS

SARL
وضع  تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 
بالخصائص  محدودة  مسؤولية 

التالية :
 FERME DES SABLES : التسمية

BLANCS
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

الجملة  تجار   : الهدف اال تماعي 

الخضروات  أو  الجافة  الفواكه  من 

املجففة.

الفواكه والخضروات والتمر.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.

املسير : وهبي نبيل عثمان.

درهم   (00.000  : الرأسمال 

موزعة على الشكل التالي :

وهبي نبيل عثمان 700 حصة.

كركوبة إكرام 300 حصة.
زنقة   25  : اال تماعي  العنوان 

أكدال  شقة  علي  سيدي  أكلمان 

الرباط.

من  تبتدئ   : اال تماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في )3 ديسمبر.
التجاري  السجل  رقم  إيداع  تم 

رقم  بالرباط  التجارية  باملحكمة 

)4328) بتاريخ 20 فبراير 2020.

359 P

شركة سما بريمو
ش.م.م

وضع  تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

بالخصائص  محدودة  مسؤولية 

التالية :

التسمية : شركة سما بريمو.

مسؤولية   : القانوني  الشكل 

محدودة.

اإلنعاش   : اال تماعي  الهدف 

العقاري.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.

الخو  السيد   : والتوقيع  التسيير 

محمد.

درهم   (00.000  : الرأسمال 

موزعة على الشكل التالي :

السيد الخو محمد 00) حصة.

 250 سمير  بوتخرست  السيد 

حصة.

السيد بنعياد الباتول 400 حصة.

 250 محمد  حمو  ايت  السيد 

حصة.

لعيايدة   : اال تماعي  العنوان 

 7 الشقة   25 تجزئة البساتين عمارة 

سال.

من  تبتدئ   : اال تماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في )3 ديسمبر.

االبتدائية  باملحكمة  اإليداع  تم 

بتاريخ  34(38 رقم  تحت   بسال 

7) فبراير 2020.

360 P

SM TOP BINAE
SARL AU

تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

لشركة  األسا�سي  القانون  وضع 

واحدة  محدودة  مسؤولية  ذات 

بالخصائص التالية :

.SM TOP BINAE : التسمية

مسؤولية   : القانوني  الشكل 

محدودة واحدة.

الهدف اال تماعي : املقاول أعمال 

مختلفة أو البناء.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.

املسير : العسيري محمد.

درهم   (00.000  : الرأسمال 

موزعة على الشكل التالي :

العسيري محمد : 000) حصة.

تجزئة   : اال تماعي  العنوان 

اليسرى والزرقاء فيال ج 08 سال.

من  تبتدئ   : اال تماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في )3 ديسمبر.
التجاري  السجل  رقم  إيداع  تم 

رقم  بسال  االبتدائية  باملحكمة 

))2)3 بتاريخ 20 فبراير 2020.

361 P

STE AIN TOUL
SARL AU

7 فبراير  وفقا لعقد عرفي حرر في 

2020، للشريك الوحيد لشركة (عين 

تحديث  على  املصادقة  تم  التول) 

النظام األسا�سي للشركة.

تغيير املادة 8 من النظام األسا�سي 

للشركة.
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مديرها  قبل  من  الشركة  تدار 

الوحيد السيد باوش محمد لفترة غير 

محددة.

األمل  حي   23  : اال تماعي  املقر 
زنقة تازة القرية سال.

النشاط التجاري : البناء واألشغال 

املختلفة.
رأسمال الشركة : حدد في 00.00) 

000) حصة بقيمة  درهم مقسمة لـ 

حرر رأ1 املال  درهم للحصة،   (00

بأكمله من طرف السيد باوش محمد.

املحكمة  في  تم  القانوني  اإليداع 

 2020 فبراير   (7 االبتدائية بسال في 
6))34، السجل التجاري  تحت رقم 

رقم )2649.
للخالصة والبيان

362 P

GLOD ART شركة
SARL

الحل املسبق
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املنعقد بمقر الشركة بتاريخ 5) يناير 

 GLOD ART SARL لشركة   2020

قرر الشركاء ما يلي :

الحل املسبق للشركة.

تعيين السيد احربر يونس مسؤول 

عن تصفية الشركة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط باملحكمة التجارية باملحمدية 

بتاريخ 3 فبراير 2020 تحت رقم 96).

363 P

 SOCIETE D’ENERGIE ET
 SOLUTION ELECTRIQUE

INDUSTRIEL
SARL AU

الحل املسبق
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

بتاريخ الشركة  بمقر   املنعقد 

 SOCIETE لشركة   20(9 سبتمبر   5

 D’ENERGIE ET SOLUTION

 ELECTRIQUE INDUSTRIEL SARL

AU قرر الشركاء ما يلي :

الحل املسبق للشركة.

بوخنفوف  قيس  السيد  تعيين 

مسؤول عن تصفية الشركة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط باملحكمة التجارية باملحمدية 

تحت رقم   20(9 سبتمبر   30 بتاريخ 

.(539

364 P

MAYSSOUNE BEAUTE

SARL AU

الحل املسبق
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

بتاريخ الشركة  بمقر   املنعقد 

لشركة   20(9 نوفمبر   25

 MAYSSOUNE BEAUTE SARL AU

قرر الشركاء ما يلي :

الحل املسبق للشركة.

مكاوي  وفاء  السيدة  تعيين 

مسؤولة عن تصفية الشركة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط باملحكمة التجارية باملحمدية 

بتاريخ 2 يناير 2020 تحت رقم 2).

365 P

SCHNON FISH

SARL AU

الحل املسبق
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

بتاريخ الشركة  بمقر   املنعقد 

 SCHNON لشركة   20(9 يونيو   (2

FISH SARL AU قرر الشركاء ما يلي :

الحل املسبق للشركة.

شنون  بوشعي6  السيد  تعيين 

مسؤول عن تصفية الشركة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

التجارية  باملحكمة  الضبط 

باملحمدية بتاريخ 3 يوليو 9)20 تحت 

رقم 4))).

366 P

BOUD CONCEPT
SARL AU

الحل املسبق
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
بتاريخ الشركة  بمقر   املنعقد 

 BOUD لشركة   20(9 يونيو   (2
قرر الشركاء   CONCEPT SARL AU

ما يلي :
الحل املسبق للشركة.

تعيين السيد بودمان عبد املولى 
مسؤول عن تصفية الشركة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة التجارية باملحمدية 
تحت رقم   20(8 ديسمبر   (7 بتاريخ 

.2042
367 P

SOCIETE LK CHANGE
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2020 فبراير   ((
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة باملميزات التالية :
اسم الشركة : ل ك شونج.

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
مسؤولية محدودة.

الصرف  مكت6   : الشركة  غرض 
للعمالت األ نبية.

زاوية   7  : املقر اال تماعي  عنوان 
أكدال  دادا1  وزنقة  زيز  واد  زنقة 

الرباط.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 : الشركة  رأسمال  مبلغ 

2.000.000 درهم، مقسم كالتالي :
عنوانه  يوسف  لكابو1  السيد 
 4 رقم  فيال   (2( بلوك   6 سيكتور 
زنقة شيلينيا حي الرياض الرباط لديه 

حصة تقدر ب 4000) حصة.
عنوانه  أسامة  لكابو1  السيد 
 4 رقم  فيال   (2( بلوك   6 سيكتور 
زنقة شيلينيا حي الرياض الرباط لديه 

حصة تقدر ب 2000 حصة.
عنوانها  لكابو1  هناء  السيدة 
 4 رقم  فيال   (2( بلوك   6 سيكتور 
زنقة شيلينيا حي الرياض الرباط لديه 

حصة تقدر ب 2000 حصة.

عنوانه  لكابو1  أنا1  السيد 

 4 رقم  فيال   (2( بلوك   6 سيكتور 

زنقة شيلينيا حي الرياض الرباط لديه 

حصة تقدر ب 2000 حصة.

املسير : عين السيد أنا1 لكابو1 

مسير الشركة ملدة غير محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2020 تحت رقم 7)434).

368 P

NEOLUX

Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 100.000 DHS

Siège social : Bd Bourgogne

Rue Jaafar Ibnou Habib

Résidence ALMACHRIK II

1er étage, N° 3, CASABLANCA

IF : 15271929

R.C : 331825

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ البيضاء  بالدار   املنعقد 

20 يناير 2020، قرر الشركاء ما يلي :

بمبلغ  الشركة  رأسمال  زيادة 

900.000 درهم لرفعه من 00.000) 

درهم إلى 000.000.) درهم وذلك من 

خالل إنشاء 9000 حصة  ديدة عن 

الجاري  الحساب  مع  املوازنة  طريق 

املرتبط واملستحق الدفع للشركة.

تغيير الفصل السابع من القانون 

األسا�سي للشركة املتعلق بالحصص 

بالرأسمال  املتعلق  الثامن  والفصل 

اال تماعي.

األسا�سي  القانون  تحديث 

للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

 2020 فبراير   (( بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 730258.
قصد النشر واإلعالن

369 P
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LEMATELAS.COM
 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE D’ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 8.000.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : ROUTE

 MOULAY THAMI, ZONE
INDUSTRIELLE, DAR BOUAZZA

CASABLANCA
R.C : 286257

I.F : 14448553
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
بتاريخ البيضاء  بالدار   املنعقد 
الشركاء قرر   ،20(9 ديسمبر   30 

ما يلي :
بمبلغ  الشركة  رأسمال  زيادة 
من  لرفعه  درهم   25.5(5.600
 33.5(5.600 إلى  درهم   8.000.000
مع  املوازنة  طريق  عن  وذلك  درهم 

الحساب الجاري للشريك الوحيد.
بمبلغ  الشركة  رأسمال  خفض 
من  لتغييره  درهم   (5.(60.300
5.600)33.5 درهم إلى 8.355.300) 
درهم عن طريق استيعاب الخسائر 
بتاريخ الشركة  قبل  من   املتراكمة 

)3 ديسمبر 8)20.
املتعلق  الثامن  الفصل  تغيير 

بالرأسمال اال تماعي.
تحديث القانون األسا�سي للشركة 

بعد مختلف التعديالت.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
 2020 فبراير   (( بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 730257.
قصد النشر واإلعالن

370 P

إئتمانية االتجاه الصحيح

عمارة رقم 6) الشقة 8 زنقة تونس م.ج مكنا1

شركةكمو1 ديليس تريتور
ش.ذ.م.م

 SOCIETE KEMMOUS DELICE
TRAITEUR - SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
الرأسمال اال تماعي : 00.000) 

درهم
املقر اال تماعي : 5)، شارع األبطال 

الشقة 4 حي الرياض الرباط
تأسيس شركة

بالرباط  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تقرر   2020 فبراير   (9 في  مؤرخ 
املسؤولية ذات  شركة  تأسيس 

 : اال تماعي  رأسمالها  املحدودة   
اال تماعي:  مقرها  درهم،   (00.000
حي   4 الشقة  األبطال  شارع   ،(5
باملواصفات  تتميز  الرباط،  الرياض 

التالية :
»كمو1  شركة   : التسمية 
 SOCIETE ش.ذ.م.م  ديليس تريتور« 
 KEMMOUS DELICE TRAITEUR

- SARL
الهدف : من أهداف الشركة سواء 
داخل املغرب أو خار ه على حسابها 

أو على حساب الغير :
واملناسبات  الحفالت  تمويل 
شراء،  تسويق،  واستيراد،  تصدير 
بيع، خلق، تبادل، تمثيل تجاري لكل 
عامة  وبصفة  تحديد،  دون  املواد 
التجارية،  العالقات  أنواع   ميع 
والقارة  املنقولة  الصناعية،  املالية، 
التي لها عالقة بصفة مباشرة أو غير 
من  الشركة سواء  بأهداف  مباشرة 
من  تمكن  التي  بعيد  من  أو  قري6 

تنمية وتطوير الشركة.
شارع   ،(5  : اال تماعي  املقر 
األبطال الشقة 4 حي الرياض الرباط،
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
السجل  مصلحة  لدى  تسجيلها 
التجاري، باستثناء حاالت التمديد أو 
الحل املسبق املنصوص عليها قانونيا 

أو في القانون األسا�سي للشركة.
حدد   : اال تماعي  الرأسمال 
درهم   (00.000 رأسمال الشركة في 
حصة ا تماعية   (000 مقسمة إلى 
00) درهم للحصة الواحدة  من فئة 
حس6  الشركاء  على  موزعة 
الحسين  السيد   : اآلتية  الحصص 
ا تماعية،  حصة   400 الكمو1 
حصة   300 الكمو1  زكرياء  السيد 
 300 الكمو1  وأسامة  ا تماعية 

حصة ا تماعية.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 
السيد الحسين الكو1، مزداد بتاريخ 
0) أغسطس 958)، الحامل لبطاقة 
 A311253 رقم  الوطنية  التعريف 
الخير  ضحى  بمجموعة  والساكن 

عمارة 59 شقة ) سال الجديدة.

وفقا  األرباح  تقسم   : األرباح 
شريك  كل  يمتلكها  التي  للحصص 
خصم  ميع  بعد  الشركة  داخل 

املصاريف القانونية.
القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
املحكمة  لدى  الضبط  بكتابة 
التجاري  السجل  بالرباط  التجارية 
 88(04  : رقم اإليداع   (43445 رقم 

بتاريخ 27 فبراير 2020.
371 P

SH & AYMANE
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
رأسمالها : 00.000) درهم

مقرها اال تماعي : تجزئة األمل 2
رقم 073)، محل رقم )، القنيطرة

تأسيس شركة
سجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 ،2020 يناير   27 بتاريخ  بالقنيطرة 
لشركة  األسا�سي  القانون  حرر 
الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد تحمل املواصفات التالية :
 SH & AYMANE   : التسمية 

SARL AU
الهدف : هدف الشركة :

بيع  ميع أنواع العقاقير بالجملة.
املختلفة  األشغال  في  مقاولة 

والبناء.
 ،2 تجزئة األمل   : املقر اال تماعي 

رقم 073)، محل رقم )، القنيطرة.
املدة : 99 سنة.

حدد رأ1   : الرأسمال اال تماعي 
درهم موزع   (00.000 املال في مبلغ 
درهم   (00 حصة بقيمة   (000 على 
للحصة الواحدة موزعة بين الشركاء 

على الشكل التالي :
 (000 القشتولي صبرين  السيدة 

حصة.
املجموع : 000) حصة.

قبل  من  الشركة  تدار   : اإلدارة 
القشتولي  السيدة  الوحيد  املسير 

صبرين.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3 ديسمبر.

إلنشاء   %5 تقتطع   : الحصص 

ويخصص  القانوني  االحتياطي  املال 

الفائض حس6 قرار الشركاء.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

فبراير   (7 التجاري بالقنيطرة بتاريخ 

2020 تحت رقم 54273.

372 P

INNES PROMO شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 00.000) درهم

مقرها اال تماعي : )3)2، تجزئة 

الوفاء ) متجر رقم 2، القنيطرة

1.ت 40639

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

يناير   2( يوم  املنعقد  االستثنائي 

ذات  الشركة  شركاء  قرر   2020

 INNES شركة  املحدودة  املسؤولية 
 (00.000 رأسمالها   ،PROMO

مقرها اال تماعي بالقنيطرة،  درهم، 

)3)2، تجزئة الوفاء ) متجر رقم 2، 
مهديوي  السيد  املسير  والية  تجديد 

لتنتهي  سنوات  ثالث  ملدة  مصطفى 

بتاريخ 20 يناير 2023.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

 2020 فبراير   (7 بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 74265.
لإلشارة والتنبيه : مسير الشركة

373 P

AMALDI.TRAV
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
رأسمالها : 00.000) درهم

مقرها اال تماعي : تجزئة 880

شقة رقم )، تجزئة القصبة

القنيطرة

تأسيس شركة
سجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 ،2020 فبراير   5 بتاريخ  بالقنيطرة 

لشركة  األسا�سي  القانون  حرر 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد تحمل املواصفات التالية :
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 AMALDI.TRAV   : التسمية 

SARL AU

الهدف : هدف الشركة :

املختلفة  األشغال  في  مقاولة 

والبناء.

بيع املواد الغدائية بالجملة.

نقل البضائع.

 ،880 تجزئة   : اال تماعي  املقر 

القصبة،  تجزئة   ،( رقم  شقة 

القنيطرة.

املدة : 99 سنة.

حدد رأ1   : الرأسمال اال تماعي 

درهم موزع   (00.000 املال في مبلغ 

درهم   (00 حصة بقيمة   (000 على 

للحصة الواحدة موزعة بين الشركاء 

على الشكل التالي :

السيد طنى عزيز 000) حصة.

املجموع : 000) حصة.

قبل  من  الشركة  تدار   : اإلدارة 

املسير الوحيد السيد طنى عزيز.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3 ديسمبر.

إلنشاء   %5 تقتطع   : الحصص 

ويخصص  القانوني  االحتياطي  املال 

الفائض حس6 قرار الشركاء.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

فبراير   24 التجاري بالقنيطرة بتاريخ 

2020 تحت رقم 54343.

374 P

MAZME
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 00.000) درهم

مقرها اال تماعي : محل رقم 83
زاوية شارع ادريس األكبر وموالي 

عبد الرحمان إقامة ياسمين

القنيطرة

تأسيس شركة
سجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 ،2020 فبراير   (3 بتاريخ  بالقنيطرة 

لشركة  األسا�سي  القانون  حرر 

محدودة املسؤولية تحمل املواصفات 

التالية :

.MAZME SARL : التسمية

الهدف : هدف الشركة :
التصدير واالستيراد.

والفواكه  الخضر  وبيع  تغليف 
بالجملة.

وخارج  داخل  في  البضائع  نقل 
أرض الوطن.

 83 رقم  محل   : اال تماعي  املقر 
وموالي األكبر  ادريس  شارع   زاوية 
ياسمين  إقامة  الرحمان  عبد 

القنيطرة.
املدة : 99 سنة.

حدد رأ1   : الرأسمال اال تماعي 
درهم موزع   (00.000 املال في مبلغ 
درهم   (00 حصة بقيمة   (000 على 
للحصة الواحدة موزعة بين الشركاء 

على الشكل التالي :
السيد حسين مهدي 333 حصة.

 333 السيد طاهري محمد املدني 
حصة.

السيد نهري عزالدين 334 حصة.
املجموع : 000) حصة.

قبل  من  الشركة  تدار   : اإلدارة 
املسير الوحيد السيد طاهري محمد 

املدني.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3 ديسمبر.
إلنشاء   %5 تقتطع   : الحصص 
ويخصص  القانوني  االحتياطي  املال 

الفائض حس6 قرار الشركاء.
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
فبراير   24 التجاري بالقنيطرة بتاريخ 

2020 تحت رقم 54345.
375 P

STE DIAE LITAAMIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 0.000) درهم
املقر اال تماعي : 23، زنقة أنوال، 
عمارة فلوري ))، مكت6 رقم 4، 

ميموزا - القنيطرة
تأسيس شركة

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

ذات املواصفات التالية :
.STE DIAE LITAAMIR : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة.

املقر اال تماعي :  23، زنقة أنوال، 
 ،4 رقم  مكت6   ،(( فلوري  عمارة 

ميموزا - القنيطرة.
موضوع الشركة :

أو  املختلفة  األشغال  في  املقاولة 
البناء.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
الشركة في مبلغ 0.000) درهم مقسم 
إلى 00) حصة ا تماعية بقيمة 00) 
درهم للواحدة محررة بكاملها مكتتبة 

وموزعة على الشركاء كالتالي :
السيد شعيري غري6 : 90 حصة.
السيد شعيري  واد : 0) حصص.

املدة : 99 سنة.
التسيير : أسند إلى السيد شعيري 
الحامل  مغربية  الجنسية  غري6، 

.GB 145734 للبطاقة الوطنية رقم
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3 ديسمبر.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 54383 بتاريخ 25 فبراير 2020.
376 P

STE BAINE NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 00.000) درهم

 ،L226 املقر اال تماعي :  عمارة
الشقة GH 99 ،(5، إقامات 

الكولف - القنيطرة
السجل التجاري رقم 53089 

القنيطرة
تحويل املقر اال تماعي
وتغيير نشاط الشركة

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 2020 9) فبراير  الغير العادي بتاريخ 
تقرر  BAINE NEGOCE  لشركة  

 ما يلي :
املقر  تحويل  على  املصادقة 
إلى  املذكورة  للشركة  اال تماعي 
الكولف،  إقامات   : العنوان الجديد 
 -  (5 الشقة   ،2(9 عمارة   ،GH 99

القنيطرة.

نشاط  تغيير  على  املصادقة 

الشركة وذلك بحذف نشاط التجارة 

نشاط  وإضافة  املختلفة،  واألشغال 

نقل املستخدمين.

االبتدائية  باملحكمة  اإليداع  تم 

رقم  التجاري  السجل  بالقنيطرة 

.53089

377 P

DAR LISTITMAR

SARL

AU CAPITAL DE 10.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : IMM BRIKA FRERES BD

MED V APPT N°01 SIDI YAHIA CHARB

شركة موروكوبيك
تأسيس

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ديسمبر   4 بتاريخ  بالقنيطرة 

 RE  : التالي  املر ع  تحت   20(9

بتاريخ   20(900326323023
القانون  وضع   20(9 ديسمبر   5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بالخصائص التالية :

موروكوبيك  شركة   : التسمية 

ش.م.م.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

رقم  مكت6   : اال تماعي  املقر 
سليمان  موالي  زنقة   (6 عمارة   2

القنيطرة.

غرض الشركة : 

األثمنة واملعالجة اآللية والبرمجة 

الصناعية.

دراسة وإنجاز املنشآت الصناعية.

حلول صناعية وطاقية وهندسية.

العمليات  كل  عامة  وبصفة 

عالقة  لها  التي  واملالية  التجارية 

شأنها  من  والتي  الشركة  بنشاط 

املساهمة في تنمية الشركة.

مدة الشركة : 99 سنة.

تسيير الشركة أسند إلى السيدين 

حراق محمد وكيني رشيد.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير وتنتهي في الخاتم من ديسمبر من 

كل سنة.
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في  حدد   : اال تماعي  الرأسمال 
 (000 إلى  مقسمة  درهم   (00.000
للواحدة  درهم   (00 بقيمة  حصة 
اكتتابها  وتم  كاملة  ثمنها  سدد 

وتوزيعها كالتالي :
500 حصة   : السيد حراق محمد 

بقيمة 00) درهم.
حصة   500  : السيد كيني رشيد 

بقيمة 00) درهم.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
رقم  تحت  بالقنيطرة  االبتدائية 

5)36 بتاريخ 27 ديسمبر 9)20.
378 P

FIDMAS
 CONSEILLER COMPTABLE, FISCALE ET

JURIDIQUE
 AV MED V APPT 4 -  2EME ETAGE - 368

KENITRA
GSM : 06/61.84.21.90

STE BOXERTOURS
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2020 يناير   (6 بتاريخ  بالقنيطرة 
لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 

.BOXERTOURS
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.
غيثة  إقامة   : اال تماعي  املقر 
املغرب  حي   9 رقم  شقة  ج  عمارة 

العربي - القنيطرة.
غرض  يكون   : الشركة  غرض 

الشركة :
نقل األشخاص والنقل املدر�سي.

تجارة عامة.
تمثيل  استيراد تصدير  بيع شراء 

كل سلعة متعلقة بالنقل.
العمليات  كل  عامة  وبصفة 
التجارية، الصناعية، العقارية واملالة 
التي لها عالقة بنشاط الشركة والتي 
من شأنها املساهمة في تنمية الشركة.
مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تأسيسها النهائي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

نهاية ديسمبر من كل سنة.

 (00.000  : اال تماعي  الرأسمال 
درهم مقسمة إلى 000) حصة بقيمة 
00) درهم للواحدة سدد ثمنها كاملة 

من طرف :
 330  : السيد علي علوي صو�سي 

حصة.
 330  : سمير  بنشريفة  السيد 

حصة.
السيد حمزة بركانو : 70) حصة.

 (70  : بركانو  سلوى  السيدة 
حصة.

من  كل  الشركة  يسير   : التسيير 
والسيد  صو�سي  علوي  علي  السيد 

بنشريفة سمير.
وقيدت الشركة بالسجل التجاري 
بالقنيطرة  االبتدائية  املحكمة  لدى 

تحت رقم 54363.
بمثابة ومقت�سى

املسير

379 P

STE AYESA MAROC
شركة محدودة املسؤولية

رأ1 املال : 00.000).4 درهم
املقر اال تماعي : 3، شارع األطلس 

الطابق األول أكدال - الرباط
العادي  غير  العام  الجمع  باسم 
 20(9 ديسمبر   20 بتاريخ  املنعقد 
 AYESA MAROC قرر شركاء شركة

باإل ماع قبول ما يلي :
تحويل املقر اال تماعي إلى العنوان 
زنقة النجد حي   4 ك   9 فيال   : التالي 

الرياض الرباط.
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 
 25 املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 

فبراير 2020 تحت رقم 04575).
380 P

STE DERMAL
املنعقد  العام  الجمع  بمقت�سى 

بتايخ 8 يناير 2020 تقرر ما يلي :
الحل املسبق للشركة.

رأسمال الشركة : 20.000  درهم.
حي   7 زنقة   (22  : املقر التصفية 

السمارة HM الدار البيضاء.

عبد  يحيى  أبو  السيد  وتعيين 

الكريم كمصفي للشركة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

 0) يناير 2020 تحت رقم 726588.

381 P

األستاذ محمد رشيد التدالوي

موثق بالدار البيضاء
69/67 شارع موالي ادريس األول

الطابق األول الشقة رقم 3

 05.22.82.(8.99 / 05.22.82.25.25.88

الفاكس 5.42).05.22.82

STE VOGINVEST
شركة محدودة املسؤولية

رأسمال اال تماعي : 00.000) درهم

28، زنقة الغضفة الطابق األر�سي 

مكت6 رقم ) املعاريف 

الدار البيضاء

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
التدالوي  رشيد  محمد  األستاذ 

بتاريخ البيضاء  بالدار   موثق 

النظام  وضع   2020 فبراير   (0  

املسؤولية  ذات  للشركة  األسا�سي 

املحدودة بالخصائص اآلتية :

 STE VOGINVEST  : التسميـــــة 

شركة ذات مسؤولية محدودة. 

الهدف اال تماعي: تهدف الشركة 

إلى القيام داخل أو خارج املغرب ب :

االنعاش العقاري.

التصدير واالستيراد.

العمليات  كل  عامة  وبصفة 

املالية  الصناعية  والتجارية  التقنية 

لها  التي  املنقولة  الغير  أو  املنقولة 

عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالهدف 

اال تماعي الهادفة إلى تطويره
زنقة   ،28  : اال تماعـي  املقر 

الغضفة الطابق األر�سي مكت6 رقم 

) املعاريف الدار البيضاء.

املـدة : 99 سنة ابتدءا من تسجيلها 

بالسجل التجاري.

يحدد   : اال تماعي  الرأسمال 
 (00.000 مبلغ  في  الشركة  رأسمال 

الشكل  على  محررة  ميعها  درهم 

التالي :

 : طاوي  املجيد  عبد  السيد 
50.000  درهم.

 50.000  : ثقافي  محمد  السيد 
درهم.

املجموع :  00.000) درهم.
في  الحصص  تحدد   : الحصص 
قيمة  ا تماعية  حصة   (0.000
على  درهم  ميعها   (00 حصة  كل 

الشكل التالي :
  500  : السيد عبد املجيد طاوي 

حصة ا تماعية.
السيد محمد ثقافي  : 500  حصة 

ا تماعية.
املجموع :  000) .حصة..

السنة اال تماعية: من فاتح يناير 
إلى )3 د نبر .

تسير الشركة ملدة غير  التسييـــــر: 
محددة  من السيد عبد املجيد طاوي 

والسيد محمد ثقافي.
وتلتزم الشركة في  ميع عقودها 
املنفرد السيد عبد املجيد  بالتوقيع 

طاوي أو السيد محمد ثقافي.
تم اإليداع القانوني املركز الجهوي 
 (8 بتاريخ  لالستثمار بالدار البيضاء 

فبراير 2020   تحت  رقم 457279.
للخالصة والبيـان     

األستاذ محمد رشيد التدالوي

382 P

STE BUILDI PACK
عرفي  أو  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
مؤرخ في تمارة بتاريخ 3) فبراير 2020 

قد تم تأسيس :
محدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد.
فروع أو وكاالت الشركات التجارية 

التي يو د مقرها بالخارج.
الهدف اال تماعي :

أعمال مختلفة والبناء.
إدارة ورشات البناء.

راسمال الشركة : 00.000) درهم 
فئة  من  حصة   (000 إلى  مقسمة 

00) درهم للحصة الواحدة.
 (000  : الركيبي  الحسين  السيد 

حصة.



6((( الجريدة الرسميةعدد 5602 - 6) ر 6 )44) ))) مار1 2020) 

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

 ((7 تجزئة الفتوح عمارة   : املقر 

شقة 3 شارع القاهرة تمارة.

املسير : السيد الحسين الركيبي.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

29635) تمارة.

383 P

STE ZOE CONSEIL
SARL

بمقت�سى عقد  مع عام استثنائي 

شركاء  قرر   2020 فبراير   (4 في 

ش.م.م.   ZOE  CONSEIL  الشركة 

ما يلي :

تفويت 50 حصة من طرف السيد 

واكريم  السيد  إلى  العماري  نوفل 

 هاد.

تفويت 50 حصة من طرف السيد 

كريم زروال إلى السيد خالد امزيكيره.

استقالة السيد نوفل العماري من 

منصبه كمسير.

تعيين السيد واكريم  هاد كمسير 

للشركة ملدة غير محدودة.

إمضاء  يتم   : اإلمضاء  تعديل 

عقود الشركة من طرف املسير السيد 

واكريم  هاد.

من   (6 و3)،   7  ،6 تعديل املواد 

القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2020 فبراير   26 بتاريخ 

.(04589

384 P

STE ALL OFFICE
SARL AU

بمقت�سى عقد  مع عام استثنائي 

2020 قرر شركاء الشركة  8 يناير  في 

ALL OFFICE ش.م.م. ما يلي :

تحويل املقر اال تماعي :
رقم  شقة   26 عمارة  أزكزا  زنقة 
أكدال الرباط إلى الشقة بالطابق   5
األول الواقع برقم 5 العمارة 94 زنقة 

نابولي املحيط الرباط.
 (00 تفويت   : الحصص  تفويت 
حياة  السيدة  طرف  من  حصة 

السامي إلى السيد خالد امزيكيرة.
تعديل اإلدارة :

تعين السيد خالد امزيكيرة كمسير 
وحيد للشركة وملدة غير محدودة مع 
من  السامي  مروان  السيد  استقالة 

منصبه كمسير للشركة.
من   (3  ،7  ،6  ،4 املواد  تعديل 

القانون األسا�سي للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم 04587) بتاريخ 26 فبراير 

.2020
385 P

STE KONST MOUSSA
SARL AU

في محرر  عرفي  عقد   بمقت�سى 
نظام  تكوين  تم   2020 فبراير   (7  
املسؤولية  ذات  لشركة  أسا�سي 
وحيد  شريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالتالي :
 STE KONST  : التسمية 

.MOUSSA
الهدف : تمار1 الشركة األهداف 

التالية :
أو  األعمال  مختلف  في  املقاول 

البناء.
تجارة.

شراء، وبيع مواد البناء واملعدات.
الشقة بالطابق   : املقر اال تماعي 
األول الواقع برقم 5 العمارة 94 زنقة 

نابولي املحيط الرباط.
 (00.000  : رأ1 املال اال تماعي 
حصة قيمة   (000 درهم مقسم إلى 

كل واحدة 00) درهم.
التسيير : تم تعيين السيد الحسين 
الراشيدي الحامل لبطاقة التعريف 
كمسير   M104836 رقم  الوطنية 

وحيد للشركة وملدة غير محدودة.

وضع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني  امللف 
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 

السجل التجاري 43437).
386 P

STE HIGH PROMO
في محرر  عرفي  عقد   بمقت�سى 
نظام  تكوين  تم   2020 فبراير   (7
املسؤولية  ذات  لشركة  أسا�سي 

املحدودة خصائصها كالتالي :
.STE HIGH PROMO : التسمية

الهدف : تمار1 الشركة األهداف 
التالية :

املروج العقاري.
مقاول أعمال مختلفة أو البناء.

سيدي  زنقة   : اال تماعي  املقر 
بتاش شارع عبد الرحيم بوعبيد رقم 

762 حي االنبعاث سال.
 (00.000  : رأ1 املال اال تماعي 
حصة قيمة   (000 درهم مقسم إلى 

كل واحدة 00) درهم.
تم تعيين السيد محمد   : التسيير 
التعريف  لبطاقة  الحامل  املكاوي 
كمسير   W(20466 رقم  الوطنية 

وحيد للشركة وملدة غير محدودة.
وضع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني  امللف 
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 

السجل التجاري 43439).
387 P

STE BARIMED
إعالن عن إنشاء شركة

فبراير   3 بمقت�سى عقد في تاريخ 
شركة  تأسيس  تم  بالرباط   2020

.BARIMED
.STE BARIMED SARL : التسمية
زنقة الهند رقم   : املقر اال تماعي 

5) كبيبات الرباط.
الرأسمال : 00.000) درهم.

الهدف : بيع وشراء اللوازم الطبية.
أنيس حميد وبنعسيلة   : الشركاء 

فوزية.
السنة املالية : 2020.

التسيير : الشركاء.

السجل التجاري 89)43).

388 P

شركة زارطيك
فبراير   20 بمقت�سى عقد حرر في 
ذات  شركة  تأسيس  تم   2020
الواحد  لشريك  محدودة  مسؤولية 

ش.م.م.ش.و بالخصائص التالية :
االسم التجاري : شركة زارطيك.

تصدير   : اال تماعي  الهدف 
املالبس  وتوزيع  بيع  واستيراد، 
واألحذية،  والتقليدية  الجاهزة 
وإكسسوارات  واملصنوعات  لدية 

املوضة.
درهم   (00.000  : املال  رأ1 
 (00 ب  حصة   (000 إلى  مقسمة 
لصالح  الواحدة  للحصة  درهم 
مونة  السيدة  الوحيدة  الشريكة 

زغلول 000) حصة.
شاطئ سه6   9  : املقر اال تماعي 

الذه6 تمارة.
السجل التجاري : تمارة 29563).

التسيير : السيدة مونة زغلول.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 2020 8) فبراير  االبتدائية بتمارة في 
تحت رقم 78)3 ورقم 244 بالسجل 

الزمني.
بمثابة مقتطف وبيان

389 P

STE SOTRABINA
SARL

تفويت الحصص
تحويل الصفة القانونية للرشكة

من ش.م.م. إىل ش.م.م.
ذات الرشيك الوحيد

تحويل املقر االجتامعي للرشكة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ    -  (
بالرباط يوم 20 ديسمبر 9)20 فوت 
لحسن  ل حصصه  الباهي  السيد 
درهم   (00 بثمن  حصة   500 أي 
للحصة الواحدة التي كان يمتلكها في 
املقدر  شركة SOTRABINA ش.م.م. 
00.000) درهم والكائن  رأسمالها ب 
 CYM 555 حي املنزه مقرها بالرباط، 
واملسجلة بالسجل التجاري بالرباط، 
شريكه  لفائدة   ،7687( رقم  تحت 
السيد بن العربي عبد السالم وعلى 
للنظام  و7   6 إثر ذلك غير الفصلين 

القانوني للشركة.
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املؤرخ  املحضر  بمقت�سى    -  2

 20(9 ديسمبر   20 يوم  بالرباط 

السالم  عبد  العربي  بن  السيد  قرر 

 (000 ل  الوحيد  واملالك  الشريك 

شركة  لرأسمال  املكونة  حصة 

الصفة  تحويل   SOTRABINA

القانونية للشركة من شركة محدودة 

محدودة  شركة  إلى  املسؤولية 

الوحيد  الشريك  ذات  املسؤولية 

كما قرر تحويل املقر اال تماعي من 

املنزه  حي  إلى  الذكر  سابق  العنوان 

(العنوان  الرباط  ح.ي.م   (63 رقم 

الجديد) وعلى إثر ذلك غير الفصل 5 

للنظام القانوني للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم    -  3

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت   2020 فبراير   27 بالرباط يوم 

رقم 0)046).
لإلشارة والنشر

املسير والشريك الوحيد

السيد بن العربي عبد السالم

390 P

STE TECHIFY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس
 25 بتاريخ  العرفي  للعقد  تبعا 

فبراير 2020 تم وضع قوانين الشركة 

ذات املميزات التالية :

STE TECHIFY : التسمية

شركة ذات املسؤولية املحدودة

املوضوع :

في  بما  العام،  الكمبيوتر  علوم 

األ هزة،  وهندسة  البرمجيات  ذلك 

تطوير البرمجيات  اإلبداع،  البحوث، 

املعلومات  النشر،  األ هزة،  حلول 

أي  وتسويق  االستغالل،  التطبيق، 

حل برمجي أو معدات.

لتطوير  الالزمة  الخدمات  توفير 

توفير  الحاسوب،  برامج  وصيانة 

ومعدات  أ هزة  وإصالح  وصيانة 

السلكية  واالتصاالت  الحاسوب 

والالسلكية :

تحقيق وتسويق  ميع الخدمات 
البيانات  ونقل  تبادل  تسهل  التي 
على  واملعامالت  واالتصاالت 
العمليات  وكذلك  ميع  األنترنيت، 

التي تسهم فيها :
مشاريع  ودراسة  االستشارات 
والبرمجيات  املعلومات  تكنولو يا 
التقنية  الخطط  وتطوير  واأل هزة 

الخ.........
املقر الرئي�سي : العيون.

الرأسمال : حدد في مبلغ 00.000) 
حصة من   (000 إلى  درهم مقسمة 

فئة 00) درهم وموزعة كالتالي :
بشراوي التاقي : 340 حصة.

العالم أبا : 330 حصة.
وهي6 زكراوي : 330 حصة.

السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 
بشراوي التاقي.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   2020 فبراير   26 بتاريخ 
بالسجل  تسجيلها  وتم   2020/5(9
رقم  التحليلي  الرقم  تحت  التجاري 

.3(055
391 P

STE ARIMPO
SARL D’AU

تعديالت قانونية
على إثر القرار االستثنائي ملساهم 
املسؤولية  ذات  شركة   ARIMPO
الواحد،  املساهم  ذات  املحدودة 
درهم   (00.000 رأسمالها  البالغ 
بشارع  اال تماعي  مقرها  والكائن 
حي   05 رقم   0( هللا  عبد  موالي 

املحمدي العيون تقرر ما يلي :
قبول تقرير املصفي وإبراء ذمته.

الحل النهائي للشركة.
السجل  من  الشركة  حذف 

التجاري.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   2020 فبراير   26 بتاريخ 

.2020/520
392 P

شركة جيت بال1
ش.م.م. ذ.ش.و

STE JET PALACE SARL AU
رأسمالها اال تماعي : 00.000) 

درهم
مقرها اال تماعي : دوار السراغنة 
الصغير  ماعة االزدهار - مراكش

تسيير حر
محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2020 فبراير   24 يوم  بمراكش 
فبراير   25 بتاريخ  بمراكش  مسجل 
 ،(4540 أ1   -  (6507   : دو   2020
 JET PALACE SARL AU فإن شركة 
بدوار  اال تماعي  مقرها  والجاعلة 
االزدهار  الصغير  ماعة  السراغنة 
مراكش واملقيدة بالسجل التجاري   -
لدى املحكمة التجارية بمراكش تحت 

رقم )4534.
ملطعم  حر  تسيير  بكراء  عهدت 
الصغير  السراغنة  بدوار  واملتوا د 
لفائدة  مراكش  االزدهار   ماعة 
شركة VILLA LPE SARL AU والكائن 
مقرها اال تماعي بمركز األعمال منارة 
بيرو رقم 5) زنقة عبد هللا بن ياسين 
مراكش واملقيدة في السجل   -  5 رقم 
التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 
وهي   (0068( رقم  تحت  بمراكش 
بشريك  املسؤولية  محدودة  شركة 
وحيد واملمثلة من طرف السيد آيت 

املودن عبد هللا.
التسيير  عقد  أسا1  على  وذلك 
الحر على  مدى 3 سنوات ابتداء من 

)2 فبراير 2020.
ملخص قصد النشر

393 P

STE EMNA MOHAMED
ش.م.م.

ذات رأسمال يقدر ب 00.000) 
درهم

املقر اال تماعي : 5) شارع األبطال 
رقم 4 أكدال - الرباط

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ    -  (
تم   2020 فبراير   (8 بتاريخ  بالرباط 
للشركة  األسا�سي  القانون  إنشاء 

والتي تتصف كما يلي :

الصفة القانونية : شركة محدودة 
املسؤولية ذات شريك وحيد.

 STE EMNA  : اسمها 
.MOHAMED SARL AU

هدفها : 
ممتلكات،  اي  وبناء  االستثمار 
وبناء لالستخدام السياحي والزراعة.

شراء وبيع وإدارة املباني.
مقاول إدارة وتشغيل املؤسسات 

السياحية والترويج السياحي.
وتنسيق  ميع  وتنظيم  تخطيط 
ألنواع  واملوارد  والخدمات  األنشطة 

مختلفة من األحداث.
تقديم الخدمة بشكل عام.

إدارة األعمال.
تفاوض.

االستيراد والتصدير.
 4 شارع األبطال رقم   (5  : مقرها 

أكدال - الرباط.
سنة تبتدئ من يوم   99  : أمدها 

التأسيس.
درهم   (00.000  : رأسمالها 
فئة  من  حصة   (000 إلى  مقسمة 
درهم للحصة الواحدة منحت   (00

 ميعا للسيدة آمنة عبايدية.
غير  وملدة  الشركة  يدير   : إدارتها 

محددة للسيدة آمنة عبايدية.
من  تبتدئ   : اال تماعية  السنة 
فاتح يناير وتنتهي في متم شهر ديسمبر 

من كل سنة.
يقتطع من األرباح   : توزيع األرباح 
االحتياط  أ ل  من   %5 الصافية 
الصافية  الباقي من األرباح  القانوني 
حس6  املشاركين  على  توزع 
املبالغ املحتفظة  الحصص باستثناء 
املخصصة  أو  املتتالية  للسنوات  بها 
لالحتياطات حس6 قرارات الشركاء.

2 -  رقم التقييد بالسجل التجاري 
بالرباط 43367).

394 P

STE BUSINESS KEY
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد   2020 فبراير   4 بتاريخ  الرباط 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.
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.STE BUSINESS KEY : التسمية

التصدير   : اال تماعي  الهدف 

واالستيراد - لوازم املكت6.
رأسمال الشركة : 00.000) درهم 

فئة  من  حصة   (000 إلى  مقسمة 

00) درهم للحصة الواحدة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املرابطين  زنقة   42 رقم   : املقر 

محل 3 حسان الرباط.

املسير : السيد رزق هللا سفيان.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم   

.(43365

395 P

STE ROCH AGRICULTURE
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد   2020 يناير   6 بتاريخ  الرباط 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.

 STE ROCH  : التسمية 

.AGRICULTURE

االستغالل   : اال تماعي  الهدف 

الفالحي - تربية الوا ن.
رأسمال الشركة : 00.000) درهم 

فئة  من  حصة   (000 إلى  مقسمة 

00) درهم للحصة الواحدة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ما  سنة  كل  من  ديسمبر   3.( إلى 

تاريخ  من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.
الحسن  شارع   400 رقم   : املقر 

الثاني شقة 5 املحيط الرباط.

املسير : السيد رشيد روح السالم.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم   

.(43275

396 P

STE E11EVEN
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد   2020 يناير   (( بتاريخ  الرباط 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.

.STE E11EVEN : التسمية

في  استشارة   : اال تماعي  الهدف 

- مالهي  تسيير الحفالت والتظاهرات 

ليلية.
رأسمال الشركة : 00.000) درهم 

فئة  من  حصة   (000 إلى  مقسمة 

00) درهم للحصة الواحدة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
الحسن  شارع   400 رقم   : املقر 

الثاني شقة 5 املحيط الرباط.

املسير : السيد محمد رضا شرفي.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.(43(79

397 P

STE ROBO TRAV
SARL

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

تم   2020 فبراير   3 االستثنائي بتاريخ 

ما يلي :

بوغزول  مصطفى  السيد  أصبح 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

لشركة  ثان  كمسير    AB338885

ROBO TRAV SARL AU مع السيد 

مقرها  والكائن  الحافظون  نبيل 
زنقة شالل أوزود   (4 اال تماعي ب 

رقم 5 أكدال الرباط.

القانوني لدى كتابة  وتم اإليداع 

في  التجارية  باملحكمة  الضبط 

الرباط بتاريخ 26 فبراير 2020 تحت 
رقم  التجاري  والسجل   (344 رقم 

.(38(95

398 P

FITECO

SARL

CABINET COMPTABLE AGREE

DOMICILIATION

CREATION DE SOCIETE

 STE ATELIER MIAMAR

KADIOUI
SARL AU

أتوليي معمار قديوي

ش.ذ.م.م.

لشريك واحد

شركة ذات املسؤولية املحدودة

الرأسمال : 595.000 درهم

املقر اال تماعي : 6 زنقة الوحدة 

الطابق 2 زاوية شارع )) يناير

الدار البيضاء

تأسيس
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

2020 بالدار البيضاء  6) يناير  تاريخ 

ذات  األسا�سي لشركة  القانون  حرر 

واحد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

تأسست نظرا لتحويلها من شخص 

ذاتي إلى شخص معنوي :

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.

أتوليي  شركة   : اال تماعي  االسم 

معمار قديوي لشريك واحد.

مهند1   : اال تماعي  املوضوع 

معماري.

6 زنقة الوحدة    : املقر اال تماعي 

يناير الدار   (( زاوية شارع   2 الطابق 

البيضاء.

املدة : 99 سنة.

الرأسمال   : اال تماعي  الرأسمال 

مقسمة  درهم   595.000 اال تماعي 

من  ا تماعية  حصة   5950 على 

في  للواحدة مكتتبة  درهم   (00 فئة 

املجموع كلها كما يلي :

 5950  : سعيد  قديوي  السيد 

حصة.

التسيير : عهد به للشريك الواحد 

غير  ملدة  سعيد  قديوي  السيد 

محدودة.

تسجيل  تم   : التجاري  السجل 

الشركة لدى املحكمة التجارية بالدار 

2020 تحت  يناير   29 بتايخ  البيضاء 

رقم 454855.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير 2020 تحت رقم 728872.
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 STE AVERDA

 ENVIRONMENTAL

SERVICES CASABLANCA
SA

أنافي كلود، تقاطع زنقة كوريوندرو 

زنقة تيلول، ايبودروم - الدار 

البيضاء

1.ت الدار البيضاء : 05)435

إشعار بتحويل املقر اال تماعي
الجمع  قرارات  محضر  بمقت�سى 

شركة  ملساهمي  االستثنائي  العام 

 AVERDA ENVIRONMENTAL

 SERVICES CASABLANCA SA

 (9 بتاريخ  املنعقد في الدار البيضاء 

ديسمبر 9)20 تقرر :

من  اال تماعي  املقر  تحويل 

نقة   2 ب  املو ود  السابق  العنوان 

آنفا،  شارع   4 األشعري،  حسن  أبو 

البيضاء  الدار  أنفا،  بليوط،  سيدي 

بأنافي  املو ود  الجديد  العنوان  إلى 

زنقة  كوريوندرو  زنقة  تقاطع  كلود، 

تيلول، ايبودروم - الدار البيضاء.

النظام  من   4 الفصل  تعديل 

األسا�سي  النظام  وتحيين  األسا�سي 

للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء بتاريخ )) فبراير 2020 تحت 

التصريح  إيداع  وتم   730239 رقم 

التعديلي في نفس اليوم.
لإلعالن

اإلدارة العامة
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STE AVERDA MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة

برأ1 مال قدره 35.000.000 درهم
3)2 شارع عبد املومن، زاوية شارع 
أنوال، املدخل ج، مكت6 رقم ))، 

الطابق الثالث - الدار البيضاء
السجل التجاري الدار البيضاء : 

233(07
بيان باستقالة املسير
وتعيين مسير  ديد

وفقا ملحضر قرارات الجمع العام 
 AVERDA شركة  االستثنائي لشركاء 
الدار  في  املنعقد   MAROC SARL
 20(9 ديسمبر   (0 بتاريخ  البيضاء 
فرا1  السيد  استقالة  قبول  تقرر 
للشركة  كمسير  مهامه  من  عراقجي 
فرن�سي  وتعيين السيد نيكوال أشقر، 
الجنسية من مواليد 24 يونيو 970) 
206- لبنان ويقيم في  في الصالحية، 
اإلنجاز  مبنى  الثاني  الطابق   20(
اإلمارات العربية  دبي،  قرية املعرفة، 
رقم  السفر  وحامل  واز  املتحدة 
بصفته مسيرا  ديدا   10AZ13882

للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء بتاريخ 9) فبراير 2020 تحت 
التصريح  إيداع  وتم   73(465 رقم 

التعديلي في نفس اليوم.
لإلعالن

املسير

401 P

AVERDA CASA
شركة ذات مسؤولية محدودة

برأسمال قدره 20.000.000 درهم
3)2 شارع عبد املومن، زاوية شارع 

أنوال، املدخل »ج«، مكت6 رقم 2)، 
الطابق الثالث، الدار البيضاء

السجل التجاري بالدار البيضاء 
3(0775

بيان باستقالة املسير وتعيين مسير 
 ديد

وفقا ملحضر قرارات الجمع العام 
 AVERDA شركة  االستثنائي لشركاء 
الدار  في  املنعقد   CASA SARL
،20(9 ديسمبر   (0 بتاريخ  البيضاء 

فرا1  السيد  استقالة  قبول  تقرر   
للشركة  كمسير  مهامه  من  عراقجي 
فرن�سي  وتعيين السيد نيكوال أشقر، 
يونيو   24 مواليد  من  الجنسية، 
ويقيم  لبنان  الصالحية،  في   (970
مبنى  الثاني،  الطابق   ،206-201 في 
اإلنجاز، قرية املعرفة، دبي، اإلمارات 
العربية املتحدة، وحامل  واز السفر 
مسيرا  بصفته   ،10AZ13882 رقم 

 ديدا للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء بتاريخ 9) فبراير 2020 تحت 
التصريح  إيداع  وتم   .73(463 رقم 

التعديلي في نفس اليوم.
اإلعالن، املسير
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AVERDA RABAT
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
برأسمال قدره 0.000) درهم

3)2 مركز التوأم، البرج الغربي، 
تقاطع شارع الزرقطوني وشارع 

املسيرة، الطابق 6)، الدار البيضاء
السجل التجاري بالدار البيضاء 

32966(
بيان باستقالة املسير وتعيين مسير 

 ديد
الشريك  قرارات  ملحضر  وفقا 
 AVERDA RABAT لشركة  الوحيد 
ديسمبر   (0 بتاريخ  املنعقد   SARL
السيد  استقالة  قبول  تقرر   ،20(9
كمسير  مهامه  من  عراقجي  فرا1 
للشركة وتعيين السيد نيكوال أشقر، 
 24 مواليد  من  الجنسية،  فرن�سي 
لبنان  الصالحية،  في   (970 يونيو 
الطابق الثاني،   ،206-201 ويقيم في 
دبي،  املعرفة،  قرية  اإلنجاز،  مبنى 
وحامل  املتحدة،  العربية  اإلمارات 
 ،10AZ13882 رقم  السفر   واز 

بصفته مسيرا  ديدا للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء بتاريخ 9) فبراير 2020 تحت 
التصريح  إيداع  وتم   .73(464 رقم 

التعديلي في نفس اليوم.
اإلعالن، املسير
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بومس
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  تم وضع   ،2020 7) فبراير 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
ذات  وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية :
التسمية : »بومس«.

تنظيم   : اال تماعي  املوضوع 
الحفالت.

إعداد وتسليم و بات الطعام في 
التعاونيات  للشركات،  العمل  مكان 
أنواع  ولجميع  العامة  واملؤسسات 

املؤسسات.
تأ ير  تأ ير،  بيع،  شراء،  إنشاء، 
أو  مباشر  وتشغيل  تركي6  وإدارة، 
كذلك  السلع،  لجميع  مباشر  غير 
 ميع املؤسسات املفتوحة للعموم، 
سلع  وشراء  بيع  في  تتخصص  والتي 

االستهالك السياحي.
تنظيم الندوات واملؤتمرات.

الفتح  قيسارية   : املقر اال تماعي 
األر�سي دشيرة  الطابق   6 محل رقم 

الجهادية.
من  سنة   99 في  حددت   : املدة 

تاريخ تأسيس الشركة النهائي.
حدد   : اال تماعي  الرأسمال 
الرأسمال اال تماعي في 0.000) درهم 
مقسمة إلى 00) حصة ا تماعية من 

قيمة 00) درهم لكل حصة.
 (00 بو معة  ألحيان  السيد 
حصة ا تماعية من قيمة 00) درهم 
قدرها  نقدية  بمساهمة  لكل حصة 

0.000) درهم.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 
السيد ألحيان بو معة تكون الشركة 
السيد  للمسير  وحيد  بتوقيع  ملزمة 
مع الحق في تعيين  ألحيان بو معة، 

ممثل له.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديسمبر   3( في  وتنتهي  يناير 

سنة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني 
بتاريخ  بإنزكان  االبتدائية  باملحكمة 

26 فبراير 2020 تحت الرقم 342.
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STE AGRI ZOUITENE
SARL

التأسيس
العرفي  العقد  شروط  حس6 

تم تأسيس   ،2020 يناير   (3 بتاريخ 

محدودة  لشركة  األسا�سي  النظام 

املميزات  حس6  وذلك  املسؤولية 

التالية :

 STE AGRI  : التسمية 

.ZOUITENE

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية.

تجزئة املجاعرة   : املقر اال تماعي 
قطاع 5 رقم 085)  رف امللحة.

املواد  بيع   : والغاية  الغرض 

الفالحية.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيل الشركة في السجل التجاري.
 (00.000  : الخاص  املال  رأ1 

حصة   (000 على  مقسمة  درهم 

لكل  درهم   (00 فئة  من  ا تماعية 

حصة في حوزة الشريك الوحيد :

السيد عبد العزيز ازويتان الحامل 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

GN10053

 )500 حصة).

الحاملة  ازويتان  هند  السيدة 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

GJ41943

 )250 حصة).
الكزميري  املغيث  عبد  السيد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
GN214758 رقم

 )250 حصة).

من  ابتداء   : اال تماعية  السنة 

فاتح يناير إلى )3 ديسمبر من كل سنة.

العزيز  عبد  السيد   : املديرية 

ازويتان ملدة غير محدودة.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

بتاريخ ببلقصيري   االبتدائية 
السجل  رقم   2020 فبراير   (8  ّ

التجاري 205.
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STE LOGISTIQUE AZZITI
SARL

التأسيس
العرفي  العقد  شروط  حس6 
تم تأسيس   ،2020 فبراير   (7 بتاريخ 
محدودة  لشركة  األسا�سي  النظام 
وذلك  الوحيد  لشريك  املسؤولية 

حس6 املميزات التالية :
 STE LOGISTIQUE  : التسمية 

.AZZITI
الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية لشريك الوحيد.
مركز عين دريج   : املقر اال تماعي 

عمالة وزان.
لحساب  نقل   : والغاية  الغرض 

الغير.
بيع مواد البناء.

كراء اآلالت.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تسجيل الشركة في السجل التجاري.

 (00.000  : الخاص  املال  رأ1 
حصة   (000 على  مقسمة  درهم 
لكل  درهم   (00 فئة  من  ا تماعية 

حصة في حوزة الشريك الوحيد :
السيد فريد الزيتي الحامل لبطاقة 

GM71343 التعريف الوطنية رقم
 )000) حصة).

من  ابتداء   : اال تماعية  السنة 
فاتح يناير إلى )3 ديسمبر من كل سنة.
فريد  السيد  السيد   : املديرية 

الزيتي ملدة غير محدودة.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
فبراير   25 بتاريخ  وزان  االبتدائية 

2020 رقم السجل التجاري 555).
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NAJAH MEDIC
SARL

نجاح مديك
شركة  إنشاء  تم  عقد  بمقت�سى 

من طرف الشركاء :
املزدادة  نجوى  اكزيض  السيدة 
في 5 أبريل 989) من  نسية مغربية 
رقم  الوطنية  للبطاقة  والحاملة 
BE814318 والساكنة بالتجزئة مركز 
رقم 59 دار بوعزة النواصر - املغرب.

السيد الجباري عز العرب مزداد 

من  نسية   (956 ديسمبر   7 في 

الوطنية  للبطاقة  والحامل  مغربية 

G5(350 والسيد ب حي العدير  رقم 

األحبا1  عمارة  لالأمينة  حديقة   (

رقم 7 وزان - املغرب.

ذات  شركة  تأسيس  قرروا 

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية :

.KENITRA DIALYSE : التسمية

درهم   (00.000  : املال  رأ1 

مقسمة إلى 000.) حصة بقيمة 00) 

درهم للحصة محررة بالكامل :

 500  : نجوى  اكزيض  السيدة 

حصة.

 500  : السيد الجباري عز العرب 

حصة.

زاوية شارع   64  : املقر اال تماعي 
زهاوي  صدقي  و ميل  زغلول  سعد 

رقم )) - القنيطرة.

استيراد   : اال تماعي  الهدف 

وتصدير املواد واملستلزمات الطبية.

املساعدة التقنية في املجال الطبي.

االستشارة.

املدة : 99 سنة.
السيدة اكزيض نجوى   : التسيير 

املزدادة في 5 أبريل 989) من  نسية 

الوطنية  للبطاقة  والحاملة  مغربية 

والساكنة بالتجزئة   BE814318 رقم

 - النواصر  دار بوعزة   59 مركز رقم 

املغرب.

و السيد الجباري عز العرب مزداد 

من  نسية   (956 ديسمبر   7 في 

الوطنية  للبطاقة  والحامل  مغربية 

حي  ب  والساكن   G5(350 رقم 

عمارة  لالأمينة  حديقة   ( العدير 

األحبا1 رقم 7 وزان - املغرب.

تم تعيينهما مديرا الشركة ملدة غير 

محددة.

اإليداع القانوني : الشركة مسجلة 

بالسجل التجاري في 2 أكتوبر 9)20 

تحت رقم 69)53 بالقنيطرة.
اإلشهار والتسيير
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KENITRA DIALYSE
SARL

القنيطرة دياليز
إعالن

شركة  إنشاء  تم  عقد  بمقت�سى 
من طرف الشركاء :

املزدادة  نجوى  اكزيض  السيدة 
في 5 أبريل 989) من  نسية مغربية 
رقم  الوطنية  للبطاقة  والحاملة 
BE814318 والساكنة بالتجزئة مركز 
رقم 59 دار بوعزة النواصر - املغرب.

السيد الجباري عز العرب مزداد 
من  نسية   (956 ديسمبر   7 في 
الوطنية  للبطاقة  والحامل  مغربية 
G5(350 والسيد ب حي العدير  رقم 
األحبا1  عمارة  لالأمينة  حديقة   (

رقم 7 وزان - املغرب.
ذات  شركة  تأسيس  قرروا 
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية :

KENITRA DIALYSE : التسمية
درهم   (00.000  : املال  رأ1 
مقسمة إلى 000.) حصة بقيمة 00) 

درهم للحصة محررة بالكامل :
 500  : نجوى  اكزيض  السيدة 

حصة.
 500  : السيد الجباري عز العرب 

حصة.
69 حي  : فيال رقم  املقر اال تماعي 

إسماعيلية - القنيطرة.
: تشغيل مركز  الهدف اال تماعي 

لغسيل الكلي.
املدة : 99 سنة.

السيدة اكزيض نجوى   : التسيير 
املزدادة في 5 أبريل 989) من  نسية 
الوطنية  للبطاقة  والحاملة  مغربية 
والساكنة   NBE814318 رقم 
بوعزة  دار   59 رقم  مركز  بالتجزئة 

النواصر - املغرب.
و السيد الجباري عز العرب مزداد 
من  نسية   (956 ديسمبر   7 في 
الوطنية  للبطاقة  والحامل  مغربية 
رقم G5(350 الساكن ب حي العدير 
األحبا1  عمارة  لالأمينة  حديقة   (

رقم 7 وزان - املغرب.

تم تعيينهما مديرا الشركة ملدة غير 
محددة.

تلتزم الشركة بتوقعات   : اإلمضاء 
منفصلة لـ :

املزدادة  نجوى  اكزيض  السيدة 
في 5 أبريل 989) من  نسية مغربية 
رقم  الوطنية  للبطاقة  والحاملة 
BE814318 والساكنة بالتجزئة مركز 
رقم 59 دار بوعزة النواصر - املغرب.

والسيد الجباري عز العرب مزداد 
من  نسية   (956 ديسمبر   7 في 
الوطنية  للبطاقة  والحامل  مغربية 
والساكن بحي العدير   G5(350 رقم 
األحبا1  عمارة  لالأمينة  حديقة   (

رقم 7 وزان - املغرب.
اإليداع القانوني : الشركة مسجلة 
 2020 يناير   23 بالسجل التجاري في 

تحت رقم )5404 بالقنيطرة.
اإلشهار والتسيير
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SOCIETE HUILAROME
SARL
تأسيس

تأسيس  تم  بمقت�سى عقد عرفي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ذات   2006 ماي   (3 بمراكش بتاريخ 

املميزات اآلتية :
 : الجماعية  التسمية 

.HUILAROME SARL
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
العشابة   : اال تماعي  الهدف 

بالجملة.
الفتح  عمارة   : اال تماعي  املقر 
 (( )رقم  طابق  الشباني  عرصة 

مراكش.
 (00.000  : اال تماعي  الرأسمال 
درهم مقسمة على 000) حصة 00) 

درهم للواحدة.
املدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

الترقيم بالسجل التجاري للشركات.
يتم تسيير الشركة من   : التسيير 
الهادي  عبد  السيد  وطي  طرف 

.E549584 بطاقة التعريف
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بطاقة  ملزيبري  إحسان  والسيدة 
.AB180649 التعريف رقم

بالسجل  الشركة  تقييد  تم 
تحت  بمراكش  للشركات  التجاري 

رقم )2349.
باملركز  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بمراكش  لالستثمار  الجهوي 

7 يونيو 2006 تحت رقم 66)27.
409 P

ELABDAOUI PRO
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد

العنوان : شارع عقبة رقم 46 شقة 2 
أكدال الرباط

بمقت�سى عقد عرفي تمت مداولته 
تأسيس  تم   2020 يناير   27 بتاريخ 

الشركة :
 ELABDAOUI PRO  : اإلسم 

.SARL AU
املوضوع : أشغال مختلفة.

بناء املسابح.
ترصيص.

منشأة ملعالجة املياه.
رأ1 املال : 00.000) درهم.

التسيير : السيدة سهيلة اليديني.
وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

.RC 143249 التجارية بالرباط
410 P

 SOCIETE GARDE FOUR
YOU
SARL

املقر التجاري : قطاع النهضة زنقة 
الكرامة الرقم 3 مكرر العيايدة سال

العام  الجمع  ملحضر  تبعا 
فبراير   (( بتاريخ  االستثنائي للشركاء 
 (3 2020، املسجل في الرباط بتاريخ 

فبراير 2020 تقرر ما يلي :
تغيير املقر اال تماعي للشركة من : 
شارع ابن الهيثم زنقة الطالي الرقم 2 

العيايدة سال، سال.
قطاع النهضة زنقة الكرامة   : إلى 

الرقم 3 مكرر العيايدة سال.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية في سال 
رقم  تحت   2020 فبراير   (8 بتاريخ 

.34(50
411 P

SRT COM
SARL AU

في  املسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   2020 يناير   (4 بتاريخ  الرباط 
وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 
وحيد  شريك  محدودة  مسؤولية 

باملميزات التالية :
.SRT COM SARL AU : التسمية

املقر التجاري : محل رقم 3 قرب 
االريحة  شارع   6 الصفاء  مسجد 

العيايدة، سال.
في  متعددة  أشغال   : املوضوع 

الشبكة واالتصاالت.
السنة املالية : من فاتح يناير إلى 
)3 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس الفعلي للشركة.
التسيير : تسيير الشركة من طرف 

السيد عبد الرحمان الكحيلي.
درهم   (00.000  : الرأسمال 
فئة  من  حصة   (000 إلى  مقسمة 
00) درهم للحصة الواحدة، موزعة 

كما يلي :
 : الكحيلي  الرحمان  عبد  السيد 

000) حصة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية في سال 
رقم  تحت   2020 فبراير   20 بتاريخ 

.34(6(
412 P

 ATLANTIQUE GROS
ŒUVRES PLUS

SARL AU
 تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

بشريك وحيد
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  I
القانون  صياغة  تمت  بالرباط 
التأسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 

بشريك لها الخصائص التالية :

 ATLANTIQUE GROS : التسمية
.ŒUVRES PLUS

االستيراد  تجارة،   : الهدف 
والتصدير.

حي   (5 رقم   : اال تماعي  املقر 
الشهداء شارع محمد الخامس رقم 

5 طرفاية.
املدة : 99 سنة من تاريخ تأسيس 

الشركة.
الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في مبلغ 00.000) درهم.
الشركة  تسيير  عهد   : اإلدارة 
ملدة  وذلك  البشير  العرو�سي  للسيد 

غير محدودة.
السنة املالية : من فاتح يناير إلى  

غاية )3 ديسمبر.
تم اإليداع القانوني وتسجيل   -  II
الشركة بالسجل التجاري للمحكمة 
االبتدائية بالعيون بتاريخ )) ديسمبر 
وتم   2988/(9 رقم  تحت   20(9
اليوم  بنفس  األخيرة  هذه  تسجيل 

تحت رقم )))30.
413 P

ALHAYAT AL YAOUMIA
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها 00.000) درهم

مقرها اال تماعي : تمارة املسيرة )، 
إقامة األمانة، عمارة 2)3، شقة رقم 

5، الطابق األول، تمارة
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بمساهم واحد
 26 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   20(9 ديسمبر 
ذات املسؤولية املحدودة التي تحمل 

الخصائص التالية :
 ALHAYAT AL  : التسمية 

.YAOUMIA
الهدف اال تماعي : ناشر  رائد.

 ،( : تمارة املسيرة  املقر اال تماعي 
إقامة األمانة، عمارة 2)3، شقة رقم 

5، الطابق األول، تمارة.
الشركة  رأسمال  مبلغ   : رأسمال 

00.000) درهم مقسم كالتالي :

000) حصة   : السيد زيان محمد 
بقيمة 00) درهم للحصة.

مساهما  محمد  زيان   : الشركاء 
وحيدا.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 
السيدة لوبنى الفالح.

املدة : 99 سنة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  القانوني 
تحت   2020 فبراير   27 بتمارة بتاريخ 

رقم 3237.
414 P

 SOCIETE OMNIUM
WORKS & SERVICES

SARL
زيادة في الرأسمال، بيع حصص 

شركة
على اثر ا تماع الجمعية العامة 
غير العادية لشركاء الشركة أعاله تم 

ما يلي :
ليصل  الرأسمال  في  الزيادة   -  (
خلق  عبر  درهم   (40.000 مبلغ  إلى 
 (00 بقيمة  حصة  ديدة   400
أخذها على التساوي  درهم للحصة، 

السيدين :
أحمد أزوكاغ : 200 حصة.
ميمون فار1 : 200 حصة.

2 - باع السيد محمد فار1 للسيد 
بيع  حصة من   200 املصطفى فالح 
رأسمال  في  يملكها  التي  الحصص 
درهم   (00 بقيمة  أعاله  الشركة 

للحصة. 
محمد  السيد  باع  كما   -  3
الناضفي  ميع الحصص التي يملكها 
منصف  السيد  البنه  الشركة  في 

الناضفي بقيمة 00) درهم للحصة.
توزيع  يصبح  فصاعدا  اآلن  من 

الحصص كما يلي :
السيد سعيد حجيرت 00) حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة.
السيدة نا ية املودني 00) حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة.
 200 علي  أيت  الحسين  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة.
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حصة   200 السيد محمد فار1 

بقيمة 00) درهم للحصة.

 200 الناضفي  منصف  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة.

حصة   200 السيد أحمد أزوكاغ 

بقيمة 00) درهم للحصة.

200 حصة  السيد ميمون فار1 

بقيمة 00) درهم للحصة.

السيد املصطفى فالح 200 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة.

اال تماعي  النشاط  تغيير   -  4

للشركة عبر حذف األنشطة التالية 
: استغالل املقاهي، املفاوضة، مقاول 
مقاول  للبناء،  أو  مختلفة  أشغال 

أشغال محاسبة.
البريد  صندوق  رقم  زيادة   -  5

لعنوان الشركة تحت رقم 85 بمركز 

البريد بنك بخنيفرة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بخنيفرة 

تحت رقم 2020/54 بتاريخ 25 فبراير 

2020 السجل التجاري رقم 003).

415 P

BOUZA-CARRIERES
بوزة - كريير ش.م.م

46 زنقة سيدي سليمان، خنيفرة

نص التأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس شركة  تم   2020 )) فبراير 

ذات مسؤولية محدودة باملواصفات 

التالية :

BOUZA- شركة   : التسمية 

.CARRIERES

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.
زنقة سيدي   46  : املقر اال تماعي 

سليمان، خنيفرة.

: استغالل مقلع، أشغال  الغرض 

مختلفة.

 (00.000 في  حدد   : الرأسمال 

000) حصة موزعة  درهم موزع إلى 

على الشكل التالي :

محمد بوزة : 500 حصة.

فاطمة بوزة : 500 حصة.

التسيير : تسيير الشركة من طرف 

غير  ملدة  وذلك  بوزة  محمد  السيد 

محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 

بتاريخ  بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 

24 فبراير 2020 تحت رقم 2020/53 

السجل التجاري رقم 3235.

416 P

STE YACHFINE TRAVAUX
SNC

شارع الزرقطوني إقامة ياشفين

خنيفرة

غير  ا تماع  محضر  بمقت�سى 

تم   2020 فبراير   (2 بتاريخ  عادي 

اتخاذ القرار التالي :

على  الكلي  التشطي6   : القرار 

الشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 

بتاريخ  بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 

8) فبراير 2020 تحت رقم 2020/49 

السجل التجاري رقم 439.

417 P

STE INFO NAVIGATION
SARL

2، اقامة فايزة، خنيفرة

غير  ا تماع  محضر  بمقت�سى 

تم   2020 فبراير   (2 بتاريخ  عادي 

اتخاذ القرار التالي :

على  الكلي  التشطي6   : القرار 

الشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 

بتاريخ  بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 

24 فبراير 2020 تحت رقم 2020/54 

السجل التجاري رقم 233.

418 P

STE NANO-ETUDES
الحي اإلداري تغسالين

خنيفرة

غير  ا تماع  محضر  بمقت�سى 

عادي بتاريخ 7 فبراير 2020 تم اتخاذ 

القرار التالي :

على  الكلي  التشطي6   : القرار 

الشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 

بتاريخ  بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 

20 فبراير 2020 تحت رقم 2020/52 

السجل التجاري رقم 2503.

419 P

 RABAT CAPITAL AUTOS

ASIATIQUES
SARL

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  وضع  تم   20(6 يونيو   6

األسا�سي للشركة :

 RABAT CAPITAL  : التسمية 

.AUTOS ASIATIQUES SARL

.SARL : الصفة القانونية

قطع  بيع   : اال تماعي  املوضوع 

السيارات بالتقسيط.

رأ1 املال اال تماعي : 00.000) 

طرف  من  ومسجلة  مرقمة  درهم 

مغاربة ذاتيين فنضله ابراهيم 500 

حصة وابو صابر محمد 500 حصة.

املقر اال تماعي : 56 شارع املجد 

الحي الصناعي ح ي م الرباط.

من  تبتدئ   : اال تماعية  السنة 

فاتح يناير إلى )3 ديسمبر.

للشركة  الرئيسيان   : املسيران 

فنضله ابراهيم وابو صابر محمد ملدة 

غير محدودة مع اإلمضاء املشترك.

باملركز  القانوني  اإليداع  تم 

الجهوي لالستثمار تحت رقم التقييد 

بالسجل التجاري 8633)).

420 P

IMAM MARBRE
SARL AU

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   2020 فبراير   (( بتاريخ  بالرباط 

املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

ذات  الوحيد  الشريك  ذات 

املواصفات التالية :

 IMAM  : التجاري  اإلسم 

.MARBRE SARL AU

الشكل القانوني للشركة : شركة 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد.

املدة : 99 سنة.

 Duar Ouled  : الشركة  مقر 

 Al Ayachi Ameur, Avenue La

.Victoire, Salé

وتقطيع  بيع   : التجاري  الغرض 

أشغال  والكرانيت،  الرخام  وتركي6 

مختلفة، استيراد وتصدير.
درهم   (0.000  : رأسمال الشركة 

 (00 حصة بقيمة   (00 مقسمة إلى 

درهم للحصة الواحدة.

إمام  بكر  أبو  السيد   : الشركاء 

بصفته شريك وحيد.

السيد أبو بكر   : مسيري الشركة 

إمام وذلك ملدة غير محدودة.

تم وضع اإليداع القانوني بالسجل 

االبتدائية  املحكمة  لدى  التجاري 

بسال تحت رقم 249)3.

421 P

MEBRAS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

يقدر رأسمالها بـ : 00.000) درهم

املقر اال تماعي : الرقم 4، زنقة واد 
زيز، الطابق الثالث، الشقة رقم 7، 

أكدال - الرباط

في   مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

23 يناير 2020 ومسجل في 0) فبراير 

تحمل  شركة  تأسيس  تم   ،2020

الخصائص التالية :

.MEBRAS SARL : التسمية
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ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
مسؤولية محدودة.

مقاول في   -  (  : الهدف اال تماعي 
التركيبات الكهربائية.

2 - تا ر في املنسو ات والسجاد.
3 - مقاول في العمليات التجارية.

درهم   (00.000  : املال  رأ1 
فئة  من  حصة   (000 إلى  مقسمة 

00) درهم للحصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
)3 ديسمبر من كل سنة ما عدا  إلى  
السنة األولى تبتدئ من تاريخ تأسيس 

الشركة إلى )3 ديسمبر.
زنقة   ،4 الرقم   : اال تماعي  املقر 
واد زيز، الطابق الثالث، الشقة رقم 

7، أكدال - الرباط.
التسيير : ملدة غير محدودة السيد 
الحامل  اسماعيلي،  علوي  مصطفى 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.A361442
توزيع األرباح : من األرباح الصافية 
تؤخذ 5% لتكوين االحتياط القانوني 

والباقي يوزع بين الشركاء.
باملركز  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بالرباط  لالستثمار  الجهوي 

.(RC : 143239( 2020 9) فبراير
422 P

 NORTHSTAR ENERGY
 MANAGEMENT

MOROCCO
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات شريك وحيد
مسؤولية  ذات  شركة   : التكوين 
تم  وحيد،  شريك  ذات  محدودة 
تأسيسها بمو 6 عقد عرفي مؤرخ 
بكتابة  مودع   ،2020 فبراير   (( في 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
في 24 فبراير 2020 تحت رقم 88068.

 NORTHSTAR«  : التسمية 
 ENERGY MANAGEMENT

.»MOROCCO

 NEM« شركة   : الشريك الوحيد 
SOLAR TARGETCO, LLC«، شركة 
خاضعة للقوانين الجاري بها العمل في 
ديالوير، الواليات املتحدة األمريكية، 
 34(( ب  اال تماعي  مقرها  الكائن 
ويلمينكتون،  سايد،  سيلفر  طريق 
املقيدة  األمريكية  املتحدة  الواليات 
التجاري  بالسجل  التجاري  بالسجل 
 SR رقم  تحت  بديالوير،  للشركات 

.20(96906643
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تقييد الشركة بالسجل التجاري.
تقدمة نقدية : 3.500 درهم.

 NEM SOLAR« قبل شركة  من 
TARGETCO, LLC 3.500 درهم.

رأسمال الشركة : 3.500 درهم إلى 
35 حصة، بقيمة إسمية قدرها 00) 

درهم للحصة الواحدة.
زنقة واد زيز،   ،(3  : مقر الشركة 

رقم 4، أكدال، الرباط.
الشركة  غرض  يهدف   : الغرض 
سواء باملغرب أو بالخارج لحسابها أو 
استيراد   : أساسا إلى  لحساب الغير، 
وبيع  وتوزيع  واستعمال  وتصدير 
باملنشآت  يتعلق  ما  كل  وصيانة 

الكهربائية.
: تم تعيين كمسير  اإلدارة املسيرة 

الشركة :
كريستيلي  روبيرطو  السيد 
)Roberto CRESCITELLI)، املقيم ب 

7 ليون 69002، فرنسا.
الشركة  تقييد  تم   : التقييد 
 24 في  بالرباط،  التجاري  بالسجل 
بالسجل  وتقييدها   ،2020 فبراير 

التحليلي تحت رقم 43339).
التسيير

423 P

سافيو
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

أوال : بمقت�سى عقد عرفي بالرباط 
في تاريخ 25 فبراير 2020، تم تأسيس 
رأسمالها  ش.ذ.م.م  سافيو  شركة 
درهم  (00 درهم من فئة   (00.000

للحصة الواحدة ومقرها اال تماعي   
 ،54 رقم  تانسيفت  زنقة  بالرباط، 

شقة رقم )، حي أكدال.
 : هي  الشركة  غاية   : ثانيا 
والبيع  التجميل  مستحضرات 
يتعلق  ما  كل  وكذلك  بالتقسيط 

بالتحديث.
 (00.000 رأسمال الشركة   : ثالثا 
للحصة  درهم   (00 فئة  من  درهم 
كما  الشريكين  بين  موزع  الواحدة 

يلي :
بو البة بهيجة : 300 حصة.
بو البة يونس : 700 حصة.

املجموع : 000) حصة.
قانونية  مسيرة من طرف مسيرة 

للشركة وهي :
والحامل  بهيجة،  بو البة  السيد 
 AD77179 لبطاقة التعريف الوطنية

بإمضاء وحيد للشركة.
القانوني  اإليداع  تم  ولقد   : ثالثا 
التجارية  املحكمة  لدى  للشركة 
تحت رقم   2020 فبراير   25 بالرباط 

.(43377
بمثابة ومقتطف وبيان

عالم الحسابات

424 P

HAUBATRAV
هوباتراف ش.م.م

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ 8 يناير 2020 تم وضع القانون 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة ذات الصفات التالية :
التسمية : »هوباتراف« ش.م.م.

أشغال البناء   : الهدف اال تماعي 
والتجهيز، وبصفة عامة كل العمليات 
التجارية، الصناعية، املالية، املنقولة 
بطريقة  املتعلقة  املنقولة  غير  أو 
باألنشطة  مباشرة  غير  أو  مباشرة 
املذكورة أعاله أو من شأنها املساهمة 

في تطور الشركة.
793 تجزئة  : رقم  املقر اال تماعي 
الدالية بجماعة ايت يعزم اكوراي، 

الحا 6.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التسجيل في السجل التجاري إال إذا 
تعرضت الشركة للحل املسبق أو تم 

تمديدها.
رأسمال الشركة : 00.000) درهم 
مقسم إلى 000.) حصة من فئة 00) 
درهم للحصة الواحدة واملفصلة كما 

يلي :
يوسف زغدود 200 حصة من فئة 

00) درهم للحصة الواحدة.
محمد زغدود 200 حصة من فئة 

00) درهم للحصة الواحدة.
حصة   200 زغدود  الواحد  عبد 
من فئة 00) درهم للحصة الواحدة.

زكرياء زغدود 200 حصة من فئة 
00) درهم للحصة الواحدة.

200 حصة من فئة  ها ر زغدود 
00) درهم للحصة الواحدة.

زغدود  يوسف  السيد   : املسير  
املسير الوحيد وملدة غير محدودة.

من  تبتدئ   : اال تماعية  السنة 
ديسمبر   3( يوم  وتنتهي  يناير  فاتح 
من نفس السنة ما عدا السنة األولى 
تبتدئ من تاريخ التسجيل في السجل 

التجاري.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
تحت  بمكنا1  التجارية  للمحكمة 

رقم 49309.
بمثابة مقتطف وبيان

425 P

SOCIETE SAMIHYDRO
شركة سامي هيدرو ش.م.م بشريك 

واحد
تعديالت قانونية

للجمع  رسمي  محضر  بمقت�سى 
العام االستثنائي املسجل بتاريخ فاتح 
»شركة سامي هيدرو«   2020 فبراير 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 2.0(0.000 بشريك واحد، رأسمالها 
أم  عمارة  اال تماعي  ومقرها  درهم 
 8 رقم  شقة  الثالث  الطابق  الربيع 
طريق اكوراي، مكنا1، قرر ما يلي :

بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من للمرور  نقدا  درهم   2.000.000
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إلى  درهم   (0.000 بقيمة  رأسمال   

بإنشاء  وذلك  درهم   2.0(0.000

 (00 20.000 حصة  ديدة من فئة 

من  كلها  الواحدة  للحصة  درهم 

نصي6 السيد الحسين بن الضريف.

تعديل القانون األسا�سي.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

تحت  بمكنا1  التجارية  للمحكمة 
رقم  التجاري  بالسجل   867 رقم 

.2824(

426 P

IRTS
ش.م.م

تصفية مسبقة للشركة
للجمع  رسمي  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ  املسجل  االستثنائي  العام 

شركة   »IRTS«  20(9 ديسمبر   3(
رأسمالها  محدودة،  مسؤولية  ذات 

اال تماعي  ومقرها  درهم   (00.000
االمان،  حي   8 زنقة  مكرر   30 رقم 

مكنا1، قرر ما يلي :

 IRTS لشركة  مسبقة  تصفية 

شركة ذات مسؤولية محدودة.

تعيين السيد عبد اإلله امرابطي 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

 3 بالشقة  والقاطن   VA119176

عمارة 1 إقامة سلمى درب سيدي 

كمصفي  مكنا1  الزيتون  الحبي6 

للشركة املذكورة.

للشركة  اال تماعي  املقر  اعتبار 

كمقر لتصفيتها.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

 24( رقم  تحت  بمكنا1  التجارية 

بالسجل التجاري رقم 43797.

427 P

SORASER
تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة وذات الشريك الوحيد

2020 تم  وضع  8) فبراير  بتاريخ 

قانون منظم لشركة ذات املسؤولية 

الوحيد  الشريك  وذات  املحدودة 

وذات املميزات التالية :

ذات   SORASER  : التسمية 
الشريك  وذات  املحودة  املسؤولية 

الوحيد.
الهدف :

أشغال وخدمات.
بيع مواد البناء.

تجارة عامة.
اإلستيراد والتصدير.

اشغال البناء.
أشغال عامة.

حفر وتجهيز اآلبار.
الرأسمال : حدد في مبلغ 00.000) 
من  حصة   (000 إلى  نقسمة  درهم 
درهم للواحدة موزعة   (00.00 فئة 

كاآلتي :
محمد  سيدي  الرايس  السيد 

مبارك 000) حصة.
املقر اإل تماعي: حي خط الرملة 2 

زنقة بوذني6 رقم 34) العيون.
السيد  طرف  من  :تسير  اإلدارة 
الرايس محمد مبارك ملدة غير محددة.
بكتابة  :تم  القانوني  اإليداع 
باملحمة اإلبتدائية بالعيون  الصبط  
رقم  تحت   2020 فبراير   2( بتاريخ 

.3(005
428 P

STE. MOFAKIR TRANS
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
الوحيد  الشريك  وذات  املحدودة 
وضع  تم    2020 فبراير   2( بتاريخ 
قانون منظم لشركة ذات املسؤولية 
الوحيد  الشريك  وذات  املحدودة 

وذات املميزات التالية :
 STE. MOFAKIR  : التسمية 
املحدودة  املسؤولية  ذات   TRANS

وذات الشريك الوحيد.
الهدف :

نقل البضائع.
كراء آالت النقل.

الخاص  للحساب  السلع  نقل 
والغير.

نقل وطني ودولي ملختلف البضائع.
النقل السياحي.

نقل البضائع.

نقل اللو يستيكي.
تجارة عامة.

اإلستيراد والتصدير.
الرأسمال : حدد في مبلغ 00.000) 
من  حصة   (000 إلى  نقسمة  درهم 
درهم للواحدة موزعة   (00.00 فئة 

كاآلتي :
 (000 السيد مفكر عبد اللطيف 

حصة.
الوفاق  تجزئة  اإل تماعي:  املقر 

بلوك E رقم 8 العيون.
السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

مفكر عبد اللطيف ملدة غير محددة.
بكتابة  :تم  القانوني  اإليداع 
الضبط  باملحكمة اإلبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   2020 فبراير   24 بتاريخ 

.3(02(
429 P

PRO’ WORK’IN
SARL AU

RASMOS GROUPE
SARL AU

تأسيس شركة
بالرباط  عرفي  عقد  بمقت�سى 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
املحدودة بشريك واحد والتي تحمل 

الخصائص التالية :
. RASMOS GROUPE : التسمية

.SARL AU : الصفة القانونية
الهدف اإل تماعي :

التفاوض.
اإلستيراد والتصدير.

اإلستشارة في التسيير.
رأسمال الشركة : 00000) درهم 
فئة  من  حصة   (000 إلى  مقسمة 
درهم للحصة الواحدة موزعة   (00

على الشكل التالي :
 (000 مصطفى  الرياحي  السيد 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

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

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

رقم   340 : عمارة  املقر اإل تماعي 
محمد  شارع  النخيل  ممر  مكرر   4

الخامس.
املسير : السيد مصطفى الرياحي.

السجل التجاري 7)433).
430 P

 LES 3 GOLFS
MANAGEMENT

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 00.000) درهم
الكائن مقرها : 68) شارع املقاومة 

الطابق 3 رقم 4) الدارالبيضاء
تأسيس

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
نظام  وضع  تم   ،2020 يناير   27  
مسؤولية  ذات  لشركة  تأسي�سي 
الخصائص  فيه  تتوفر  محدودة، 

التالية :
 LES 3 GOLFS  : التسمية   1-
ذات  شركة   MANAGEMENT

مسؤولية محدودة.
-2 الغرض اإل تماعي :

التقنية  والدراسات  اإلستشارات 
وإدارة املشاريع العقارية.

واإلدارية  املالية  الدراسات 
وفقا  العقارية  والبرامج  للمشاريع 

الحتيا ات العمالء.
املختلفة  املراحل  وإدارة  تنسيق 

للمشاريع العقارية.
العمليات  عامة  ميع  وبصفة 
والصناعية  واملالية  التجارية 
مباشرة  صفة  لها  التي  والعقارية 

بالهدف اإل تماعي للشركة.
 (68  : اإل تماعي  املقر   3-
 (4 رقم   3 الطابق  املقاومة  شارع 

الدارالبيضاء.
-4 املدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 
املسبق  الحل  حالة  عدا  ما  إنشائها 
واإلمتداد املنصوص عليه في التشريع 

أو القانون التأسي�سي.
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رأسمال محدد في   : الرأسمال   5-

 (000 درهم مقسمة على   (00.000

للحصة  درهم   (00 بقيمة  حصة 

الواحدة، موزعة على :

 90.000 السيد حدوي عبد اإلله 

درهم.

 5.000 اسماعيل  حدوي  السيد 

درهم.

السيد حدوي عمر 5.000 درهم.

املجموع : 00.000) درهم.

تبتدئ   : اإل تماعية  السنة   6-

 3( بتاريخ  وتنتهي  يناير  فاتح  بتاريخ 

ديسمبر.

يسير   : الشركة  وإدارة  تسيير   7-

محدودة،  غير  ملدة  الشركة  ويدير 

والسيد  اإلله  عبد  حدوي  السيد 

حدوي  والسيد  اسماعيل  حدوي 

عمر.

تم اإليداع   : اإليداع القانوني   8-

التجارية  باملحكمة  القانوني 

بالدارالبيضاء.

تم تسجيل   : السجل التجاري   9-

التجاري  السجل  في  الشركة 

بالدارالبيضاء تحت عدد 5)458.0.
للنشر والتوزيع

املسيرون

431 P

SECURE PROMO
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 50.000 درهم

الكائن مقرها : 68) شارع املقاومة 

الطابق 3 رقم 4) الدارالبيضاء

تأسيس
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

نظام  وضع  تم   ،2020 يناير   29  

مسؤولية  ذات  لشركة  تأسي�سي 

الخصائص  فيه  تتوفر  محدودة، 

التالية :

 SECURE PROMO : 1 التسمية-
شركة ذات مسؤولية محدودة.

-2 الغرض اإل تماعي :
تا ر عقارات ومواد بناء.

العمليات  عامة  ميع  وبصفة 
والصناعية  واملالية  التجارية 
مباشرة  صفة  لها  التي  والعقارية 

بالهدف اإل تماعي للشركة.
 (68  : اإل تماعي  املقر   3-
 (4 رقم   3 الطابق  املقاومة  شارع 

الدارالبيضاء.
-4 املدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 
املسبق  الحل  حالة  عدا  ما  إنشائها 
واإلمتداد املنصوص عليه في التشريع 

أو القانون التأسي�سي.
رأسمال محدد في   : الرأسمال   5-
 500 على  مقسمة  درهم   50.000
للحصة  درهم   (00 بقيمة  حصة 

الواحدة، موزعة على :
 25.000 مرزاق  محمد  السيد 

درهم.
السيد محمد مجد 25.000 درهم.

املجموع : 50.000 درهم.
تبتدئ   : اإل تماعية  السنة   6-
 3( بتاريخ  وتنتهي  يناير  فاتح  بتاريخ 

ديسمبر.
يسير   : الشركة  وإدارة  تسيير   7-
محدودة،  غير  ملدة  الشركة  ويدير 
السيد محمد مرزاق والسيد محمد 

مجد.
تم اإليداع   : اإليداع القانوني   8-
التجارية  باملحكمة  القانوني 

بالدارالبيضاء.
تم تسجيل   : التجاري  -9السجل 
التجاري  السجل  في  الشركة 

بالدارالبيضاء تحت عدد 458.025.
للنشر والتوزيع

املسيرون

432 P

كوسمو فارم
KOSMO PHARM SA

KPH بالتصغير
شركة مجهولة اإلسم

رأسمالها : 25.800.000 درهم
الكائن مقرها : تجزئة لينا مقر 272 

زنقة 5 سيدي معروف املنطقة 

الصناعية الدارالبيضاء

السجل التجاري : 89.005

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 9 بتاريخ  باستثناء  املنعقد  العادي 

ديسمبر 9)20،تقرر ما يلي :

األسهم:   تفويت  على  املوافقة   1-

على  موافقته  العام  الجمع  قرر 

تفويت األسهم، بالشكل التالي :

 (00 بقيمة  سهما   29 تفويت 

السيد  طرف  من  للواحد  درهم 

الشركة ذات  البقالي لصالح  عصام 

املسؤولية املحدودة كوباف.

-2 استقالة عضو مجلس اإلدارة :

قرر الجمع العام قبول استقالة 

منصبه  من  البقالي  عصام  السيد 

وإعطاءه  اإلدارة،  مجلس  في  كعضو 

إبراء تام ونهائي عن أداء مهامه.

تعيين عضو  ديد في مجلس   3-

تعيين  العام  الجمع  قرر   : اإلدارة 

شخص  في  ممثلة  كوباف  شركة 

مسيرها االسيد كردودي كاللي سيدي 

مجلس  في  كعضو  ديد  الدين  عز 

اإلدارة، ملدة 6 سنوات، تنتهي بانعقاد 

الجمع العام العادي، للمصادقة على 

حسابات السنة املالية املنتهية بتاريخ 

)3 ديسمبر 2025.

املدير  تعيين  عل  املصادقة   4-

العام الصيدالني املسؤول :

املصادقة  العام  الجمع  قرر 

أوعثمان  هشام  السيد  تعين  على 

الصيدالني  العام  املدير  منص6  في 

املسؤول.

تم اإليداع   : اإليداع القانوني   5-

باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 

 (3 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

فبراير 2020، تحت رقم 730.732.
للنشر والتوزيع

مجلس اإلدارة

433 P

STE DARNOONA
SARL
تأسيس

 DARNOONA  : الشركة  اسم 
.SARL

الهدف : مخبزة.
 437 : تجزئة رقم  املقر اال تماعي 
الطابق األر�سي والد مطاع   3 قطاع 

تمارة.
 (00.000  : الشركة  رأسمال 

درهم.
التسيير : عفاف بنعزوز.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
.(29649

434 P

 AKRAM TEX IMPORT
EXPORT

SARL
تأسيس شركة

 AKRAM TEX  : الشركة  إسم 
.IMPORT EXPORT SARL

الهدف اإل تماعي : 
استيراد

 وتصدير األحذية.
التسيير : عبد الغفور عياد.

: شارع عقبة رقم  املقر اإل تماعي 
46 شقو 2 أكدال الرباط.

رأسمال الشركة : 00.000) درهم 
مقسمة كالتالي :

درهم   (00 فئة  من  حصة   500
للسيد عبد الغفور عياد.

درهم   (00 فئة  من  حصة   500
للسيد اسماعيل عياد.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
.(43(83
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مارسة العقارية
MARASSA IMMOBILIER

 شركة ذات مسؤولية محدودة في 
طور التصفية

رأسمالها : 200.000.00.) درهم
مقر التصفية : طريق الدارالبيضاء، 

شارع الحسن الثاني، عند حكم 
إخوان، الرباط

السجل التجاري رقم 62897 الرباط
إقفال التصفية

-1 تبعا ملحضر بتاريخ )3 ديسمبر 
9)20، قرر الجمع العام ما يلي :
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املصفي  تقرير  على  املصادقة   -
الذي  للتصفية  النهائي  والحساب 
يظهر رصيد سلبي قدره  استخلصه، 

.584.686,49
للحصص  تسديد  أي  يتم  لم   -
اإل تماعية ولم يتحقق أي تخصيص.
إعالن اإلقفال النهائي لتصفية   -
 MARASSA IMMOBILIER شركة 
التي تنتهي شخصيتها املعنوية ابتداء 
اإلبراء  إعطاء  اليوم،  نفس  من 

للمصفيين وإعفائهم من انتدابهم.
- تكليف املصفيين باملحافظة على 

دفاتر وأوراق ووثائق الشركة.
الصالحيات  كامل  -إعطاء 
للمصفيين، بصفة مشتركة أو بصفة 
املتبقية  العمليات  لوضع  منفصلة، 

الواردة في التقرير.
بكتابة    : تم اإليداع القانوني   2-
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 ،2020 فبراير   25 بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 04570).
بتعديل  التصريح  وضع   3-
السجل التجاري بكتابة الضبط لدى 
 25 املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 
من   (30( تحت رقم   ،2002 فبراير 

السجل الترتيبي.
من أ ل النشر واإلشهار

املصفيين
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البركاني كاش سرفيس
ش.م.م

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 00.000.00) درهم
مقرها اإل تاعي : الناضور حي 
املحمدية بلوك ص محل رقم )

تأسيس شركة
املؤرخ  العرفي  للعقد  تبعا 
تم   2020 فبراير   7 بالناضور بتاريخ 
املميزات  ذات  الشركة  قوانين  وضع 

التالية :
التسمية : البركاني كاش سرفيس

 شركة محدودة املسؤولية.
املوضوع :

 وكيل تحويل األموال.

العمليات  كل  إ مالية  وبصفة 
العقارية وغير  الصناعية،  التجارية، 
عالقة  لها  التي  واملالية  العقارية 
بموضوع  مباشرة  وغير  مباشرة 

الشركة قصد تطويرها.
سريان  يبتدئ  سنة   99  : املدة 
النهائي  التأسيس  تاريخ  مفعولها من 

للشركة.
حدد رأسمال الشركة   : رأسمالها 
على  مقسم  درهم   (00.000.00 في 
درهم للحصة   (00 حصة ب   (000
موزعة  الحصص  وهذه  الواحدة 

كاآلتي :
السيد البركاني محمد 750 حصة.
اآلنسة البركاني كريمة 250 حصة.

املجموع : 000) حصة.
السيد  الشركة  يسير    : اإلدارة 
ببني  مزداد  مغربي،  محمد  البركاني 
أنصار الناضور بتاريخ 20 ماي 960) 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  والحامل 
أوالد  بحي  والساكن   (0(993  1

لحسن رقم 32 الناضور.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
 ،2020 فبراير   (3 بتاريخ  بالناضور 

تحت عدد 7)2.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم   

.(97((
أل ل النشر والبيان
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صوصيتي دترانسبور دكاز 
ليكيفي ابرودوي بتروليي

ش.م.م
رأسمالها : 000000.00)) درهم
مقرها اإل تماعي : سلوان الحي 

الصناعي إقليم الناضور
املوضوع : مالئمة القوانين املعمول 
بها وإعادة صياغة القانون األسا�سي 

للشركة 
تغيير النشاط اإل تماعي للشركة

العام  للجمع  محضر  بمقت�سى 
بتاريخ  بالناضور  املنعقد  اإلستثنائي 
شركة  لشركاء   2020 يناير   27
ليكيفي  دكاز  دترانسبور  صوصيتي 
محدودة  شركة  بتروليي  ابرودوي 

املسؤولية تقرر ما يلي :

بها  املعمول  القوانين  مالئمة 
األسا�سي  القانون  صياغة  وإعادة 

للشركة .
تغيير النشاط اإل تماعي للشركة 

على النحو التالي :
نشاط الشركة :

نقل الغاز والسلع لحساب الغير.
بيع قطاع الغيار والكازوال.

ورشة صيانة وإصالح املركبات.
العمليات  كل  إ مالية  وبصفة 
العقارية،  الصناعية،  التجارية، 
غير العقارية واملالية يمكن أن تكون 
مباشرة  غير  أو  مباشرة  عالقة  لها 

بموضوع الشركة قصد تطويرها.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
 ،2020 فبراير   26 بتاريخ  بالناضور 

تحت عدد )27.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم   

.2269
أل ل النشر والبيان
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مكت6 املحاسبة إيهاب استشارة
ش.ذ.م.م

رأسمال الشركة : 00.000) درهم
مقرها اإل تماعي : شارع الحسن الثاني، عمارة 
البنك املغربي للتجارة الخار ية، مكت6 رقم 9 

الناضور
1.ت : 5)54

 PLANETE GESTION
SARL

رأسمال الشركة : 500.000 درهم
مقرها اإل تماعي : شارع الحسن 
الثاني عمارة BMCE مكت6 رقم 9 

الناضور
1 ت 7779)

بمقت�سى محضر الجمع العام غير 
 2020 فبراير   (4 العادي املنعقد في 
 PLANETE شركة  مساهموا  قرر 

GESTION  SARL ما يلي :
محمد  شوحو  السيد  تعيين   -

مسيرا للشركة ملدة غير محدودة.
- استقالة السيدة اعكي ام كلثوم 

من تسيير الشركة.
- استقالة السيد بولعوالي حسنية 

من تسيير الشركة.

السيدتين اعكي ام كلثوم  إبراء   -

وبولعوالي حسنية من تسيير الشركة.

من  و44   43 البندين  تعديل   -

القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

 ،2020 فبراير   25 بتاريخ  بالناضور 

تحت رقم 264.
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SOWIT MAROC
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

CAPITAL : 300.000.00 MAD

 SIEGE SOCIAL : 3, RUE

 AIT OURIR 2 eme ETAGE

BORGOUNE, CASABLANCA

RC CASABLANCA :402109

بمو 6 محضر إ تماع الجمعية 

 (9 بتاريخ  العادية  الغير  العامة 

ديسمبر 9)20، تقرر :

 ARGA MAK موافقة شركة   1-

 RC CASABLANCCA 360047
وحرر  اكتتبت  إذا  كشريك  ديد 
بالكامل، زيادة رأ1 املال رقم ) ورقم 

2 أدناه. 
بمبلغ  املال  رأ1  زيادة   2-

من خالل إنشاء  درهم،   23.600.00

إسمية  بقيمة  سهم   236 وإصدار 

وبذلك يرتفع  درهم لكل منهما،   (00
درهم إلى   30.000.00 رأ1 املال من 
53.600.000 درهم (زيادة رأ1 املال 

رقم )).

لزيادة  النهائي  التحقيق  بعد   3-
تقررت الزيادة في   ،( رأ1 املال رقم 
رأ1 املال بمبلغ 246.400.00 درهم، 

من  عن طريق دمج عالوة اإلصدار، 

سهم   2.464 وإصدار  إنشاء  خالل 

ليصل  درهم   (00 إسمية  بقيمة 
درهم إلى   53.600.00 رأ1 املال من 

درهم زيادة رأ1 املال   300.000.00
رقم 2).

األسا�سي  النظام  تحديث   4-

للشركة.
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للمحاضر  القانوني  اإليداع  تم 
ضبط  بكتابة  أعاله،  إليها  املشار 
بالدارالبيضاء  التجارية  املحكمة 
تحت رقم   ،2020 فبراير   (8 بتاريخ 

.73(2(0
من أ ل اإلشعار
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LMPS CONSULTING
SOCIETE ANONYME

CAPITAL : 13.034.500.00 MAD
 SIEGE SOCIAL : 4

 LOTISSEMENT LA COLLINE
 B N°8; ENTREE A, 20150

CASABLANCA
RC CASABLANCA ; 159021

العام  الجمع  تداوالت  بمو 6 
في  للمساهمين  والعادي  اإلستثنائي 
(الشركة) بتاريخ 20 يناير 2020، تم 

تقرير ما يلي :
في دائرة اختصاص الجمع العام 

اإلستثنائي :
الشركة  مال  رأ1  زيادة   1-
من  درهما،   4.034.500.00 بمبلغ 
 (40.345) وإصدار  إنشاء  خالل 
سهما ليصل بذلك عدد األسهم من 
 ((30.345) إلى  سهما   (90.000(
مال  رأ1  سيزيد  وبذلك،  سهما، 
درهما   9.000.000.00 من  الشركة 

إلى 3.034.500.00) درهما.
-2 إعادة صياغة النزام األسا�سي.

 في دائرة اختصاص الجمع العام 
العادي :

مسيرين  دد،  بصفة  تعيين   
ستنتهي  التي  سنوات   6 ملدة  وذلك 
العادي  العام  اإل تماع  انعقاد  إثر 
سنة 2026 الذي سيقرر في البيانات 
ديسمبر   3( املالية للسنة املنتهية في 

2025، كل من :
 CAPMEZZANINE II شركة 
SIAR، شركة رأ1 املال اإلستثماري، 
املكونة كشركة مجهولة اإلسم ذات 
رأ1  الرقابة،  اإلدارة وهيئة  مجلس 
التي يقع  درهما،   (00.000.00 مالها 
شارع   ،(0( ب  اإل تماعي  مقرها 
بالدارالبيضاء  الخضراء  املسيرة 

(املغرب)، املسجلة بالسجل التجاري 
رقم  تحت  الدارالبيضاء  ملدينة 
املمثلة في شخص السيد   ،329873
العام  بصفته املدير  حسن لعزيزي، 

للشركة.
املزداد  العيماني،  السيد  بران 
القاطن   ،(988 أغسطس   8 بتاريخ 
الطابق   ،esc b recroy زنقة   ،( ب 
موالي  شارع  زاوية   ،2 الشقة   ،2
والحامل  الدارالبيضاء  اسماعيل، 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.EE29297(
محضر  تداوالت  بمو 6   -II
 5 بتاريخ  اإلدارة  مجلس  ا تماع 

فبراير 2020 تم تقرير ما يلي : 
املال  لزيادة رأ1  النهائي  التنفيذ 
الشركة بمبلغ 4.034.500.00 درهما 
الشركة  مال   رأ1  بذلك  ليصل 
إلى  درهما   9.000.000.00 من 
خالل  من  درهما   (3.034.500.00
سهما   (40.345) وإصدار  إنشاء 

بقيمة 00) درهما للسهم الواحد.
 إعادة صياغة النظام األسا�سي.

للمحاضر   : القانوني  اإليداع  تم 

الضبط  بكتابة  أعاله،  إليها  املشار 
بالدارالبيضاء  التجارية  باملحكمة 
رقم  تحت   2020 فبراير   (7 بتاريخ 

.73(030
من أ ل اإلشعار
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AVENDIS COSMETICS
SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

D’ASSOCIE UNIQUE
 AU CAPITAL : 13.000.000.00

MAD
 SIEGE SOCIAL : IMMEUBLE

 COMANAV, 7 BOULEVARD LA
RESISTANCE, CASABLANCA
RC CASABLANCA N°122533

بمو 6 تداوالت قرارات الشريك 
الوحيد في الشركة بتاريخ 0) سبتمبر 

9)20، تقرر ما يلي :

من  و7   6 إعادة صياغة الفصل 

نظرا  للشركة،  األسا�سي  النظام 

املمتلكة  الحصص  لتفويت  ميع 

 MAROCAINE شركة  طرف  من 

 DE LA DISTRIBUTION ET DE
LOGISTIQUE رقم السحل التجاري 

لفائدة   (27577 بالدارالبيضاء 

 BELKHAYAT HOLDING شركة 
رقم السجل التجاري بالدارالبيضاء 

.437679

للمحاضر   : القانوني  اإليداع  تم 

الضبط  بكتابة  أعاله،  إليها  املشار 

بالدارالبيضاء  التجارية  باملحكمة 

رقم  تحت   20(9 أكتوبر   (6 بتاريخ 

.7(7090
من أ ل اإلشعار
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ARGA MAK
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

CAPITAL : 8.010.000.00

MAD

 SIEGE SOCIAL:

 197,BOULEVARD  DE  LA

 RESISTANCE,  6 EME ETAGE

CASABLANCA

RC CASABLANCA N°360047

-1 وفقا ملحضر إ تماع الجمعية 

العامة غير العادية بتاريخ 2 ديسمبر 

9)20 تقرر :

قبول تفويت حصة واحدة لشركة 

ARGA MAK SARL، من قبل السيد 

حمزة بن دحو لصالح :

السيد خالد بن دحو، من مواليد 

954)، مقيم في الفيال  24 أغسطس 
)2، طريق مسدود عبد الرحيم  رقم 

 BEAUSEJOUIR، بوعبيد، حي الراحة

املغرب  الدارالبيضاء،   20200

الوطنية  التعريف  لبطاقة  والحامل 
.A18231 رقم

واحدة  حصة  تفويت  قبول   -

لشركة ARGA MAK SARL، من قبل 

السيد حمزة رخا شهام لصالح :

السيدة لطيفة برزي، من مواليد 
 64 ب  القاطنة   ،(956 يناير  فاتح 
الدارالبيضاء،  شارع عين تعو ات،  
لبطاقة  والحاملة  املغرب   ،20(00

.N3423 التعريف الوطنية رقم
املوافقة على السيد خالد بن دحو 
كشريكين  برزي  لطيفة  والسيدة 

 دد للشركة.
إ تماع  محضر  II-بمو 6 
بتاريخ  العادية  غير  العامة  الجمعية 

23 ديسمبر 9)20 تقرر :
شركة  إلى  الشركة  تحويل   1-

مجهولة اإلسم بمجلس إداري .
-2 تعيين املسيرون األوائل ملدة 3 

سنوات.
من  شهام،  رخا  حمزة  السيد   -
مواليد 3 يونيو )99)، املقيم ب 32 
شارع راسبايل، 92300 ليفالوا بيريه، 
التعريف  لبطاقة  والحامل  فرنسا 

.BE 835427  الوطنية رقم
- السيد حمزة بن حدو، املولود 
في  25 يناير 987)، ومقره في 55 ممرا 
ابنو كاتر درج ج شقة 2)، إقامة أمين 
الدارالبيضاء، املغرب  ب، معاريف، 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  والحامل 

.BK330298
 SEAF MOROCCO GROWTH
اإلسم،  مجهولة  شركة   FUND
الخاضعة للقانون املغربي، رأ1 مالها 
الخاضعة  درهما،   84.(20.000.00
لنظام شركة التدبير الجماعي لألموال 
املتعلق   41-05 القانون  حس6 
لألموال،  الجماعي  التدبير  بهيئات 
ملدينة  التجاري  السجل  في  املسجلة 
 ،4((79( رقم  تحت  الدارالبيضاء 
التي يقع مقرها الرئي�سي ب 39، زنقة 
املكت6  الثالث،  الطابق  نورموندي، 
في  املمثلة  بالدارالبيضاء،   6 رقم 
شخص السيدة مريم زايري تلمساني 
دائمة لعضو مجلس  بصفتها ممثلة 

اإلدارة.
تعيين أول مراق6 الحسابات   3-
إلى غاية  وذلك  ملدة سنة،  للشركة، 
العادية للمصادقة  العامة  الجمعية 
 3( املنتهية  السنة  حسابات  على 

ديسمبر 9)20.
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-4 تغيير  غرض الشركة . 
5- إعادة صياغة النظام األسا�سي.
إ تماع  محضر  بمو 6   -III
بتاريخ  العادية  غير  العامة  الجمعية 

23 ديسمبر 9)20 تقرر :
عام  مدير  رئيس  بصفة  تعيين   -

للشركة، ملدة ثالثة (3) سنوات.
-السيد حمزة بن دحو، املولود في 
987)، ومقره في 55 ممرا  يناير   25
ابنو كاتر درج ج شقة 2)، إقامة أمين 
الدارالبيضاء، املغرب  ب، معاريف، 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  والحامل 

.BK330298
للمحاضر   : القانوني  اإليداع  تم 

الضبط  بكتابة  أعاله،  إليها  املشار 
بالدارالبيضاء  التجارية  باملحكمة 
رقم  تحت   2020 فبراير   (7 بتاريخ 

.73(03(
من أ ل اإلشعار
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شركة أوراق
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 400.000 درهم
مقرها اال تماعي : حي أرسالن، زنقة 

4 رقم 44 الدارالبيضاء
بمقت�سى املحضر الشفوي للجمع 
يناير   (0 بتاريخ  االستثنائي  العام 

.2020
محدودة  شركة  أعضاء  قرر 
درهم   400.000 املسؤولية برأسمال 
والكائنة بحي أرسالن، زنقة 4 رقم 44 

الدارالبيضاء.
 877/878 الكائن ب  فرع  اغالق 

شارع محمد الخامس تنغير.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
فبراير   (8 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

2020، تحت رقم 2020/58.
444 P

STE OPTIC DIALI
SARL

املم�سي  العقد  بمقت�سى 
القانوني  االطار  وضع  تم  خصوصا، 
وذات  املسؤولية  محدودة  للشركة 

الخصائص التالية :

 STE OPTIC DIALI  : التسمية 
.SARL

ذات  شركة   : القانونية  الصيغة 
مسؤولية محدودة.

البركة  تجزئة   : اال تماعي  املقر 
طريق القنيطرة، كلم 2 رقم 3 عمارة 

F1-11000 سال.
املوضوع : مزاولة مهنة النظاراتي.

العدسات  واستيراد  وبيع  شراء 
املعدات  و ميع  النظارات  الالصقة 

البصرية.
املتعلقة بمهنة أخصائي العيون.

مدة الشركة : 99 سنة.
الرأسمال : 50.000 درهم موزعة 
من فئة  500 حصة ا تماعية   على 

00)  درهم ومقسمة كالتالي :
السيدة طالبي مليكة .. 250 حصة 

ا تماعية.
حصة   250  .... عائشة  وحمان 

ا تماعية.
السيد ياسين العينوني   : التسيير 
سنوات   2 ملدة  للشركة  املسير  هو 

قابلة للتجديد بموافقة الشركاء.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية بسال، تحت رقم 87))3.
445 P

STE TATA TRANS
تاسيس شركة

)2 فبراير  للعقد املؤرخ في  طبقا  
االسا�سي  القانون  وضع  تم   ،20(9
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ومميززاتها كالتالي :
 TATA شركة طاطا ترانز   : االسم 

.TRANS
البضائع،  النقل   : الهدف 

االرساليات.
فيفرض  دوار   : اال تماعي  املقر 

 ماعة اكينان طاطا.
املدة : 99 سنة.

درهم   (00.000  : الراسمال 
مقسمة الى 000) حصة بقيمة 00) 

درهم للحصة.
والباقي  للدخيرة   %  5  : االرباح 

حس6 قرارات الشركاء.

التسيير : السيد الحسين بوخو.

من  تبتدئ   : اال تماعية  السنة 

فاتح يناير الى )3 ديسمبر من كل سنة.

التسجيل  تم   : التجاري  السجل 

تحت  بطاطا،  االبتدائية  باملحكمة 

رقم 3)5 بتاريخ 7) ماي 9)20.

446 P

STE AACHOR BUSINESS
مقرها اال تماعي : اقامة رقم 30 رقم 

الشقة 8 زنقة أحمد لوكيلي حسان

تاسيس شركة
 (0 بتاريخ  عرفي  للعقد  طبقا  

تاسيس  تم  بالرباط،   2020 فبراير 

شركة تحمل الخصائص التالية  :

 STE AACHOR  : التسمية 

.BUSINESS SARL AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

الهدف اال تماعي : مطعم، مقهى، 

حلويات، مشروبات مأكوالت خفيفة.

وبصفة عامة كل العمليات املالية 

والصناعية والتجارية والعقارية وغير 

العقارية التي لها اتصال مباشر أو غير 

مباشر بالهدف اال تماعي.

 30 رقم  اقامة   : اال تماعي  املقر 

الشقة رقم 8 أحمد لوكيلي حسان.

املدة : 99 سنة.

درهم   (00.000  : الراسمال 

مقسمة الى 000) حصة بقيمة 00) 

درهم للحصة.

مريم  أعشور  السيدة   : التسيير 

ملدة غير محدودة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير الى )3 ديسمبر من كل سنة.

لفائدة   %  5 بعد خصم   : االرباح 

االحتياط القانوني الفائض يتصرف 

فيه حس6 قرار الشركاء.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

3279)4) بتاريخ 20 فبراير 2020..

447 P

STE SAKIA TRAC
SARL AU

راسمالها : 00.000) درهم

مقرها اال تماعي :شارع  لال انهى ولد 

الرشيد مدينة الوحدة العيون 4 

شقة رقم 50

تعديل قانوني
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   ،2020 فبراير   (7 بتاريخ 

مصادقة على ما يلي :

التجاري باضافة  توسيع الغرض 

االنشطة التالية :

وتنسيق  الهندسة  الجدولة، 

املشاريع.

دراسة وادارة املشاريع.

الدراسة التقنية ومراقبة االعمال.

والكهرباء  املسلحة  الخرسانة 

والتهوية  الهواء  وتكييف  والسباكة 

والصرف الصحي واالطر املعدنية.

االيداع  تم   : القانوني  االيداع 

بالعيون  االبتدائية  باملحكمة 

تحت رقم   ،2020 فبراير   27 بتاريخ 

.54(/2020

448 P

STE HIRCH-PUB
SARL

السجل التجاري رقم : 3)326

تعديل بتفويت االنصبة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   2020 يناير   (5 بتاريخ  بمكنا1 

ما يلي :

تفويت االنصبة.

ليماء  الحيرش  السيدة  فوت 

التي  نصيبا   200 بدر  والحيرش 

يماكانها في الشركة بقيمة 00) درهم 

كبائعين  االصلية  القيمة  للنصي6 

بشرى  العايدي  للسيدة  من  هة، 

ليصبح  أخرى،  من  هة  كمشتري 

توزيع االنصبة كالتالي :

 400  ... بشرى  العايدي  السيدة 

حصة.
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رفع  تم   : الشركة  راسمال  زيادة 
راسمال الشركة HIRCH-PUB بقيمة 
لينتقل رأسمالها  درهما   2.000.000
 2.040.000 الى  درهما   40.000 من 

درهما.
كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمكنا1 
تحت رقم   ،2020 فبراير   (3 بتاريخ 

.679
االستخالص والبيان

العايدي بشرى

449 P

STE HORMIGAS
SARL

السجل التجاري رقم : 49427
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2020 فبراير   (2 بتاريخ  بمكنا1 
لشركة  االسا�سي  القانون  وضع  تم 
محدودة املسؤولية ذات الخصائص 

التالية :
 STE MORMIGAS  : التسمية 

.SARL
الغاية : أشغال املختلفة أو البناء.

الحا 6،  طريق   : الشركة  مقر 
عمارة عزيز الطابق   ،4 شارع اليسر 

رقم ) مكنا1.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تاسيسها النهائي.
الراسمال : حدد رأسمال الشركة 
 (000 00.000) درهم يتكون من  في 
للحصة  درهم   (00 بقيمة  حصة 

الواحدة موزعة كاالتي :
 500  ... محمد  الشعبي  السيد 

حصة.
 500  .... السيد الشعبي مصطفى 

حصة.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد عال رضا وملدة غير محددة.
لدى  القانوني  االيداع  تم  لقد 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
 ،2020 فبراير   24 بتاريخ  بمكنا1 

تحت رقم 903.
االستخالص والبيان

عال رضا

450 P

STE MOCHARIQUE
SARL

راسمالها : 00.000) درهم
مقرها اال تماعي : حي لعوامر عين 

عودة رقم 6) تمارة
 (8 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
»شركة  شركاء  قرر   ،2020 فبراير 

مشارك« ش.ذ.م.م. ما يلي :
 (00 بقيمة  حصة   500 بيع 
درهم   50.000 بمبلغ  للحصة  درهم 
الفح�سي  محمد  السيد  طرف  من 
الرزاق  عبد  السيد  لفائدة  اشعاور 

 ي�سي.
استقالة السيد محمد الفح�سي 

اشعاور من مهامه في الشركة.
تعيين السيد عبد الرزاق  ي�سي 
غير  زمنية  ملدة  للشركة  كمسير 

محدودة.
تعديل القانون االسا�سي.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
3239 في  االبتدائية بتمارة تحت رقم 

27 فبراير 2020.
451 P

 STE HORIZON
 ENGINEERING COMPANY

»HEC«
SARL AU

تاسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم اعداد القانون   ،2020 فبراير   (2
مسؤولية  ذات  لشركة  االسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية :
 STE HORIZON  : التسمية 
  ENGINEERING COMPANY

.»HEC« SARL AU
 30 عمارة   8  : اال تماعي  مقرها 
حسان  الوكيلي  أحمد  موالي  زنقة 

0020) الرباط املغرب.
 : الشركة  راسمال  مبلغ 

500.000.) درهم.
البناء  أشغال   : الشركة  غرض 

والطرق.

الشركاء : السيد سعد ميموح.

أ لها  من  تاسست  التي  املدة 

الشركة 99 سنة.

سعد  السيد   : الشركة  مسير 

ميموح.
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(43383

452 P

STE MALENATEX
بالقنيطرة  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم تاسيس   ،2020 فبراير   (7 بتاريخ 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد والتي تحمل الخصائص 

التالية :

.MALENATEX : التسمية

املقر اال تماعي : 276 شارع محمد 

الخامس متجر رقم ) القنيطرة.

وبيع  تجارة   : اال تماعي  الهدف 

املكمالت  أثواب التابثت بالتقسيط، 

قطع الديكور وامللحقات.

استيراد  ميع  بيع  شراء 

نطاق  تدخل ضمن  التي  املنتو ات 

نشاط الشركة.

العمليات  كل  عامة  وبصفة 

التجارية، املالية، الصناعية املنقولة 

من  التي  والعقارية  منقولة  وغير 

الشركة  تنمية  في  تساهم  أن  شأنها 

وتطويرها.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التاسيس.

أسند الى السيد حكيم   : التسيير 

التعريف  لبطاقة  الحامل  لعرو�سي 

75486 دال وذلك ملدة  الوطنية رقم 

غير محددة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

سنة  كل  من  ديسمبر   3( الى  يناير 

ماعدا السنة االولى فهي تبتدئ من 

تاريخ التسجيل.

الراسمال : حدد في مبلغ 200.000 

حصة   2000 الى  مقسمة  درهم 

الواحدة  للحصة  درهم   (00 بقيمة 
راسمال   (/4 سدد اكتتابها في حدود 

وتوزيعها كالتالي :

 2000  .... السيد حكيم لعرو�سي 

حصة.

بكتابة  تم   : القانوني  االيداع 

املحكمة  هيئة  لدى  الضبط 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 20 فبراير 
2020، وتم تدوينها بالسجل التجاري 

ملدينة القنيطرة، تحت رقم 54325.

453 P

شمس الحسابات ائتمانية املحاسبة 

STE FTIT
SARL

تاسيس شركة
بمقتى�سى عقد عرفي مؤرخ في 20 

يناير 2020 بالربط تم تاسيس شركة 

ذات الخصائص التالية :

.STE FTIT : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.
مقاول   : اال تماعي  الهدف 

وتوزيع  بيع  الكهربائي،  التركي6 

اللوازم الكهربائية.
رأسمال الشركة : 00.000) درهم 

مجزئة الى 000) حصة من فئة 00) 

درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس النهائي.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

)3 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر اال تماعي : الرباط عمارة 30 
شقة رقم 8 زنقة موالي أحمد لوكيلي 

حسان.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

غير  ملدة  يوسف  ادري�سي  مرزوقي 

محددة.

االيداع  تم   : القانوني  االيداع 

التجارية  املحكمة  لدى  القانوني 

بالرباط.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.(43307
االشارة والنشر

شمس الحسابات ائتمانية املحاسبة

454 P
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STE NELYA NEGOCE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
تكوين شركة

بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
وضع  تم   2020 فبراير   (4 بتاريخ 
القوانين االساسية لشركة  محدودة 
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املميزات التالية :
اللوازم  بائع  تا ر،   : الهدف 
املكتبية وأ هزة الكمبيوتر  ومستشار 

اداري.
400 شارع الحسن الثاني،   : املقر 

2 شقة رقم 5 الرباط.
: حدد راسمال بما قدره  راسمال 

00.000) درهم.
تدار الشركة من طرف   : التسيير 
غير  ملدة  مجاهد  رضوان  السيد 

محدودة.
بكتابة  تم   : القانوني  االيداع 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ 24 فبراير 2020، رقم السجل 

التجاري ))430).
455 P

 STE AMOUGUER DE
 TRANSPORT

SARL
راسمالها : 200.000 درهم

بمقت�سى الجمع العام غير العادي 
تمت   ،2020 يناير   8 املنعقد بتاريخ 
حيث  املصفي  تقرير  على  املوافقة 

تقرر انهاء عملية التصفية.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
بتاريخ بالرشيدية   االبتدائية 
رقم  تحت   ،2020 فبراير   (7  

.23/2020
456 P

STE FIDACOF
عبد القادر العاني

محاس6 معتمد لدى الدولة

شركة طالطرا
بمو 6 عقد عرفي  بتمارة بتاريخ 
الشريك  قرر   ،20(8 أكتوبر   (5

الواحد لشركة طالطرا ما يلي :

حل الشركة.
االطرا�سي  محمد  السيد  تعيين 
اال تماعي  واملقر  للشركة  مصفيا 

مكانا للتصفية.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
ديسمبر   24 التجارية بالرباط بتاريخ 

8)20، تحت رقم 98697.
عن النسخة والنص

457 P

شركة بلسمبر أشغال
شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
بتاريخ 9 فبراير 6)20، تم تاسيس 
شركة ذات مسؤولية محدودة وذات 

املواصفات التالية :
التسمية : بلسمبر أشغال.

مختلفة،  أشغال   : املوضوع 
لوازم  بيع  الصحي،  الصرف  أشغال 

متنوعة.
العمليات  عامة  ميع  وبصفة 
الحرفية،  الصناعية،  التجارية، 
بصفة  متعلقة  واملالية  العقارية 
باملوضوع  مباشرة  غير  أو  مباشرة 
تطور  تحقيق  على  قادرة  أو  املذكور 

الشركة.
سكتور   ((73  : اال تماعي  املقر 

0) حي الرشاد، تيفلت.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

االنجاز النهائي.
 (00.000  : اال تماعي  الراسمال 
من  سهم   (000 الى  مقسمة  درهم 

00) درهم للسهم .
 400 سهم لفائدة محمد البرواني 

.XA70239 وطنيته
بلحاج   حسن  لفائدة  سهم   300
سهم   300 و   XA82810 وطنيته 

لفائدة حميد كراب.
الشركة من طرف  تسير   : تسيير 
غير  زمنية  ملدة  البرواني  محمد 

محددة.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
 ،20(6 أبريل   5 بتاريخ  بالخميسات 
تحت رقم 0))، رقم السجل التجاري  

.2762(
458 P

NKAM شركة
SARL AU

املقر اال تماعي : تجزئة سوق 
السبت، سكتور 3، رقم 23 مر1 

الخير، تمارة
السجل التجاري : 76709 الرباط

الجريدة  في  وقع  خطأ  استدراك 
بتاريخ   ،5583 العدد   الرسمية، 
30 أكتوبر 9)20، بخصوص الشركة 

.NKAM
عوض :

تم اإليداع القانوني املتعلق بحل 
التجارية  املحكمة  لدى  الشركة 
تحت   20(9 أكتوبر   (5 بالرباط يوم 

الرقم 6438.
يقرأ :

تم اإليداع القانوني املتعلق بحل 
التجارية  املحكمة  لدى  الشركة 
بالرباط يوم 5) أكتوبر 9)20، تحت 

الرقم 02628).
البقية بدون تغيير.

459 P

DIOR CAR شركة
ش م م

السجل التجاري : 388797
تعديالت قانونية

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
ديسمبر   30 في  املؤرخ  العادي  الغير 

9)20، تقرر ما يلي :
املوافقة على شركاء  دد للشركة.

بيع أسهم الشركة.
القانون  من   7 املادة  تغيير 

األسا�سي.
استقالة السيد محمد نايت �سي 

ملك من مهام الشركة.
تسمية السيدة شهير غيثة كمديرة 

وحيدة للشركة ملدة غير محدودة.
القانون  من   (4 املادة  تغيير 

األسا�سي.
تحيين القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 
 ،2020 فبراير   25 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم )4)732.
لإلعالم : املسير

460 P

B H PROJECT شركة

SARL AU

رأسمالها : 0.000) درهم

مقرها اال تماعي : دوار أيت يعقوب 

بن صميم - أزرو

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

التأسي�سي  القانون  وضع  تم 

ذات  املسؤولية  محدودة  لشركة 

عرفي  لعقد  تبعا  الوحيد  الشريك 

ذات   ،2020 فبراير   (0 مؤرخ بتاريخ 

الخاصيات التالية :

 B H التسمية : تأخذ الشركة اسم

PROJECT شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد.

 TRAVAUX  : الهدف 

 DIVERS - BUREAU D’ETUDE

 - ORGANISATION DES

.EVENEMENTS

املقر  يقع   : اال تماعي  املقر 

أيت  دوار  برقم  للشركة  اال تماعي 

يعقوب بن صميم - أزرو.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة.

 (0.000  : اال تماعي  الراسمال 

من  حصة   (00 على  مقسمة  درهم 

الواحدة  للحصة  درهم   (00 قيمة 

على الشكل التالي :

بوغرف بدر الدين 00) حصة.

املجموع : 00) حصة.

عين بمقت�سى القانون   : التسيير 

غير  ملدة  مسير  للشركة  األسا�سي 

الدين  بدر  بوغرف  السيد  محدودة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.DA74902 رقم

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بآزرو  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   ،2020 فبراير   24 بتاريخ 

السجل التجاري عدد 269).
لإلعالم : املسير

461 P
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 STE BORDER شركة

COMPANY

SARL

رأسمالها : 00.000) درهم

مقرها اال تماعي : رقم )34

حي السالم افران

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

التأسي�سي  القانون  وضع  تم 

لشركة ذات املسؤولية املحدودة تبعا 

فبراير   4 بتاريخ  مؤرخ  عرفي  لعقد 

2020، ذات الخاصيات التالية :

 STE التسمية : تأخذ الشركة اسم

شركة ذات   BORDER COMPANY

املسؤولية املحدودة.

 TRAVAUX DIVERS -  : الهدف 

.JARDINNAGE - MENAGE

املقر  يقع   : اال تماعي  املقر 

حي   34( برقم  للشركة  اال تماعي 

السالم افران.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة.

 (00.000  : اال تماعي  الراسمال 

000) حصة من  درهم مقسمة على 

الواحدة  للحصة  درهم   (00 قيمة 

على الشكل التالي :

الغزالي عمر 500 حصة.

العلمي خالد 500 حصة.

املجموع : 000) حصة.

عين بمقت�سى القانون   : التسيير 

غير  ملدة  مسير  للشركة  األسا�سي 

محدودة السيد الغزالي عمر الحامل 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.DB22942

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بآزرو  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   ،2020 فبراير   24 بتاريخ 

السجل التجاري عدد 267).

462 P

ROBINSON RENT CAR

SARL AU

راسمالها : 00.000) درهم

مقرها اال تماعي : رقم 59

حي السالم افران

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد

التأسي�سي  القانون  وضع  تم 

ذات  املسؤولية  محدودة  لشركة 

عرفي  لعقد  تبعا  الوحيد  الشريك 

ذات   ،2020 فبراير   (0 مؤرخ بتاريخ 

الخاصيات التالية :

اسم  الشركة  تأخذ   : التسمية 

شركة   ROBINSON RENT CAR

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد.

بدون  السيارات  كراء   : الهدف 

سائق.

املقر  يقع   : اال تماعي  املقر 

حي   59 برقم  للشركة  اال تماعي 

السالم افران.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة.

 (00.000  : اال تماعي  الرأسمال 

000) حصة من  درهم مقسمة على 

الواحدة  للحصة  درهم   (00 قيمة 

على الشكل التالي :

 يد يسرا 000) حصة.

املجموع : 000) حصة.

عين بمقت�سى القانون   : التسيير 

غير  ملدة  مسيرة  للشركة  األسا�سي 

محدودة السيدة  يد يسرا الحاملة 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.DB22580

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بآزرو  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   ،2020 فبراير   24 بتاريخ 

السجل التجاري عدد 265).

463 P

MOB DOUNIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأ1 مال الشركة : 00.000) درهم

دوار أوالد العيا�سي عامر بوقنادل، 

سال

يوم  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس  تم  بسال   2020 4 فبراير 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد بالخصائص التالية :

.MOB DOUNIA : التسمية

الهدف : األشغال املختلفة والبناء.
رأ1 مال الشركة 00.000) درهم 

فئة  من  حصة   (000 إلى  مقسمة 

00) درهم للحصة الواحدة مقسمة 

كالتالي :

 (000 البطاح  محمد  السيد 

حصة.

أوالد  دوار   : اال تماعي  املقر 

العيا�سي عامر بوقنادل، سال.

التسيير : محمد البطاح.

املدة : مدة الشركة 99 سنة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 ،2020 24 فبراير  االبتدائية بسال في 

تحت رقم 34288.
بمثابة مقتطف وبيان

464 P

SYNCHRO IMMOBILIER
SARL

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

في  بالرباط  مسجل   ،2020 3 فبراير 
القانون  وضع  تم   ،2020 فبراير   7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة باملميزات التالية :

 SYNCHRO  : التسمية 

.IMMOBILIER SARL

37 مكرر تجزئة   : املقر اال تماعي 

بن دحمان حي كريمة سال.

العقاري،  االنعاش   : املوضوع 

تا ر  البناء،  أو  مختلفة  أعمال 

العقارات، مستآ ر العقارات.

من  ابتداءا  سنة   99  : املدة 

التأسيس الفعلي للشركة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

غير  ملدة  بنطنجي  السيد  مال 

محددة.

00.000) درهم سعر   : الرأسمال 

00) درهم للحصة مقسمة كما يلي :

 مال بنطنجي 500 حصة.

عبد الجليل الدويبي 250 حصة.

سفيان عادل مومني 250 حصة.

املجموع : 000) حصة.

في  تبتدئ    : اال تماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في )3 ديسمبر.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال،  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

السجل التجاري رقم 239)3.

465 P

 ATLAS SMART NET &

TECHNOLOGIE
SARL

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع  تم  بسال،   2020 5) يناير 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

مسؤولية محدودة مواصفاتها اآلتية :

 ATLAS SMART NET : التسمية 

.& TECHNOLOGIE SARL

في  مقاولة   : اال تماعي  الهدف 

التركيبات الكهربائية.

 ( قطاع   89  : اال تماعي  املقر 

تجزئة موالي اسماعيل سال.

في  محدد   : اال تماعي  الرأسمال 

0.000) درهم مقسم إلى 00) حصة 

درهم للحصة الواحدة كلها   (00 ب 

محررة وموزعة على الشكل التالي :

السيد التوزاني زكرياء 50 حصة.

السيد يوسف املرود 50 حصة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

املسير السيد يوسف املرود الحامل 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.AB183076
لقد تم اإليداع بالسجل التجاري 

باملحكمة االبتدائية بسال تحت رقم 

)24)3 بتاريخ 24 فبراير 2020.

466 P
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 STE SOCIA TRAVAUX
DIVERS
 SARL

بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
تغيير  تم   ،2020 يناير   3( بتاريخ 

بعض قوانين الشركة وحدد ما يلي :
330 حصة من الشركة والتي  بيع 
السيد  إلى  درهم   33.000 ب  تقدر 
الدين  بدر  والسيد  الحيمر  محمد 

شنار.
عبد  السيد  الشريك  استقالة 
مدراء  وتعيين  داوري  اللطيف 
مشاركين  دد للشركة السيد محمد 

الحيمر والسيد بدر الدين شنار.
تدار الشركة من طرف   : التسيير 
الحيمر  محمد  السيد  املسيرين 
غير  ملدة  شنار  الدين  بدر  والسيد 

محددة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم   ،2020 فبراير   25 بتاريخ 

.D104581
467 P

ESPACE PYTO AGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك واحد
رأ1 املال : 0.000) درهم

شارع الجيش امللكي رقم 36 حي 
املسيرة الخضراء مشرع بلقصيري

ترصيح بالتأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ  واملسجل   20(8 )3 أكتوبر 
تأسيس  تم   ،20(8 نوفمبر  فاتح 

شركة تحمل الخصائص التالية :
التسمية : اسبا1 فيطواكي.

الكيماوية  املواد  بيع   : الهدف 
الفالحية.

الجيش  شارع   : اال تماعي  املقر 
حي املسيرة الخضراء   36 امللكي رقم 

مشرع بلقصيري.
رأسمال الشركة : 0.000) درهم.

الرياحي  السيد مكروم   : التسيير 
.GN68731 رقم البطاقة الوطنية

مدة الشركة : 99 سنة.

السجل التجاري : لقد تم اإليداع 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 

االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ يوم 

على  والحصول   20(8 نوفمبر   (9

السجل التجاري رقم 7)280.

468 P

OBRIGADO
SARL AU

67 حي العيون الطابق الثالث عمارة 
رقم 5 املحمدية

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
لشريك وحيد

حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 ،2020 يناير   (3 باملحمدية في تاريخ 

لشركة  األسا�سي  القانون  إنشاء  تم 

وحيد  لشريك  املسؤولية  محدودة 

خصائصها كالتالي :

التسمية : أوبريكادو.

املوضوع :

البناء،  أعمال  إنجاز  ميع 

واألعمال اإلنشائية للهندسة املدنية.

مقاول أعمال مختلفة.

والصيانة  الصناعية  األعمال 

والكهرباء  وامليكانيكا  والتركي6 

وتكنولو يا املعلومات....

االستيراد  عمليات   ميع 

والتصدير والتداول والوساطة,

تموين  أعمال  و ميع  الطعامة 

الحفالت.

الفاخرة  الغذائية  املنتجات 

(بالجملة).

نقل البضائع لحساب الغير.

النقل الوطني والدولي.

الخدمات اللو يستيكية.

والهندسة  واالستشارة  التدقيق 

في  التدبير  التنظيم،  في  والتدري6 

أعمال  في  املعلومات  تكنولو يا 

نشاط  وأي  والتجارة  السكرتارية 

دراسات  لتقديم الخدمات أو إ راء 

في هذه املجاالت.

وصيانة  وتخطيط  تصميم 

املساحات الخضراء.

تسويق واستغالل  ميع املنتجات 
وعالمات براءات االختراع والتراخيص 

املتعلقة بالكائنات املذكورة أعاله.
املشاركة املباشرة أو غير املباشرة 
للشركة في  ميع العمليات التجارية 
التي قد تتعلق بأحد األشياء املذكورة 
شركة  إنشاء  طريق  عن  أو  أعاله 
طريق  عن  أو  هيئة  اي  أو   ديدة 
املساهمة أو االشتراك أو شراء األوراق 
اال تماعية،  الحقوق  أو  املالية 
و معيات املشاريع املشتركة أو غيرها.
التجارية  العمليات  عموما  ميع 
واملنقولة  والصناعية  واملالية 
الزراعية  والعمليات  والعقارية 
املتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر، 
املحددة  كليا أو  زئيا بأحد األشياء 
أعاله أو بأي كائن ذي صلة أو ما شابه 
يحتمل أن يشجع التطوير العمليات 
لنفسها سواء  للشركة   اال تماعية 

 أو لحساب اآلخرين.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
في  محدد   : الشركة  رأسمال 
0.000) درهم مقسم إلى 00) حصة 

من فئة 00) درهم للحصة.
للسيدة فاطمة حسن الدين 00) 

حصة.
إلدارة الشركة تم تعيين السيدة 
فاطمة حسن الدين كمسيرة وحيدة 

للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
 ،2020 فبراير   (9 يوم  باملحمدية 

تحت رقم 303.
469 P

MAK AFRIQUE TRAVAUX
ش م م

الرأسمال اال تماعي : 00.000) 
درهم

املقر اال تماعي : الرقم 7) قطاع 
النهضة سكونة لعيايدة، سال

التأسيس  بمقت�سى الجمع العام 
تم   ،2020 فبراير   6 بتاريخ  مؤرخ 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدودة باملميزات التالية :

 MAK AFRIQUE التسمية : شركة
TRAVAUX ش م م.

ذات  شركة   : القانوني  الوضع 
مسؤولية محدودة.

الهدف : أشغال مختلفة والبناء.
7) قطاع  الرقم   : املقر اال تماعي 

النهضة سكونة لعيايدة، سال.
املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة تبتدئ من تاريخ تأسيسها.
حدد   : اال تماعي  الرأسمال 
 (00.000 في  اال تماعي  الرأسمال 
حصة   (000 على  مقسمة  درهم، 
موزعة  درهم للواحدة،   (00 بقيمة 

على الشكل التالي :
السعيدي  الجليل  عبد  السيد 

340 حصة.
السيد كمال اكرام 330 حصة.
السيد محمد براد 330 حصة.

املجموع : 000) حصة.
التسيير : أسندت مهمة التسيير إلى 
السيد عبد الجليل السعيدي والسيد 
براد،  محمد  والسيد  اكرام  كمال 
لشركة  محدودة  غير  ملدة  كمسيران 

.MAK AFRIQUE TRAVAUX
األسا�سي  القانوني  الوضع  تم 

للشركة حس6 الفصل 05-96.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  لالستثمار  الجهوي  باملركز 
الرقم  تحت   ،2020 فبراير   23 في 

.34284
470 P

شركة تمانار ماربر
ش م م

وضع  تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 
بالخصائص  محدودة  مسؤولية 

التالية :
التسمية : شركة تمانار ماربر.

مسؤولية   : القانوني  الشكل 
محدودة.

األشغال   : اال تماعي  الهدف 
املختلفة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تسجيلها بالسجل التجاري.
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السيد مبارك   : التسيير والتوقيع 

فرزيز.

درهم   (00.000  : الرأسمال 

موزعة على الشكل التالي :

السيد مبارك فرزيز 850 حصة.

 (50 فرزيز  الحق  عبد  السيد 

حصة.

زهرة  إقامة   : اال تماعي  العنوان 

النخيل تجزئة سعيد حجي عمارة ب 

شقة 6 سال.

من  تبتدئ   : اال تماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في )3 ديسمبر.

االبتدائية  باملحكمة  اإليداع  تم 

بتاريخ   34289 رقم  تحت  بسال 

24 فبراير 2020.

471 P

شركة بومنا1
ش م م

وضع  تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ذات  لشركة  االسا�سي  القانون 

بالخصائص  محدودة  مسؤولية 

التالية :

التسمية : شركة بومنا1.

مسؤولية   : القانوني  الشكل 

محدودة.

االنعاش   : اال تماعي  الهدف 

العقاري.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.

التسيير والتوقيع : السيدة صباح 

عيوش.

درهم   (00.000  : الرأسمال 

موزعة على الشكل التالي :

السيدة صباح عيوش 250 حصة.

السيد بوشتى مصدق 250 حصة.

 250 مصدق  نر س  السيدة 

حصة.

السيدة مريم مصدق 250 حصة.

تجزئة   : اال تماعي  العنوان 

 2( الشقة   29 عمارة  البساتين 

لعيايدة، سال.

من  تبتدئ   : اال تماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في )3 ديسمبر.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 34287 رقم  تحت  بسال  االبتدائية 

بتاريخ 24 فبراير 2020.
472 P

صوكوويست

ش.م.م

) ملتقى شارع محمد الديوري و مال الدين 

األفغاني رقم 2 القنيطرة

سجل تجاري رقم )2568 القنيطرة

 GENERAL
ELECTROMECHANICS
شركة محدودة املسؤولية 

رأسمالها : 000.000.00.) درهم
مقرها اإل تماعي : 8) زنقة محمد 

غرنيط، القنيطرة
سجل تجاري رقم )2568 القنيطرة

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى  أ 
بتاريخ املنعقد  اإلعتيادي   غير 
 5) يناير 2020 قرر الشركاء ما يلي :

تحويل املقر اإل تماعي إلى العنوان 
اآلتي : متجر رقم 2 بلوك )G رقم 09) 

أوالد و يه القنيطرة.
النظام  تحيين  لذلك  كنتيجة 

األسا�سي للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  ب- 
ضبط املحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة، 
تحت عدد   ،2020 فبراير   24 بتاريخ 

.7433(
للخالصة والتذكير 

التسيير

473 P

صوكوويست

ش.م.م

) ملتقى شارع محمد الديوري و مال الدين 

األفغاني رقم 2 القنيطرة

سجل تجاري رقم 25983 القنيطرة

ALUPOL MAROC
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد
رأسمالها : 2.000.000.00 درهم

مقرها اإل تماعي : تجزئة األصيل 
طريق تطوان إقامة سلوى طابق 3 

رقم 4، طنجة 
سجل تجاري رقم 28565، طنجة

قرارات  محضر  بمقت�سى  أ- 
بتاريخ املتخذة  الوحيد   الشريك 

 24 يوليو 9)20 تقرر ما يلي :

تحويل املقر اإل تماعي إلى العنوان 
اآلتي : تجزئة اإلسماعيلية رقم 592) 

القنيطرة.
 تحيين النظام األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  ب- 
ضبط املحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة، 
تحت عدد   ،2020 فبراير   25 بتاريخ 

.74346
للخالصة والتذكير 

التسيير

474 P

EL YOUSRE CASH
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 60.000 درهم

املقر اإل تماعي : عمارة 7) متجر رقم 
3 ديور السالم شارع محمد الساد1 

مكنا1
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   (I
تم   2020 فبراير   3 بتاريخ  بمكنا1 
وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الخصائص 

التالية :
 EL YOUSRE CASH : 1 التسمية-

ش.م.م.
 (7 عمارة   : اإل تماعي  املقر   2-
شارع  السالم  ديور   3 رقم  متجر 

محمد الساد1 مكنا1.
-3 املوضوع :

الوساطة في نقل األموال.
الوساطة املالية .
الخدمات املالية.

إدارة املعامالت اإللكترونية.
أداء الفواتير للغير.
املعامالت العقارية.

 ميع عمليات املتا رة والوساطة 
مباشرة  غير  أو  مباشرة  املرتبطة 
تيسيره،  يتحمل  أو  أعاله  باملوضوع 

تحقيقه، تطويره أو توسيعه.
تأ ير   استئجار،  اقتناء،  خلق، 
التأ ير،  التجاري،  الحق  إدارة 
املؤسسات،  استغالل  ميع 
املصانع، املشاغل، املرتبطة بواحدة 

من هذه األنشطة.

إقتناء، إستغالل أو تفويت  ميع 
بهذه  املتعلقة  والبراءات  العمليات 

األنشطة.
مبلغ  في  حدد   : الرأسمال   4-
 600 على  مقسمة  درهم   60.000
للواحدة  00) درهم  حصة من فئة 
الشكل  على  ومقسم  نقدا  اكتتبت 

التالي :
اسماعيلي محمد  200 حصة.

اسماعيلي عزيز 200 حصة.
 200 اللطيف  عبد  اسماعيلي 

حصة.
-5 املدة : 99 سنة.

السيد  تعيين  تم   : التسيير   6-
اسماعيلي عزيز.

من   %  5 تخصم   : األرباح   7-
الذخيرة  تكوين  قصد  األأرباح 
الشرعية أما الباقي قيقسم بمقت�سى 

قرار الشركاء.
فاتح  من   : الحسابية  السنة   8-

يناير إلى متم ديسمبر.
II) تم اإليداع القانوني لدى مركز 
بتاريخ بمكنا1  الجهوي   اإلستثمار 
التجاري  السجل   2020 فبراير   (8  

رقم )4938.
للخالصة والنشر

اإلدارة

475 P

SOCIETE MEKREST
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 00.000) درهم
املقر اإل تماعي : رقم 84 درب 

االشرفاء دريبة مكنا1
إغالق التصفية

بمقت�سى محضر الجمع العام   (I
بتاريخ  بمكنا1  للشركاء  اإلستثنائي 
املذكورة  للشركة   2020 يناير   3(

أعاله، تقرر ما يلي :
تقديم تقرير التصفية و اء فيها :

األصول ال شيئ.
الخصوم ال شيئ.
إغالق التصفية.

ياسر  السيد  املصفي  ذمة  إبراء 
الحامل لبطاقة التعريف  الحيمدي، 

.D419424 الوطنية
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II) تم اإليداع القانوني لدى كتابة 
الضبط باملحكمة التجارية بمكنا1 
عدد  تحت   2020 فبراير   24 بتاريخ 

.339
للخالصة والنشر

اإلدارة

476 P

DREAM CHOCO
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 50.000 درهم
املقر اإل تماعي : 20)  شارع الجيش 

امللكي إقامة الكوثر شقة رقم 4 
مكنا1

إغالق التصفية
بمقت�سى محضر الجمع العام   (I
بتاريخ  بمكنا1  للشركاء  اإلستثنائي 
للشركة املذكورة   2020 ديسمبر   3(

أعاله، تقرر ما يلي :
تقديم تقرير التصفية و اء فيها :

األصول ال شيئ.
الخصوم ال شيئ.
إغالق التصفية.

السيد محمد  املصفي  ذمة  إبراء 
لبطاقة  الحامل  بناني،  عادل 

.C740417 التعريف الوطنية
II) تم اإليداع القانوني لدى كتابة 
الضبط باملحكمة التجارية بمكنا1 
بتاريخ 9 فبراير 2020 تحت عدد 26.

للخالصة والنشر
اإلدارة

477 P

MEK BOIS
SARL AU

 شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد 

رأسمالها : 600.000 درهم
املقر اإل تماعي : 20)  شارع الجيش 

امللكي إقامة الكوثر شقة رقم 4 
مكنا1

توسيع النشاط اإل تماعي
القرار  محضر  بمقت�سى   (I
اإلستثنائي للشريك الوحيد بمكنا1 
للشركة   20(9 ديسمبر   27 بتاريخ 

املذكورة أعاله، تقرر ما يلي :

توسيع املوضوع للنشاط التالي :
أشغال نحارة الخش6.

كراء معدات نجارة الخش6.
القانون  من   2 الفصل  تغيير 

األسا�سي.
II) تم اإليداع القانوني لدى كتابة 
الضبط باملحكمة التجارية بمكنا1 
عدد  تحت   2020 يناير   (7 بتاريخ 

.272
للخالصة والنشر

اإلدارة

478 P

VIA FLORA
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد 

رأسمالها : 500.000 درهم
املقر اإل تماعي : رقم 3 إقامة كنزة 
شارع يعقوب املنصور (م.ج) مكنا1

إستقالة  مسير
بمقت�سى محضر الجمع العام   (I
املنعقد بمكنا1  اإلستثنائي للشركاء 
للشركة   2020 يناير   6 بتاريخ 

املذكورة أعاله، تقرر ما يلي :
العزيز  عبد  السيد  إستقالة  
الوطنية  للبطاقة  الحامل  العرائ�سي 

.D184346
القانون  من   (4 الفصل  تغيير 

األسا�سي.
لدى  القانوني  اإليداع  تم   (II
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
بمكنا1 بتاريخ 3) يناير 2020 تحت 

عدد85).
للخالصة والنشر

اإلدارة

479  P

AHOUZI MOHAMED
SARL

TEL : 0537.67.01.24
FAX : 37.76.01.15

Email/ contact@ahouzi.ma
site web / www:ahouzi.ma

 adresse / MARCHE CENTRAL
MAG N°44 TANGER

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
واملسجل   2020 فبراير   7 بتاريخ 

بطنجة تقرر باإل ماع :

لشركة  التجاري  اإلسم  تغيير 

 ETABLISSEMENT AHOUZI

 EAM إلى   MOHAMED SARL

. SERVICES SARL

تعديل وتجميع الهدف اإل تماعي: 

أعمال متنوعة.

أعمال غابوية وفالحية.

في  والصيانة  التهيئة  أعمال 

املناطق الخضراء، منبت.

التجارة .

مواد غذائية.

التغدية الحيوانية.

املعدات الزراعية.

تعديل القانون األسا�سي.

رقم  السلبية  الشهادة   : اإليداع 

2046073 بتاريخ 6 يناير 2020.

في  إحرازه  تم  القانوني  اإليداع 

 25 املحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 

فبراير 2020 تحت رقم 587).
 التسيير

480 P

STE ASSOUN

اإلستثنائي  العام  الجمع  قرر   -I

املنعقد بتاريخ 4) أكتوبر 9)20 :

6) حصة إ تماعية من  بتفويت 

مصطفى  املحمودي  السيد  طرف 

لفائدة السيد محمد الهايتي.

7) حصة إ تماعية من  بتفويت 

مصطفى  املحمودي  السيد  طرف 

لفائدة السيد عقا السايحي.

تأكيد السيد محمد الهايتي كوكيل 

للشركة مع  ميع الصالحيات.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   (II

اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ  64 عدد  تحت   بالخميسات 

 6 فبراير 2020.
للنسخ والبيان

الوكيل

481 P

ELECTRO ZEMMOUR
ش.م.م

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمو 6   -I

تأسيس شركة ذات   2020 فبراير   6

املواصفات  لها  محدودة  مسؤولية 

التالية :

 ELECTRO  : التسمية 

.ZEMMOUR

الهدف اإل تماعي :

- مقاول في الكهرباء.

- األشغال املختلفة أو البناء.
تجزئة   68 رقم   : املقر اإل تماعي 

املنظر الجميل الخميسات.

املدة : 99 سنة من تاريخ التأسيس.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في 00.000) درهم مقسمة إلى 000) 

درهم   (00 من  إ تماعية  حصة 

للحصة اإل تماعية.

 500 نورالدين  الناجي  السيد 

حصة إ تماعية.

حصة   500 لحسان  بنهال  السيد 

إ تماعية.

السيد  عين   : الشركة  تسيير 

بنهال  والسيد  نورالدين  الناجي 

مع  ميع  للشركة  وكيالن  لحسان 

الصالحيات.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   II

اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ   93 عدد  تحت  بالخميسات 

سجل تجاري رقم   2020 فبراير   27

.28969
للنسخ والبيان

الوكيل

482 P

شركة ورياتور
ش.م.م

حي لعري الشيخ زنقة 9 رقم 77

نشر تعديل في الشركة
بتاريخ  موقع  عقد   بمحضر 

7) فبراير 2020 قرر املجلس املنعقد 

رقم سجلها  ورياتور ش.م.م  لشركة 

التجاري 3399 ما يلي :
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بيع  ميع حصص السيد محمد 

بركاني والسيدة بو يدة سعاد للسيد 

 (000 ب  تقدر  والتي  شامخة  وليد 

سهم.

: تم اإليداع لدى سكرتير  اإليداع 

بمحكمة  والتسجيل  الضبط  مكت6 

 2020 فبراير   26 بتاريخ  الناضور 

تحت رقم 274.
اإلمضاء

483 P

STE SOTRELAS

SARL AU

 3 في  بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ 

العام  بسال قرر الجمع   2020 يناير 

 SOTRELAS لشركة  اإلستثنائي 

SARL AU ما يلي :

تحويل املقر الرئي�سي للشركة من 

رقم  املجد  مجموعة   2 النهضة  حي 

2)0) الرباط إلى ممر مراكش منطقة 

1M عمارة 2 شقة 2 رقم 29 الطابق 

الثالث سال الجديدة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 04568) 

بتاريخ 24 فبراير 2020.

484 P

SOCIETE TIDA TRANSPORT

S.A.R.L A.U

تغيير شركة
سجل تجاري رقم : 9)202

التغيير  تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

باملميزات التالية :

النشاط  إلى  أنشطة  إضافة   1-

اإل تماعي للشركة.

اإليداع القانوني تم باملحكمة   2-

فبراير   27 اإلبتدائية بالعيون بتاريخ 

2020 تحت رقم 2020/532.

485 P

 SOCIETE ETS BACHAIR

ALKHAYR PRIVE
S.A.R.L

تغيير شركة
سجل تجاري رقم : )002)

التغيير  تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

باملميزات التالية :

بيع   : الشركة  حصص  بيع   1-

طرف  من  الشركة  حصص   ميع 

والسيدة  رشيدة  بوعنبة  السيدة 

ر اء حليمة والسيدة الكرح فاطيمة 

والسيدة  نزيهة  فرتاحي  والسيدة 

بوتزكوارة زهراء إلى السيد بيدي بهان.

2/ تسيير الشركة يعهد إلى السيدة 

أما  محددة  غير  وملدة  أمينة  بهان 

اإلمضاء فلها الحق في  ميع الوثائق 

اإلدارية أما األمور البنكية فتعهد إلى 

السيد بهان بيدي.

اإليداع القانوني تم باملحكمة   4-

فبراير   27 اإلبتدائية بالعيون بتاريخ 

2020 تحت رقم )2020/53.

486 P

DELTA OCEAN
S.A

تعديالت قانونية
اإلستثنائي  العام  الجمع  إثر  على 

ملساهمي   2020 فبراير   (7 بتاريخ 

 DELTA OCEAN شركة 

رأسمالها  البالغ  اإلسم،  مجهولة 

8.000.000.00 درهم والكائن مقرها 

العيون املر�سى العيون، تقرر :

أسهم  من  سهم   32.000 تفويت 

السيد هشام حماش لفائدة السيد 

أحمد حماش.

أسهم  من  سهم   8.000 تفويت 

السيدة نسرين حماش لفائدة السيد 

أحمد حماش.

أسهم  سهم من   (0.000 تفويت 

السيدة نسرين حماش لفائدة السيد 

محمد ياسر حماش.

من  الشركة  رأسمال  رفع 

إلى  درهم   8.000.000.00

5.000.000.00) درهم.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة اإلبتدائية بالعيون 

رقم  تحت   2020 فبراير   27 بتاريخ 

.2020/546

487 P

 ELECTRICTE DE HAUTE

TECHNOLOGIE
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمساهم واحد
بتاريخ العرفي  للعقد   تبعا 

تو وضع قوانين   ،2020 فبراير   25  

الشركة ذات املميزات التالية :

 ELECTRICTE DE  : التسمية 

.HAUTE TECHNOLOGIE

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.

املوضوع :

أعمال  لجميع  العام  املقاول 

الكهرباء الخاصة أو العامة.

التسويق والتركيبات الكهربائية.

التركي6 وإصالح الكهرباء ..إلخ.

زنقة  حي القد1،   : املقر الرئي�سي 

وادي كمال، رقم 32 ، العيون.

مبلغ  في  حدد   : الرأسمال 

إلى  مقسمة  درهم   (00.000.00

درهم   (00 فئة  من  حصة   (.000

الربا1  السيد  بالكامل  ويملكها 

بوتاسوفرا.

السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

الربا1 بوتاسوفرا.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط باملحكمة اإلبتدائية بالعيون 

رقم  تحت   2020 فبراير   26 بتاريخ 

بالسجل  تسجيلها  وتم   2020/5(8

التحليلي عدد  الرقم  التجاري تحت 

.3(047

488 P

LA SOCIETE DAR SANDRA
شركة عقارية

رأسمالها : 0.000.00) درهم
املقر اإل تماعي : )6، زنقة 

يوغوسالفيا ممر غندوري، بلوك 
اف، رقم 8، كليز مراكش

السجل التجاري عدد : 3)205
غير  العام  الجمع  محضر   1-

:DAR SANDRA العادي لشركة
بمقت�سى محضر للجمع العام غير 
تم   20(6 9) سبتمبر  العادي بتاريخ 

تقرير ما يلي :
إلى   اإل تماعي  املقر  نقل   ((
درب  مراكش،  الجديد  العنوان 

أكدال، رقم 86 باب عامر.
2) أسئلة مختلفة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  بالدارالبيضاء،  التجارية 

87278 بتاريخ 7 أبريل 7)20 .
489 P

LA SOCIETE DAR SANDRA
شركة عقارية

رأسمالها : 0.000.00) درهم
املقر اإل تماعي : )6، زنقة 

يوغوسالفيا ممر غندوري، بلوك 
اف، رقم 8، كليز مراكش

السجل التجاري عدد : 3)205
-1 تفويت حصص إ تماعية:

عرفي  عقد  محضر  بمقت�سى 
حصص  تفويت  تم  بمراكش 

إ تماعية بتاريخ 0) نوفمبر 0)20.
 ANDRE FERNAND فوت السيد
من  حصة   49  MIKULOVIC
الشركة  في  يملكها  التي  الحصص 

 DAR SANDRA املسماة  العقارية 

درهم   (0.000.00  : رأسمال  ذات 
زنقة   ،6(  : اإل تماعي  ومقرها 
يوغوسالفيا ممر غندوري، بلوك أف، 
رقم 8، كليز مراكش لفائدة السيدة  

.JULIE SERGINE QUAZZA
الحصص  التفويت،  لهذا  تبعا 
اإل تماعية املكونة لرأسمال الشركة 
الشركاء  ملك  في  اآلن  هي  املسماة 

كالتالي :
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 JULIE SERGINE السيدة   1-
QUAZZA ب 99 حصة إ تماعية.

 VALERIE السيدة   2-
FRANCOISE CLAUDE PIERRE ب 

حصة واحدة إ تماعية.
الحصص  مجموع  يصبح  بحيث 

هو 00) حصة إ تماعية.
الغير  العام  الجمع  محضر   2-

.DAR SANDRA العادي لشركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
الغير العادي بتاريخ 8 نوفمبر 0)20 

تم تقرير ما يلي :
حصص  تفويت  ))معاينة 

إ تماعية.
2) تعديل الفصل 7 من القانون 

األسا�سي.
3) صالحيات .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بمراكش، تحت رقم 50007 

بتاريخ 5 أبريل ))20 .
490 P

شركة كان إدن أفنمون 
باراديزياك

ش.م.م
 SOCIETE GAN EDEN INFIMENT

PARADISIAQUE
الرأسمال اإل تماعي : 800.000.00 

ردهم
املقر اإل تماعي : إقامة املنتزه 6 

الويدان مراكش
السجل التجاري رقم 79963

الجمع  مقتضيات  بمو 6   (I
 20 بتاريخ  املنعقد  العام اإلستثنائي 
كان  شركة  صادقت   2020 فبريار 
إدن أفنمون باراديزياك ش.م.م على 

التعديالت التالية :
من  الشركة  رأسمال  في  رفع 
مبلغ  إلى  درهم   (0.000.00 مبلغ 
800.000.00 درهم وذلك بدمج مبلغ 
 7.900 خلق  وبالتالي   790.000.00
 (00 حصة إ تماعية  ديدة بقيمة 
الشكل  الواحدة على  للحصة  درهم 

التالي :

الجديد  التوزيع  فإن  وبالتالي 
على  أصبح  اإل تماعية  للحصص 

النحو التالي :
 Mme.Sandra Anna OHANA

54.000 حصة إ تماعية.
 Mr. pierre emile ZERHAT

6.000 حصة إ تماعية.
مجموع الحصص هو : 8.000.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   /II
الضبط للمحكمة التجارية بمراكش، 
وذلك تحت   2020 فبراير   25 بتاريخ 

رقم 2592)) .
491 P

شركة سوكور مومن إيرجونص 
إغيانماسيون مراكش

ش.م.م
 SOCIETE SECOURS MOUMEN
 URGENCES ET REANIMATION

MARRAKECH
املقر اإل تماعي : شارع موالي عبد 

هللا إقامة باب دكالة بلوك د) 
الطابق الثالث رقم 9 مراكش
السجل التجاري رقم 42777

I/بمو 6 الجمع العام اإلستثنائي 
 2020 يناير   28 بتاريخ  املنعقد 
التعديالت  على  الشركة  صادقت 

التالية :
مومن  سوكور  شركة  حل 
مراكش  إغيانماسيون  إير ونص 

شركة ذات املسؤولية املحدودة.
املومن  عبد  السيد  -تعيين 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  الصنهاجي 
قانوني  كمصفي   E26346 رقم 

للشركة.

- تحديد مقر التصفية في العنوان 
التالي شارع موالي عبد هللا إقامة باب 
دكالة بلوك د) الطابق الثالث رقم 9 

مراكش.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   /II
الضبط للمحكمة التجارية بمراكش، 
وذلك تحت   2020 فبراير   (7 بتاريخ 

رقم 2330)).
492 P 

شركة ماروكو بايزاج
ش م م

الرأسمال اال تماعي : 00.000) 

درهم

املقر اال تماعي : برج شرق بالد عمر 

وإبراهيم محمدية - مراكش
رقم السجل التجاري : 64903

العام االستثنائي  الجمع  بمو 6 

بتاريخ الشركة  بمقر   املنعقد 

شركة  صادقت   2020 نوفمبر   (4  

»ماروكو بايزاج« ش م م على ما يلي :

تحويل املقر اال تماعي للشركة إلى 

العنوان الجديد : املسيرة 3 ب إقامة 

نسيم رقم 65 مراكش.

القانون األسا�سي امللقح.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط للمحكمة التجارية بمراكش 

وذلك تحت   2020 فبراير   (7 بتاريخ 
رقم 2338)).

493 P

شركة 1 1 ب أ السعيدي
ش م م

الرأسمال اال تماعي : 0.000) درهم

املقر اال تماعي : حي أبيضار أيت 

أورير أقليم الحوز، مراكش

السجل التجاري رقم 02487)

املوقع  العرفي  العقد  بمقت�سى 

بمراكش   2020 يناير   (6 بتاريخ 

تمت املصادقة على القاون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  للشركة 

ذات الخصائص التالية :

 SSPA شركة   : اال تماعي  اللق6 

.ESSOUAAIDI PIECES AUTO

الصفة القانونية : ش م م.

حي أبيضار أيت   : املقر اال تماعي 

أورير إقليم الحوز مراكش.

الهدف اال تاعي : تجار قطع غيار 

السيارات أو قطع الغيار.

 (0.000  : اال تماعي  الرأسمال 

حصة   (00 إلى  موزعة  درهم 

ا تماعية من فئة 00) درهم لواحدة 

مسندة للشركاء على النحو التالي :

الحامل  السعيدي  السيد سعيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

EE68863 ب 50 حصة ا تماعية.

الحامل  ابردجي  ابراهيم  السيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

EE533430 50 حصة ا تماعية.

التسيير : تسيير الشركة من طرف 

السعيدي  سعيد  السيد  املسيرين 

غير  ملدة  ابردجي  ابراهيم  والسيد 

محدودة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط للمحكمة التجارية بمراكش 

 ،2020 فبراير   7 بتاريخ  وذلك 

وتم   ((2068 الترتيبي  الرقم  تحت 

تقييدها بالسجل التجاري تحت رقم 

.(02487

494 P

شركة إمو مزايا الواحدة
ش م م ش و

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

الرأسمال اال تماعي : 00.000) 

درهم

املقر اال تماعي : امللك املسمى 

 واهر رقم 22 إقامة  واهر باب 

دكالة، مراكش

املؤرخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 

بمراكش   2020 يناير   28 بتاريخ 
القانون  على  املصادقة  تمت 

املسؤولية  ذات  للشركة  األسا�سي 

املحدودة ذات الشريك الوحيد ذات 

الخصائص التالية :

اللق6 اال تماعي : شركة إمو مزايا 

 STE IMMO MAZAYA EL الواحدة

.WAHA

الصفة القانونية : ش م م ش و.

املسمى  امللك   : اال تماعي  املقر 

باب  إقامة  واهر   22 رقم   واهر 

دكالة مراكش.

وبيع  شراء   : اال تماعي  الهدف 

املعامالت  من  غيرها  أو  املباني 

العقارية.
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 (00.000  : اال تماعي  الرأسمال 
حصة   (000 إلى  موزعة  درهم 
درهم   (00 فئة  من  ا تماعية 
للشريك  بالكامل  مسندة  للواحدة 
نعمان  علي  محمد  السيد  الوحيد 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.Z267143 رقم
: تسير الشركة من طرف  التسيير 
غير  ملدة  نعمان  علي  محمد  السيد 

محدودة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط للمحكمة التجارية بمراكش 
2020، تحت  3) فبراير  وذلك بتاريخ 

الرقم الترتيبي 2259)).
التجاري  بالسجل  تقييدها  وتم 

تحت رقم 02687).
495 P

عقد التسيير الحر
ورثة السيد الطاهر مجيدي مالكي 
بيت  املسماة  السياحية  اإلقامة 
األطلس املسجلة في السجل التجاري 
 ،((6686 رقم  تحت  بمراكش 
 (44832(9 رقم  الجبائي  تعريفها 
 ،45(94285 رقم  املهنية  الضريبة 
بمراكش،  اال تماعي  مقرها  الكائن 
أزغار  احمد  بن  رحال  سيدي  زنقة 
أصلها التجاري  مراكش قامت بكراء 
(فقط الطابق األول والثاني والثالث) 
واملتعلق  الحر  التسيير  إطار عقد  في 
املجموع  في  استوديوهات  بخمس 
 ،CINQ STUDIOS AU TOTAL
زنقة سيدي رحال  الكائنة بمراكش، 
لفائدة  مراكش  أزغار  احمد  بن 
السيدة حفيضة سود العين الحاملة 

للجنسية املغربية.
التعريف  بطاقة  على  والحاصلة 
والسيد   E530338 رقم  الوطنية 
للجنسية  الحامل  عبيد  يوسف 
بطاقة  على  والحاصل  املغربية 
 ،BE10552 رقم  الوطنية  التعريف 
العناصر  الحر  التسيير  هذا  يضم 
التجاري،  لألصل  واملعنوية  املادية 
مدة هذا التسيير الحر سنتين (ابتداء 
إلى غاية   2020 فبراير   (8 من تاريخ 

28 فبراير 2022).
496 P

شركة مايا أسيصطونس
ش م م ش و

الراسمال اال تماعي : 000.000.) 

درهم

املقر اال تماعي : شارع عبد الكريم 

الخطابي إقامة  واهر األطلس 

الشقة رقم )0 الحي الشتوي 

مراكش

السجل التجاري : )6754

العام االستثنائي  الجمع  بمو 6 

 ،20(9 ديسمبر   20 بتاريخ  املنعقد 

اسيصطونس  مايا  شركة  صادقت 

على ما يلي :

الشركة  مال  رأ1  زيادة 

إلى  ليصل  درهم   500.000 من 

خالل  من  وذلك  درهم   (.000.000

من  درهم   350.000 مبلغ  دمج 

الدائنين املرتبطين بالحساب الجاري 

ومن خالل دمج مبلغ 350.000 درهم 

بالحساب  املرتبطين  الدائنين  من 

الجاري ومن خالل التأسيس  زء من 

املرحل إلى الرصيد االئتماني الجديد، 

أي بمبلغ 50.000) درهم.

الزيادة  هذه  تنفيذ  تم  وبالتالي، 

طرف  من  درهم   500.000 البالغة 

السيد محمد نوفل الهداجي.

إنشاء 5000 حصة  ديدة بقيمة 

ا تماعية  حصة  لكل  درهم   (00

أي  املال،  رأ1  في  الزيادة  مقدار 

درهم تم تخصيص أسهم   500.000

الوحيد  للشريك  إنشاؤها حديثا  تم 

السيد محمد نوفل الهداجي.

التوزيع  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 

النحو  على  هو  للحصص  الجديد 

السيد محمد نوفل الهداجي   : التالي 

0.000) حصة ا تماعية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط للمحكمة التجارية بمراكش 

تحت  وذلك   2020 فبراير   3 بتاريخ 

رقم 2)9))).

497 P

عقد التسيير الحر
ورثة السيد الطاهر مجيدي مالكي 
بيت  املسماة  السياحية  اإلقامة 
األطلس املسجلة في السجل التجاري 
 ،((6686 رقم  تحت  بمراكش 
 ،(44832(9 رقم  الجبائي  تعريفها 
 ،45(94285 رقم  املهنية  الضريبة 
بمراكش،  اال تماعي  مقرها  الكائن 
أزغار  احمد  بن  رحال  سيدي  زنقة 
أصلها التجاري  مراكش قامت بكراء 
إطار  في  السفلي)  الطابق  (فقط 
بمطعم  واملتعلق  الحر  التسيير  عقد 
بمراكش،  الكائنة   ،RESTAURANT
أزغار  احمد  بن  رحال  سيدي  زنقة 
مراكش لفائدة السيد عبد اللطيف 
املغربية  للجنسية  الحاملة  ملتوني 
التعريف  بطاقة  على  والحاصل 
يضم   ،E229968 رقم  الوطنية 
املادية  العناصر  الحر  التسيير  هذا 

واملعنوية لألصل التجاري.
ثالث  الحر  التسيير  هذا  مدة 
من تاريخ فاتح أبريل  سنوات ابتداء 

9)20 إلى غاية )3 مار1 2022.
498 P

عقد التسيير الحر
 OMNIUM شركة 
 IMMOBILIER COMMERCIAL
 ET FINANCIER DU SOUSS
ذات  شركة   OMNICO SARL
مقرها  والكائن  املحدودة  املسؤولية 
مبروك  فندق  بأكادير،  اال تماعي 
بالسجل  املقيدة  البحر  شاطئ  على 
 (4953 رقم  تحت  بأكادير  التجاري 
أصلها التجاري في إطار  قامت بكراء 
عقد التسيير الحر واملتعلق بالفندق 
بأكادير،  بمراكش،  الكائن   HOTEL
البحر  شاطئ  على  مبروك  فندق 
 MAZAZIK AGADIR لفائدة شركة 
من طرف  واملسيرة  اإلنشاء  في طور 
السيد عزيز املومن الحامل للجنسية 
الحر  التسيير  هذا  يضم  املغربية، 
لألصل  واملعنوية  املادية  العناصر 

التجاري.

عشر  الحر  التسيير  هذا  مدة 
إمضاء  تاريخ  من  ابتداء  سنوات 

العقد).
499 P

ANDALUCIA ALUMINIUM
SARL

تأسيس شركة
يوم  في  مؤرخ  عرفي  لعقد  تبعا 
وضع  تم  حيث   ،2020 27 يناير 
ذات  املسماة  الشركة  قوانين 
املميزات  وذات  محدودة  مسؤولية 

التالية :
اندالوسيا  شركة   : التسمية 

الومنيوم ش م م.
الصفة القانونية : شركة مساهمة 

ذات مسؤولية محدودة.
حدد موضوع الشركة   : املوضوع 

في ما يلي :
نجارة االلومنيوم.

 (00.000 في  حدد   : الرأسمال 
درهم كلها لالكتتاب والدفع.

 (( املقر اال تماعي : بلوك ج رقم 
حي الداخلة أكادير.

99 سنة ابتداء  : حددت في  املدة 
من تاريخ تأسيس الشركة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديسمبر   3( في  وتنتهي  يناير 

سنة.
اإلدارة : يدير الشركة السيد عبد 

هللا الوالف ملدة غير محدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
بتاريخ  ألكادير  التجارية  املحكمة 
9) فبراير 2020، تحت رقم 89636.
500 P

ENSITAF CENTRE PRIVEE
SARL AU
إنشاء رشكة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   ،2020 يناير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  االسا�سي 
في  تتلخص  واحد  لشريك  املحدودة 

ما يلي :
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 ENSITAF CENTRE  : التسمية 
.PRIVEE SARL AU

مدرسة   : اال تماعي  الهدف 
خصوصية.

املقر اال تماعي : تجزئة الفالحة 2 
رقم 298 الرشيدية.

 (00.000  : الشركة  رأسمال 
درهم.

التسيير : السيد ايت العربي سعيد 
.U94677 رقم البطاقة الوطنية

 (3597 رقم  التجاري  السجل 
باملحكمة االبتدائية بالرشيدية.

501 P

 STE BOUZMLAOUI
IKHWAN

شركة ذات املسؤولية املحدودة
إنشاء شركة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
23 يناير 2020 ومسجلة بالرشيدية، 
لشركة  االسا�سي  القانون  وضع  تم 
ذات املسؤولية املحدودة تتلخص في 

ما يلي :
 STE BOUZMLAOUI : التسمية 

.IKHWAN SARL
أشغال   : اال تماعي  الهدف 

مختلفة، بيع مواد البناء.
ازمور  قصر   : اال تماعي  املقر 

القديم الخنك الرشيدية.
 (00.000  : الشركة  رأسمال 

درهم.
البوزمالوي  السيد   : التسيير 
الوطنية  البطاقة  رقم  محمد 

.UC33159
 (3567 رقم  التجاري  سجل 

باملحكمة االبتدائية بالرشيدية.
502 P

HARAIM
SARL

إنشاء شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ومسجلة   2020 3) فبراير 
القانون  وضع  تم  بالرشيدية، 
املسؤولية  ذات  لشركة  االسا�سي 

املحدودة تتلخص في ما يلي :

.HARAIM SARL : التسمية

الهدف اال تماعي : كراء السيارات.

شارع   (7 رقم   : اال تماعي  املقر 

محمد الخامس 6 الرشيدية.

 (00.000  : الشركة  رأسمال 

درهم.

: السيد املولى رشيد رقم  التسيير 

البطاقة الوطنية U174070 أو نائبه 

البطاقة  رقم  حمزة  املولى  السيد 

.U192291 الوطنية

 (3629 رقم  التجاري  السجل 

باملحكمة االبتدائية بالرشيدية.

503 P

MAROC ON POINT
حل مسبق

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

بتاريخ فاتح أكتوبر  املنفرد  للشريك 

9)20، تقرر ما يلي :

لعدم  ر عي  بأثر  الشركة  حل 

تحقيق األهداف املنشودة، مع اعتبار 

 ،20(9 يونيو   30 في  سيرانه  تاريخ 

للشركة،  مصفي  بصفتي  وتعيين 

بمقر  ستتم  القضائية  التصفية 

الشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 

 ،2020 فبراير   26 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 732294.

السجل التجاري عدد )38980.
قصد التلخيص والنص

الجعيدي البشير

504 P

ائتمانية صوفيطا

EXTRAV MAROC
SARL

تأسيس رشكة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  وضع  تم   ،2020 يناير   (6

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة لها  الخصوصيات التالية :

.EXTRAV MAROC : االسم
وتطهير  البناء  مقاولة   : الهدف 
أو  املستعملة  املياه  وتجفيف 
العمليات  وكل  للشرب  الصالحة 
غير  أو  مباشرة  بطريقة  املرتبطة 
مباشرة بهذا الهدف وكذا الخدمات 

العامة.
االستيراد،  البيع،  الشراء، 
التخزين،  التجارة،  التصدير، 

العمولة والوساطة في مواد البناء.
العمليات  عامة  ميع  وبصفة 
أو  أواملنقولة  أواملالية  التجارية 
العقارية التي ترتبط بصفة مباشرة 
أو غير مباشرة بهدف الشركة أو التي 
أنشطة  تطوير  في  تساهم  من شأنها 

الشركة.
تجزئة   270  : اال تماعي  املقر 

هشام آسفي.
رأ1 املال : 00.000) درهم مقسم 
على 0.000) حصة من فئة 0) درهم 

للحصة الواحدة سددت كلها نقدا.
التسيير : عين السيد بوقالي هشام 
(بطاقة التعريف H326859)، مسيرا 

للشركة ملدة غير محدودة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بآسفي 
تم  حيث   ،2020 يناير   23 بتاريخ 
تحت  التجاري  بالسجل  التسجيل 

رقم 55)0) بأسفي.
مقتطف قصد النشر

505 P

AL ISTICHARYA CONSULTING SARL

BOUZNIKA

A M PETRO SERVICE
املقر التجاري : رقم 69) مكرر طريق 

تطوان عين مشالوة كم 8 طنجة
زيادة رأ1 مال الشركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
7) ديسمبر 9)20، تقرر ما يلي :

رأ1  زيادة  الشركة  شركاء  قرر 
النقدية  املساهمة  خالل  من  مالها 
9.900.000 درهم، أي إصدار  بمبلغ 
99000 سهم  ديد، 00) درهم لكل 

منهم ليصل إلى 0.000.000) درهم.

الزيادة  ربع  إصدار  سيتم 
)2.475.000 درهم) في رأ1 املال على 

الفور.
أرباع  ثالثة  إصدار  وسيتم 
ثالث  خالل  درهم)   7.425.000(

سنوات كحد أق�سى.
كنتيجة لهذا القرار، تصبح املادة 
املتعلقة برأ1 مال الشركة كما يلي :

املستعين  العلوي  يوسف  السيد 
80.000 حصة.

إدري�سي محمد 20.000 حصة.
املحكمة   : القانوني  اإليداع 
فبراير   25 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2020، تحت رقم 230774.
506 P

AL JOUD NEGOCE
SARL

الرأسمال اال تماعي : 00.000) 
درهم

املقر اال تماعي : مجموعة التقدم 
ج - ه الطابق 2 سيدي البرنو�سي 

الدار البيضاء
بتاريخ الشركاء  من   بقرار 

 26 نوفمبر 9)20، تقرر ما يلي :
للشركة  املسبقة  التصفية 

املذكورة أعاله.
تعيين السيد هشام زايد كمصفي 

للشركة املذكورة أعاله.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
 ،20(9 ديسمبر   (8 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم )3649.
507 P

AL ISTICHARYA CONSULTING SARL
BOUZNIKA

 SPARKO RT
SARL AU

الرأسمال اال تماعي : 00.000) 
درهم

 املقر : رقم 56)) الطابق األر�سي 
وفاق ) تمارة

بقرار من الشريك الواحد بتاريخ 
3) فبراير 2020، تقرر ما يلي :
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للشركة  املسبقة  التصفية 

املذكورة أعاله.

تعيين السيد رشيد ترابي كمصفي 

للشركة املذكورة أعاله.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بتمارة  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   ،2020 فبراير   26 بتاريخ 

.323(

508 P

إلكترودوميستيكو الحار

ش م م ذات ش و

املقر اال تماعي : شارع عبد الحميد 

الزموري رقم 8)4 حي ساكو 

الخميسات

السجل التجاري : )2742

الفسخ السابق ألوانه
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

الجمع  قرر   ،2020 23 يناير 

لشركة  العادي  الغير  العام 

شركة  الحار  إلكترودوميستيكو 

برأسمال  املحدودة  املسؤولية  ذات 

بالسجل  املسجلة  درهم،   (00.000

التجاري رقم )2742.

فسخ الشركة قبل األوان ابتداء 

من تاريخ 23 يناير 2020.

بطاقته  رشيد،  الحار  تسمية 

القاطن   X184711 رقم  الوطنية 

رقم  الزموري  الحميد  عبد  بشارع 

8)4، حي ساكو الخميسات، كمصفي 

الصالحيات  بجميع  وأنيط  للشركة 

املتعلقة بمهمة التصفية.

عبد  بشارع  التصفية  مقر  حدد 

الحميد الزموري رقم 8)4 حي ساكو 

الخميسات.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

 ،2020 فبراير   (3 يوم  بالخميسات 

تحت رقم 76.

509 P

STE INTILIKA AGRICOLE
SARL

رأسمال : 00.000) درهم
املقر اال تماعي : تجزئة الورود ) رقم 

7) الخميسات
تأسيس شركة

 2( بتاريخ  عقدعرفي  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   2020 فبراير 
االسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

بشريك وحيد باملميزات التالية :
التسمية : انطالقة اكريكول.

الهدف : مستغل فالحي.
الرأسمال : حدد في مبلغ 00.000) 
حصة   (000 إلى  مقسم  درهم 
00) درهم للحصة  ا تماعية بقيمة 
الواحدة مدفوعة نقدا وموزعة على 

الشكل التالي :
حصة   (000 محمد  السباعي 

ا تماعية بمقدار 00.000) درهم.
في  تبتدئ   : اال تماعية  السنة 
ديسمبر من   3( فاتح يناير وتنتهي في 

كل سنة.
سنة ابتداءا من تاريخ   99  : املدة 

تسجيلها في السجل التجاري.
السباعي  السيد  عين   : التسيير 
الوطنية رقم  للبطاقة  محمد حامل 
شارع  بالرباط  القاطن   ،X72012
حسان   ( شقة  لومومبا  باتريس 

كمسير ملدة غير محدودة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
 2020 فبراير   27 بالخميسات بتاريخ 

تحت رقم 94.
1 ج : )2897.

510 P

ALTO RETAIL
SARL AU

 AVENUE IBN SINA IMM 79
 2EME ETAGE APPT N° 6 AGDAL
- RABAT 10000 RABAT MAROC

رقم السجل التجاري : 43063)
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   ،2020 يناير   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
ألطو   : تسميتها  بمختصر  االقتضاء 

روتيل.
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتسويق املعدات واملوارد الرياضية، 
واألثاث  املعدات  وتسويق  استيارد 
و/أو  املحلية  للسوق  بيع  املكتبي، 
أعاله،  املذكورة  املنتجات  تصدير 

الصيانة.
شارع  اال تماعي  املقر  عنوان 
الثاني  الطابق   ،79 مبنى  ابن سينا، 
شقة رقم 6 أكدال، الرباط، 0000) 

الرباط اململكة املغربية.
أ لها  من  تأسست  التي   : املدة 

الشركة : 99 سنة.
 (0.000  : الشركة  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي :
السيد الشيكر مهدي : 00) حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة.
عنوانه  مهدي  الشييكر  السيد 
3 حي رياض الرباط  30، الشومير  (ا) 

000) الرباط اململكة املغربية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (3 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2020، تحت رقم 87960.
511 P

VITRERIE FARAH
SARL

تأسيس رشكة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2020 يناير   20 بتاريخ  بالرباط 
فبراير   24 في  بالرباط  واملسجل 
األسا�سي  القانون  إنشاء  تم   ،2020
لشركة ذات املسؤولية املحدودة لها 

املميزات التالية :
VITRERIE FARAH  :  التسمية 

 ش م م.
غرض الشركة : للشركة نشاطات 
متعددة داخل املغرب وخار ه تتمثل 

في :

(تسويق الز اج  التسيير التجاري 
واالكسسوارات).

حي   (4 النسيم   : الرئي�سي  املقر 
النهضة 2 تمارة.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 
يوم تأسيسها.

في  حدد   : الشركة  رأسمال 
00.000) درهم.

تم تعيين السيد عطار   : التسيير 
ابراهيم والسيد اوباه عماد كمسيرين 

للشركة.
السيد عطار ابراهيم   : الحصص 
 (00 واحدة  كل  قيمة  حصة   500

درهم.
حصة   500 عماد  أوباه  السيد 

قيمة كل واحدة 00) درهم.
السنة اال تماعية : من فاتح يناير 

إلى )3 ديسمبر من كل سنة.
تسجيل  تم   : القانوني  اإليداع 
بالرباط  التجاري  بالسجل  الشركة 
عن طريق املركز الجهوي لالستثمار 
رقم  تحت   2020 فبراير   25 يوم 

.(296(9
512 P

  STE CABINET DAMI  &  ASSOCIES
SARL

 EXPERT COMPTABLE DPLE
FRANCE

COMMISIARE AUX COMPTES
 EXPERTS ASSERMENTE PRES LES

TRAIBUNEAUX DU MAROC
69) شارع املقاومة 20490 الدارالبيضاء

الهاتف : 9).80.)05.22.3
الفاكس : 3.26).05.22.44

شركة دي إغ إل إيموأنفيست 
شركة محدودة املسؤولية

السجل التجاري رقم : 386365
التعريف الجبائي رقم : )2487889

املؤرخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 
قرر الشركاء   20(9 نونبر   (8 في يوم 
إيموأنفيست،  إل  إغ  دي  لشركة 
محدودة،  مسؤولية  ذات  شركة 
باملقر  درهم   (00.000 راسمالها 
اال تماعي الكائن 69) شارع املقاومة 
 20490 الدارالبيضاء   7  الطابق 

ما يلي :
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نقل املقر اال تماعي من رقم 69) 
الدارالبيضاء   20490 شارع املقاومة 
الزيراوي  شارع   (25 العنوان  الى 
 36 رقم  الساد1  املحلي  الطابق 

الدارالبيضاء املغرب.
4 من  وبالتالي سيتم تعديل املادة 
باملكت6  املتعلقة  االسا�سي  النظام 

املسجل على النحو التالي :
 (25 تم انشاء املكت6 املسجل في 
شارع الزيراوي الدور املحلي الساد1 

رقم 36 الدارالبيضاء.
تجديد التسيير.

تجديد والية املدير في مهامه ملدة 
 (3 الى   20(9 3)أكتوبر  عامين من 

أكتوبر )202 من :
ياقوتي،  اللطيف  عبد  السيد 
في   (973 مار1   25 مواليد  من  
الوطنية رقم  البطاقة  يحمل  فا1، 
 26 فا1،  في  ويقطن   C303026
 PARC CHAMPS DE من  قطعة 

.COURSE
حديث القوانين.

للشركة  القانوني  االيداع  تم 
باملركز التجاري بالدارالبيضاء بتاريخ 
20 نونبر 9)20، تحت رقم 720697.

السيد محمد دامي 
خبير محاس6

513 P

 STE CABINET DAMI
& ASSOCIES 

SARL
 EXPERT COMPTABLE DPLE

FRANCE
COMMISIARE AUX COMPTES

 EXPERTS ASSERMENTE PRES LES
TRAIBUNEAUX DU MAROC

69) شارع املقاومة 20490 الدارالبيضاء
الهاتف : 9).80.)05.22.3
الفاكس : 3.26).05.22.44

 STE DGCC
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
السجل التجاري رقم : 5)4549

املؤرخ  العرفي  للعقد  طبقا 
املسجل بالدارالبيضاء في 30 ديسمبر 
محدودة  شركة  تاسيس  تم   20(9
الوحيد،  الشريك  ذات  املسؤولية 

ذات الخصائص التالية :

.STE DGCC : االسم الشركة
الهدف : نصائح في التسيير.

راسمال الشركة : 5.000) درهم.
 Mr DENIS  : الوحيد  الشريك 
  LOUIS ERNEST JEAN GERMAIN

50) ....... حصة ا تماعية.
 Mr DENIS LOUIS  : التسيير 
 ERNEST JEAN GERMAIN,

.PORTANT CI N° BK01340J
0) زنقة ليبيرتي   : املقر اال تماعي 
 5 رقم  الشقة  الثالث  الطابق 

الدارالبيضاء املغرب.
املدة : 99 سنة ابتداء من تاسيس 

الشركة.
لالحتياطي القانوني   %  5  : الربح 
الشركاء  قرار  حس6  يوزع  والباقي 
لالحتياطي  إضافته  أو  بتوزيعه 

القانوني أو حمله للسنة املقبلة.
للشركة  القانوني  االيداع  تم 
باملركز التجاري بالدارالبيضاء بتاريخ 

30 يناير 2020.
السيد محمد دامي 

خبير محاس6

514 P

 STE CABINET DAMI &  ASSOCIES

SARL

 EXPERT COMPTABLE DPLE

FRANCE 

COMMISIARE AUX COMPTES

 EXPERTS ASSERMENTE PRES LES

TRAIBUNEAUX DU MAROC

69) شارع املقاومة 20490 الدارالبيضاء

الهاتف : 9).80.)05.22.3

الفاكس : 3.26).05.22.44

 STE LES CASCADES DE LA
CHAOUIA

 SARL
شركة محدودة املسؤولية

السجل التجاري رقم : ))32)
ICE N° : 002341760000087

الخاص  العقد  شروط  بمو 6  
بتاريخ 7) أكتوبر 9)20، تم تاسيس 
لها  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

الخصائص التالية :
 LES CASCADES DE LA : االسم

.CHAOUIA SARL

الفنادق  بناء  ميع   : الغرض 
االخرى  الفنادق  أو  السكنية 

واستغاللها.
درهم،   (00.000  : راسمال 
 (00 من  سهم   (000 الى  مقسمة 
صدر  كامل  اشتراك  لكل  درهم 
وتخصيصها للشركاء بما يتناس6 مع 

املساهمات، وهي :
السيد محمد انتك ..... 750 سهم.

 250  .... السيد عبد القادر انتك 
سهم.

ما مجموعه ...... 000) سهم.
السيد عبد القادر انتك،   : املدير 
يناير  فاتح  في  برشيد  مواليد  من 
يحمل البطاقة الوطنية رقم   ،(95(

.W4(39
طريق   ،4 كلم   : اال تماعي  املقر 
مكي  سيدي  بلدية  سواليم،  برشيد 

برشيد.
املدة : 99 سنة ابتداء من تاسيس 

الشركة.
لالحتياطي القانوني   %  5  : الربح 
الشركاء  قرار  حس6  يوزع  والباقي 
لالحتياطي  اضافتة  أو  بتوزيعه 

القانوني أو حمله للسنة املقبلة.
املحكمة  في  القانوني  االيداع  تم 
 3078 رقم  تحت  برشيد  االبتدائية 

بتاريخ 22 نونبر 9)20.
السيد محمد دامي 

خبير محاس6
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 TE CABINET DAMI

& ASSOCIES  

SARL

 EXPERT COMPTABLE DPLE

FRANCE

COMMISIARE AUX COMPTES

 EXPERTS ASSERMENTE PRES LES

TRAIBUNEAUX DU MAROC

69) شارع املقاومة 20490 الدارالبيضاء

الهاتف : 9).80.)05.22.3

الفاكس : 3.26).05.22.44

STE COMPAGNON
SARL  AU

شركة محدودة املسؤولية
السجل التجاري رقم : 3)827

ICE N° : 000528679000090
الجماعية  القرارات  بمو 6  
قرر   ،2020 يناير   (5 في  املؤرخة 

املساهم الوحيد ما يلي :

اسم  يكون  لن   : االسم  تغيير 
 LE COMPAGNON هو  الشركة 
سنيتير.  سيكون  ولكنه  االن،  بعد 

SIGNATURE
لذلك   : االسا�سي  النظام  تعديل 
اسم  أن  الوحيد  الشريك  يقرر 
شركة املادة 2 صيغ على النحو التالي 
الشركة  اسم  للشركة  سيكون   :
 LE عوض   SIGNATURE  : التالي 

.COMPAGNON
من  القانوني  النموذج  تصحيح 
محدودة  الى  املسؤولية  محدودة 
 : الوحد  الشريك  ذات  املسؤولية 
نموذج  من  املقتطف  ان  الحظنا 
الشكل القانوني   ،J السجل التجاري 
ذات  شركة  هي  لوكنبنيون  للشركة 
أنها  حين  في  محدودة،  مسؤولية 
تتألف فقط من واحدة شريك واحد، 
تقرر تغيير الشكل القانوني للشركة 
مسؤولية  ذات  شركة  الى  املطكورة 

محدودة لشريك وحيد.
تحديث القوانين طبقا للتغييرات 

السالفة الذكر.
بكتابة  تم  القانوني  االيداع 
التجارية  باملحكمة  الضبط 
فبراير   (8 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2020، تحت رقم 288)73.
السيد محمد دامي

خبير محاس6
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 STE CABINET DAMI &  ASSOCIES

SARL

 EXPERT COMPTABLE DPLE

FRANCE

COMMISIARE AUX COMPTES

 EXPERTS ASSERMENTE PRES LES

TRAIBUNEAUX DU MAROC

69) شارع املقاومة 20490 الدارالبيضاء

الهاتف : 9).80.)05.22.3

الفاكس : 3.26).05.22.44

شركة مورو تيسيو 
 SARL

شركة محدودة املسؤولية
السجل التجاري رقم : )4965)

الزيادة في راسمال 
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
ديسمبر   (0 في  املؤرخ  االستثنائي 
2007 قرر شركاء شركة مورو تيسيو



عدد 5602 - 6) ر 6 )44) ))) مار1 2020)الجريدة الرسمية   6(36

املحدودة املسؤولية ذات الراسمال   
اال تماعي  مقرها  درهم،   (00.000
الطابق  أنفا  شارع   40 الدارالبيضاء 

التاسع.
الزيادة في راسمال الشركة بمبلغ 
670.000.)) درهم وذلك عن طريق 
حصة  ديدة   ((6.700 احداث 
درهم تحرر   (00 قيمة الواحدة منها 
قيمة هذه الحصص كاملة نقدا عند 

االكتتاب.
ليتم رفع راسمال الشركة من مبلغ 
 ((.770.000 الى  درهم   (00.000

درهم.
املحكمة  في  القانوني  االيداع  تم 
بتاريخ  البيضاء،  بالدار   التجارية 
رقم  تحت   ،2007 ديسمبر   3(

.3060(3
السيد محمد دامي 

خبير محاس6
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 STE CABINET DAMI

 & ASSOCIES  

SARL

 EXPERT COMPTABLE DPLE

FRANCE

COMMISIARE AUX COMPTES

FRANCE

 EXPERTS ASSERMENTE PRES LES

TRAIBUNEAUX DU MAROC

69) شارع املقاومة 20490 الدارالبيضاء

الهاتف : 9).80.)05.22.3

الفاكس : 3.26).05.22.44

شركة مورو تيسيو 
شركة محدودة املسؤولية

بشريك وحيد
السجل التجاري رقم : )4965)

بمقت�سى العقد العرفي املؤرخ في 
قرر الشريك   ،20(6 فبراير   29 يوم 
الوحيد  لشركة مورو تيسيو ، شركة 
وحيد،  بشريك  املسؤولية  محدودة 
درهم مغربي    78.930.000 راسمالها 
باملقر اال تماعي باملنطقة الصناعية 
صابينو الرقم  818-819 اقليم نواصر 
املغربية،  اململكة  الدارالبيضاء، 

القيام بجمع عام االستثنائي ما يلي :

الرفع من راسمال الشركة :
من  الشركة  راسمال  من  الرفع 
مغربي  درهم   78.930.000 مبلغ 
درهم   (49.254.253,35 مبلغ  الى 
للحساب  املقاصة  اطار  في  مغربي 
شركة  الوحيد  للشريك  الجاري 
مينا ها يجيينك هولدينغ غروب أي 
درهم مغربي.  70.324.253,35 زيادة 
حيث أن املرحل من  ديد أصبح 
 57.850.209,(3 قدره  بما  مدينا 

درهم.
خفض رأسمال الشركة :

وبما ان املرحل من  ديد أصبح 
مدينا الى حد أق�سى وطبقا للقانون 
على  قانون  من   86 الفصل  خاصة 
املسؤولية  املحدودة  الشركات 
الوحيد  الشريك  قرر   ،96-5 رقم 
الشركة  راسمال  من  التخفيض 
درهم،   50.245.253,35 بقيمة 
راسمال  تخفيض  يكون  بحيث 
الشركة من 49.254.253,35) درهم 
الى 99.000.000,00 درهم املكون من 
حصة قيمة الواحدة منها   990.000

00) درهم مغربي.
بكتابة  تم  القانوني  االيداع 
التجارية  باملحكمة  الضبط 
أبريل   20 بتاريخ  بالدارالبيضاء  

6)20، تحت رقم 796)60.
السيد محمد دامي 

خبير محاس6
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 STE CABINET DAMI &  ASSOCIES

SARL

 EXPERT COMPTABLE DPLE

FRANCE

COMMISIARE AUX COMPTES

 EXPERTS ASSERMENTE PRES LES

TRAIBUNEAUX DU MAROC

69) شارع املقاومة 20490 الدارالبيضاء

الهاتف : 9).80.)05.22.3

الفاكس : 3.26).05.22.44

شركة مورو تيسيو 
SARL  AU 

شركة محدودة املسؤولية
بشريك وحيد

السجل التجاري رقم : )4965)
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
ديسمبر   (2 في  املؤرخ  االستثنائي 
لشركة  الوحيد  شريك  قرر   20(4

املسؤولية  املحدودة  تيسيو  مورو 
راسمال   الوحيد،  الشريك  ذات 
مقرها  درهم،   28.390.000
اال تماعي باملنطقة الصناعية الرقم 
النواصر  اقليم  صابينو   8(9/8(8

الدارالبيضاء.
البالغ  الشركة  راسمال  رفع 
لكي  درهم   28.390.400 حاليا 
الى  درهم   28.390.400 من  ينتقل 
بزيادة قدرها  أي   (44.433.772,34
اطار  في  وذلك   ((6.043.372,34
للشريك  الجاري  للحساب  املقاصة 

الوحيد.
بما   : الشركة  راسمال  خفض 
املرحل من  ديد والذي أصبح  أن  
درهم   65.499.203,03 قدره  مدينا 
وطبقا   20(3 ديسمبر   3( بتاريخ 
من   86 الفصل  خاصة  للقانون 
املحدودة  الشركات  على  قانون 
الشريك  قرر   ،96-5 املسؤولية رقم 
راسمال  من  التخفيض  الوحيد 
 65.503.772,34 بقيمة  الشركة 
درهم، بحيث يكون تخفيض راسمال 
الشركة من 44.433.772,34) درهم 
من  املكون  درهم   78.930.000 الى 
حصة قيمة الواحدة منها   789.300

00) درهم مغربي.
بكتابة  تم  القانوني  االيداع 
التجارية  باملحكمة  الضبط 
ديسمبر   25 بتاريخ  بالدارالبيضاء، 

4)20، تحت رقم 564692.
السيد محمد دامي 

خبير محاس6
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  STE  DAMI  &  ASSOCIES

SARL

 EXPERT COMPTABLE DPLE

FRANCE

COMMISIARE AUX COMPTES

 EXPERTS ASSERMENTE PRES LES

TRAIBUNEAUX DU MAROC

69) شارع املقاومة 20490 الدارالبيضاء

الهاتف : 9).80.)05.22.3

الفاكس : 3.26).05.22.44

شركة موروتيسو 
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
السجل التجاري رقم : )4965)

املؤرخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 
 20(9 ديسمبر   20 الجمعة  يوم  في 
الشريك  قرر  عاشرة،  ساعة  على 

شركة  موروتيسيو  لشركة  الوحيد 

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

 99.000.000 راسمالها  وحيد، 

اال تماعي   باملقر  مغربي   درهم 

الرقم  الصناعية  باملنطقة 

النواصر  اقليم  صابينو   8(9/8(8

املغربية،  اململكة  الدارالبيضاء 

القيام بجمع عام االستثنائي ما يلي :

مبلغ  من  الشركة  راسمال  رفع 

مبلغ  الى  درهم مغربي   99.000.000

درهم مغربي في اطار   (92.604.880

للشريك  الجاري  للحساب  املقاصة 

يجببنك  ها  فاين  شركة  الوحيد 

 93.604.880 زيادة  أي  هولدينغ 

درهم مغربي.

بما أن    : خفض رأسمال الشركة 

الى  مدينا  أصبح  من  ديد  املرحل 

خاصة  للقانون  وطيقا  أق�سى  حد 

الفصل 86 من  قانون على الشركات 

 ،96-5 رقم  املسؤولية  املحدودة 

قرر الشريك الوحيد التخفيض من 

راسمال الشركة بقيمة 93.604.880 

درهم، بحيث يكون تخفيض راسمال 

 (92.604.880 مبلغ  من  الشركة 

 99.000.000 مبلغ  الى  درهم مغربي 

درهم مغربي أي ينقص 93.604.880 

درهم مغربي.

راسمال الشركة لم يطرأ عليع أي 

 99.000.000 مبلغ  في  سيبقى  تغيير 

 990.000 من  املكون  مغربي  درهم 

حصة قيمة الواحدة منها 00) درهم 

مغربي.

بكتابة  تم  القانوني  االيداع 

التجارية  باملحكمة  الضبط 

ديسمبر   3( بتاريخ  بالدارالبيضاء 

9)20، تحت رقم 725572.
السيد محمد دامي 

خبير محاس6
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STE AJIAL BUILDING
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد
تاسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمو 6 
بالبيضاء يوم 4 فبراير 2020 مسجل 
القوانين  وضع  تم  املدينة  بنفس 
املهام  ذات  لشركة  االساسية 
الوحيد  الشريك  وذات  املحدودة 

املميزات التالية :
التسمية : أخذت الشركة تسمية 
 STE AJIAL BUILDING SARL لها 

.AU
شارع   96  : الرئي�سي  املقر 
 9( رقم  الشقة   9 الطابق  انفا 

الدارالبيضاء.
الغرض :  ميع أنواع البناء.

والسباكة  والرخام  البناء  أعمال 
والتنظيف  والصيانة  والكهرباء 
والنجارة واالدوات الصحية واالعمال 

املتنوعة في كل من املغرب والخارج.
الراسمال  حدد   : الرأسمال 
اال تماعي في 00.000) درهم مقسمة 
درهم   (00 000) حصة من فئة  الى 

للحصة وموزعة كالتالي :
 MOSTAFA حصة للسيد   (000

.AMHAOUCH
املدة : حددت مدة الشركة في 99 
بالسجل  تسجيلها  تاريخ  من  ابتداء 

التجاري.
التسيير : تسيير الشركة من طرف 

.MOSTAFA AMHOUCH السيد
االيداع : تم االيداع القانوني لدى 
 (3 يوم  املحكمة التجارية بالبيضاء 

فبراير 2020 وتحت رقم 730606.
للنشر والبيان

521 P

ESCAPES AND RETREATS
السجل التحليلي رقم : 458069

إعالن عن تأسيس شركة 
ذات مسؤولية محدودة

األسا�سي  القانون  إعداد  تم 
لشركة ذات مسؤولية محدودة.

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
مسؤولية محدودة.

 ESCAPES  : الشركة   تسمية 
.AND RETREATS
غرض الشركة : 

تجهيز الحفالت، حسن الضيافة، 
تجهيز الخر ات، ويلنس.

إدارة  البيع،  البناء،  الكراء، 
الحساب.

شارع   ،46  : الشركة  عنوان 
 3 مكت6  األول  الطابق  الزرقطوني 

الدار البيضاء.
 (00.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم.
حصة   (00  : الحصص النقدية  

نقدية.
محمد باحيدة 60 حصة.

زكريا كريمي 40 حصة.
اسم املسيرين وعناوينهم : 

 (4 بأمل  القاطن  باحيدة  محمد 
الرقم 69 حي الخير ح ي م الرباط.

ببرسدنت  كريمي القاطن  زكريا 
ألندالن VM (068 357 أمستردام.

522 P

MUJAVI SARLAU
شركة محدودة املسؤولية دات 

الشريك الواحد
 رأسمالها 0000) درهم

 ومقرها اإل تماعي الكائن ب 44) 
زنقة محمد سميحة اقامة  وهرة 
محمد سميحة الطابق 6 رقم 35 

البيضاء 
تأسيس شركة

تأسيس  تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 
الشريك الواحد دات املميزات التالية  : 
محدودة  شركة   : الشكل 

املسؤولية بشريك واحد.
.MUJAVI  SARLAU : االسم

مواد  وتصدير  استيراد   : الهدف 
املجوهرات وصناعة االلبسة. 

زنقة محمد سميحة   (44  : املقر 
اقامة  وهرة محمد سميحة الطابق 

6 رقم 35 البيضاء.

املدة : 99 سنة ابتداء من إنشاءها.
رأسمال الشركة : 0000) درهم.

الحصص العينية : 
 IQBAL MUHAMMAD (00 السيد
 (00 بقيمة  ا تماعية  حصة   JAVED

درهم للحصة.
يعني  درهم   (0.000  : املجموع 
 (00 بقيمة  ا تماعية  حصة   (00

درهم للحصة.
من  ابتداء   : اال تماعية  السنة 

فاتح يناير إلى )3 من ديسمبر.
 IQBAL  : السيد   : الشركة  مسير 

.MUHAMMAD JAVED
باملركز  القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء  بالدار  لالستثمار  الجهوي 

الكبرى بتاريخ 20 فبراير 2020.
 السجل التجاري رقم )45765.

 لإلشارة والبيان

523 P

DELTA SPICES
 شركــة ذات مسؤوليـة محـدودة 

 (3 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم  البيضاء،  بالدار   2020 يناير 
قوانين شركة ذات مسؤولية  إنشاء 

محدودة.
 DELTA  : اال تماعية  التسمية 

.SPICES
الهدف : تهدف الشركة الى : 

والتجارة  والتصدير  االستيراد   -
املباشرة وغير املباشرة لجميع املواد، 
ملستحضرات  األولية  املواد  استيراد 

التجميل.
استيراد  مقايضة،  شراء،  بيع،   -
وتصدير  ميع املواد الغذائية ومنها 
املشمش،  التوابل،  االبزار،  التمور، 
الجافة  والفواكه  البرقوق  الزبي6، 

عامة والحبوب.
عموما كل العمليات التجارية،   -
املنقولة  غير  او  املنقولة  املالية 
مباشرة  غير  أو  مباشرة  املرتبطة 
بالهدف املذكور أعاله والتي تساهم 

في تنمية الشركة.
في  تحديده  تم   : اال تماعي  املقر 
بالل  عزيز  زنقة   67 البيضاء،  الدار 

الطابق الثاني الرقم 3 املعاريف.

املدة : حددت في 99 سنة.

في  حدد   : اال تماعي  الرأسمال 

 5000 درهم مقسمة على   500.000

واحدة  كل  قيمة  ا تماعية  حصة 

 4/( ربع  تحرير  تم  وقد  درهم   (00
رأ1 مال الشركة، ومقسمة كما يلي : 

 السيد : محمد البني 4000 حصة.

 السيد : عزيز البني 000) حصة. 

 املجموع 5000 حصة. 

التسيير : عين السيد محمد البني 

والسيد عزيز البني كمسيرين للشركة 

ملدة غير محدودة.

بعين  يأخذ   : اال تماعي  التوقيع 

االعتبار توقيع السيد محمد البني او 

السيد عزيز البني في  ميع تعامالت 

الشركة.

باملحكمة  تم   : القانوني  االيداع 

 (7 بتاريخ  البيضاء  للدار  التجارية 

فبراير 2020 وتحت رقم 730942.

524 P

 SOFERIL TRANSPORT
شركــة ذات مسؤوليـة محـدودة 

 (8 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم  البيضاء،  بالدار   2020 يناير 

قوانين شركة ذات مسؤولية  انشاء 

محدودة.

 SOFERIL  : التسمية اال تماعية 

.TRANSPORT

 الهدف : تهدف الشركة الى : 

الوطني  النقل  البضائع،  نقل 

كهرباء وتصدير،  استيراد   والدولي، 

شراء  وتصليح  صيانة  السيارات، 

واملبيعات.

التجارية،  العمليات  كل  عموما 

املنقولة  غير  او  املنقولة  املالية 

مباشرة  غير  أو  مباشرة  املرتبطة 

بالهدف املذكور أعاله والتي تساهم 

في تنمية الشركة.

املقر اال تماعي : تم تحديده بالدار 

الزنقة  التقدم  مجموعة  البيضاء، 

2ـ7) الطابق الثاني سيدي البرنو�سي 

الدار البيضاء.

املدة : حددت في 99 سنة.
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في  حدد   : اال تماعي  الرأسمال 

 (000 درهم مقسمة على   (00.000

واحدة  كل  قيمة  ا تماعية  حصة 

00) درهم محررة كليا، ومقسمة كما 

يلي : 

تيتسيوين،  محمد   : السيد 

.50.000

نصري،  العزيز  عبد   : السيد 

.50.000

املجموع 00.000).

تيتسيوين  عين محمد   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

محدودة.

يأخذ   : اال تماعي  التوقيع 

محمد  السيد  توقيع  االعتبار  بعين 

تيتسيوين في  ميع تعامالت الشركة.

باملحكمة  تم   : القانوني  االيداع 

بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

 4 فبراير 2020 وتحت رقم))4554.
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»أب ز كنسولتيننغ« 
 EPZ Consulting« SARL «

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
  4 في  بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ 
القانون  تأسيس  تم   ،2020 فبراير 

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

خصائصها كاآلتي : 

التسمية : «أ ب ز« كنسولتيننغ.

الغرض اال تماعي : 

وتوصيات  وآراء  خدمات  تقديم 

بشأن ما ينبغي القيام به في منظمة 

أوشركة لتحسين صورتها.

بناء  املذكورة  التوصيات  تنفيذ   

على الطل6.

في  االستشارية  الخدمات  تقديم 

اإلستراتيجية والتحول الرقمي. 

شارع   (3  : اال تماعي  املقر 

 ،8 أحمد املجاتي الطابق األول رقم 

الدارالبيضاء.

املدة : 99 سنة.

 (00.000  : اال تماعي  الرأسمال 

000) حصة بقيمة  درهم مقسم إلى 

00) درهم لكل واحدة، كلها محررة، 

سفيان  لفائدة السيد  حصة   500
بتاريخ املزداد  مغربي،   السعداوي، 
ب  ، الساكن  (990 مار1   03  
38شارع رحال املسكيني، الشقة 3)، 
البيضاء و500 حصة لفائدة السيدة 
بشرى حيدة، مغربية، املزدادة بتاريخ 

20 نوفمبر 978)، الساكنة بفرنسا.
السيد  من  كل  عين   : التسيير   -
بشرى  والسيدة  السعداوي  سفيان 
مسيرين  أعاله،  املذكورين  حيدة، 
للشركة ملدة غير محدودة معا منحهما 
منفصل صالحية  بشكل  وليس  معا 

اإلمضاء باسم الشركة.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى )3 ديسمبر.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بالدار  التجارية  املحكمة  الضبط 
الجهوي  املركز  طريق  عن  البيضاء 
 2020 فبراير   (7 بتاريخ  لالستثمار 
تحت  التجاري  بالسجل  والتقييد 

عدد 457.069.
مقتطف وبيان

526 P

مكت6 الحسابات D& S COM ش.م.م
شارع الحزام الكبير تجزئة املوحدين إقامة
 يوسف 3 رقم ) الحي املحمدي البيضاء

الهاتف/ الفاكس 0522.66.60.03

BAGETRA 
ش.م.م »ش.و«
تأسيس شركة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   2020 يناير   22
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 
املواصفات  ذات  وحيد،  بشريك 

التالية  : 
 :  BAGETRA التجاري  االسم 

ش.م.م »ش.و«.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
بالشريك  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد. 
هدف الشركة   : الهدف التجاري 

باملغرب كما في الخارج : 
 األشغال املختلفة.

الحزام  شارع   : اال تماعي  املقر 
الكبير تجزئة املوحدين إقامة يوسف 
3 رقم ) الحي املحمدي الدار البيضاء.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 
تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
موزعة  درهم   (00.000 في  الشركة 
000) حصة ا تماعية من فئة  على 
حررت  الواحدة  للحصة  00)درهم 
العالمي  للسيد  وخصصت  كليا 

البيضاوي.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 
غير  ملدة  البيضاوي  العالمي  السيد 

محدودة.
بإمضاء  الشركة  تلتزم   : اإلمضاء 
العالمي  السيد  الوحيد  املسير 

البيضاوي. 
اإليداع القانوني : لقد تم اإليداع 
القانوني باملركز الجهوري لالستثمار 
بتاريخ الكبرى  البيضاء   بالدار 
وسجلت بالسجل   2020 فبراير    5  
بتاريخ  457725  التجاري تحت رقم 

 5 فبراير 2020.
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CATEDRAR TRAVAUX 
في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
تم إيداع القانون   ،2020 فبراير   (3
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة ذات املميزات التالية : 
 CATEDRAR «  : التسمية 

.» TRAVAUX
الهدف : تهدف الشركة، في املغرب 

كما في الخارج : 
- أعمال البناء.

العمليات  عام  ميع  وبشكل 
التصدير أو  االستيراد  أو   التجارية 
املنقولة أو  املالية  أو  الصناعية   أو 
مباشر بشكل  املتعلقة  العقارية   أو 
املذكورة  باالهداف  مباشر  غير  أو   

أعاله أو التي قد تسهل تنميتها.
0) زنقة الحرية   : املقر اال تماعي 

الطابق 3 الشقة 5 الدار البيضاء.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
الرأسمال   : اال تماعي  الرأسمال 
درهم  اال تماعي محدد في 00.000) 
ا تماعية  حصة  إلى 000)  مقسم 
من فئة 00) درهم للواحدة، مكتتبة 

ومحررة بالكامل مقسمة كالتالي : 

- السيدعمر غالب  500 حصة.
 500 الغاني غالب  السيد عبد   -

حصة.
السنة اال تماعية : تبتدئ السنة 
اال تماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

)3 ديسمبر.
السيدعمر  تعيين  تم   : التسيير 
غالب مسير لشركة ملدة غير محدودة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  II
البيضاء،  بالدار  التجارية  املحكمة 
رقم  تحت   2020 فبراير   20 بتاريخ 
رقم  التجاري  بالسجل   73(6(8

.457587
ملخص قصد النشر
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 BOHAUS DESIGN 
في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
تم إيداع القانون   ،2020 فبراير   (0
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة ذات املميزات التالية : 
. BOHAUS DESIGN : التسمية

الهدف : تهدف الشركة، في املغرب 
كما في الخارج : 
أعمال البناء

العمليات  عام  ميع  وبشكل 
التصدير أو  االستيراد  أو   التجارية 
املنقولة أو  املالية  أو  الصناعية   أو 
مباشر بشكل  املتعلقة  العقارية   أو 
املذكورة  باالهداف  مباشر  غير  أو 

أعاله أو التي قد تسهل تنميتها.
املقر اال تماعي : )6 اللة الياقوت 
 4 الطابق   (6 ومصطفى املعاني رقم 

الدار البيضاء.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
الرأسمال   : اال تماعي  الرأسمال 
درهم  اال تماعي محدد في 00.000) 
ا تماعية  حصة   (000 إلى  مقسم 
من فئة 00) درهم للواحدة، مكتتبة 
إدريس  للسيد   : بالكامل  ومحررة 

غندول.
السنة اال تماعية : تبتدئ السنة 
اال تماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

)3 ديسمبر.
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التسيير : تم تعيين للسيد إدريس 
غير  ملدة  لشركة  مسير  غندول. 

محدودة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  II
البيضاء،  بالدار  التجارية  املحكمة 
رقم  تحت   2020 فبراير   20 بتاريخ 
رقم  التجاري  بالسجل   73(6(7

.457585
ملخص قصد النشر
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STE OAKPROM
SARL

تاسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
فاتح فبراير 2020، تم ايداع القانون 
املسؤولية  ذات  لشركة  التاسي�سي 

املحدودة ذات املميزات التالية :
 STE OAKPROM  : التســمية 

.SARL
: الشركة لديها اهداف في  الهدف 

املغرب والخارج :
االنعاش العقاري، اقتناء االرا�سي 
في العقار  البيع والشراء  غير املبنية، 

املنقول وغير املنقول.
كراء الشقق واملحالت التجارية.

 ميع أعمال البناء.
تجارية  معاملة  أي  عام  بشكل 
املنقولة  أو  مالية  أو  صناعية   او 
صلة  ذات  تكون  قد  عقارية  أو 
من  أو  أعاله  املذكورة  باالنشطة 
املحتمل ان تساهم في تطوير الشركة.
شارع محمد   (  : املقر اال تماعي 
الشقة   2 بوزيان اقامة نزار الطابق  

)) حي سيدي عثمان الدارالبيضاء.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تاسيسها النهائي.
الرأسمال   : اال تماعي  الرأسمال 
اال تماعي  محدد في 00.000) درهم 
ا تماعية  حصة   (000 إلى  مقسم 
من فئة 00) درهم للواحدة  مكتتبة 

ومحررة بالكامل.
السنة اال تماعية : تبتدئ السنة 
اال تماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

)3 ديسمبر.

تم تعيين السيد محمد   : التسيير 
العيدي  يوسف  والسيد  أعفير 
محدودة  غير  ملدة  لشركة  مسيران 

بتوقيعهما املشترك.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

 8) فبراير 2020 تحت رقم 86))73 
بالسجل التجاري رقم 457227.

ملخص قصد النشر
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OTOPA
 SARL
تأسيس

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
البيضاء  بالدار   2020 يناير   (6
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
محدودة تحمل الخصائص التالية : 

.OTOPA SARL : التسمية
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة. 
السلطان  مر1  شارع   26 املقر 

الشقة 3 الطابق ) الدار البيضاء.
الهدف : 

السيارات  غيار  قطع  استراد 
وتوابعه.

أنواع  وتوزيع  ميع  وشراء  بيع 
قطاع غيار السيارات وتوابعه. 

الوقاية من السرقة.
العمليات  مختلف  عامة  بصفة 
والصناعية،  واملالية،  التجارية، 
عالقة  لها  التي  واملنقولة  والعقارية 
بالهدف  مباشرة  غير  أو  مباشرة 

اال تماعي للشركة. 
من تاريخ  سنة إبتداء   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
تسير الشركة من طرف   : اإلدارة 
السيد عدنان مها ر ملدة غير محددة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3 ديسمبر من كل سنة.
رأسمال الشركة : 00.000) درهم 
حصة كل واحدة   (.000 مقسم إلى 
بقيمة 00) درهم. يحرر بالكامل، كما 
يلي السيد عدنان مها ر 500 حصة 

والسيد هيثم شباني 500حصة. 

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بالدار  التجارية  باملحكمة  القانوني 

2020 وتم  )2 فبراير  البيضاء بتاريخ 
التجاري  بالسجل  الشركة  تقييد 

بالدار البيضاء تحت رقم 457705.

531 P

شركة كوولتن
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

تاسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 ،2020 6 فبراير  الدارالبيضاء بتاريخ 

ذات  لشركة  التاسي�سي  وضع  تم 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املميزات التالية :

 STE COOLTEN  : التسمية 

.SARL

الهدف اال تماعي : 

التبريد الصناعي، الكهرباء العامة 

وتكييف الهواء،

والتصدير،  االستيراد  التجارة، 

الصيانة،  التجميع،  التصنيع، 

الكهربائية،  املعدات  تركي6  ميع 

االلكترونية،  الكهروميكانيكية، 
العزل  الصناعية،  املنزلية،  اال هزة 

الحراري، السباكة والتدفئة.

السمسرة  العمولة،  عمليات  كل 

والتمثيل.

العمليات  كل  عامة  وبصفة 

املالية،  الصناعية،  التجارية، 

واملنقولة املرتبطة بطريقة  العقارية، 

من  بأي  مباشرة  غير  أو  مباشرة 

االهداف املبنية اعاله والتي تمكن من 

تنمية الشركة.
زنقة صبري   (2  : املقر اال تماعي 

الشقة رقم  الطابق االول،  بو معة، 

6 الدارالبيضاء.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تاسيس.

في  محدد  الراسمال   : الراسمال 

 (000 الى  مقسمة  درهم   (00.000

للحصة  درهم   (00 فئة  من  حصة 

الواحدة  ميعها محررة ومسندة الى :

 (000  .... يوسف  عدي  السيد 
حصة.

لالحتياط القانوني   %  5  : االرباح 
سواء  الشركاء  تقدير  والباقي حس6 

يوزع أو ينقل.
مسير  بصفة  تعيين   : التسيير 
السيد  محددة  غير  وملدة  للشركة 

عدي يوسف.
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
 20 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجاري 

فبراير 2020، تحت رقم 457603.
بيان مختصر
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ORIGINAL NUMBER ONE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
بسطات  سجل   ،  2020 يناير   30  
كناش    ،2020 فبراير   3 بتاريخ 
شركة  تأسيس  تم   ،(779 اإليداع 
ذات مسؤولية محدودة بالخصائص 

التالية :
 ORIGINAL  : اال تماعي  االسم 

NUMBER ONE  ش.ذ.م.م. ش. و.
تلة   3 بسطات،   : املقر اإل تماعي 

النخيل رقم 42 طريق ابن احمد. 
السجل التجاري : رقم :5838.

الهدف اال تماعي :
 تصنيع النر يلة.

االستيراد.
التوزيع الوطني و الدولي.

0.000) درهم    : رأسمال الشركة 
  (00 حصة بقيمة   (00 مقسمة إلى 

درهم للحصة الواحدة.
الحصص:

السيد عي�سى قالح 00) حصة.
تسير الشركة من طرف   : اإلدارة 

السيد عي�سى قالح.
بتوقيع  تلتزم  الشركة   : التوقيع 

السيد عي�سى قالح.
األسا�سي  القانون  على  املصادقة 
للشركة بأكمله و إ راءات التأسيس.
األسا�سي  القانون  إيداع  تم 
للشركة باملحكمة االبتدائية بسطات 
رقم  تحت   2020 فبراير   20 بتاريخ 

.(22
533 P



عدد 5602 - 6) ر 6 )44) ))) مار1 2020)الجريدة الرسمية   6(61

 AL FURSAN TRAVEL &

TOURISM

SARL D’AU

السجل التجاري   :  5)4583 

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفـي مسجل   -  I

إيداع  تم   2020 فبراير   (8 بتاريخ 

ذات  لشركة  التأسي�سي  القانون 

بشريك  املحدودة  املسؤولية 

 AL FURSAN TRAVEL & وحيد. 

TOURISM و ذات املميزات التالية : 

 AL FURSAN TRAVEL : التسمية

.& TOURISM SARL D’AU

الهدف : وكالة األسفار.

7 شارع الحسن   : املقر اال تماعي 

الثاني ممر التازي رقم 26  البيضاء.

من تاريخ  سنة ابتداء   :  99 املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسمال   : اال تماعي  الرأسمال 

درهم   (00.000 اال تماعي محدد في 

حصة ا تماعية   (000 مقسمة إلى 

من فئة 00) درهم للواحدة، مكتتبة 

لفائدة   وموزعة  بالكامل  ومحررة 

بشري محمد بشير.

املجموع : 000) حصة.

السنة اال تماعية : تبتدئ السنة 

اال تماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

)3 ديسمبر.

تم تعيين السيد بشري   : التسيير 

مسير وحيد للشركة،   : محمد بشير 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

B218275 والساكن بزنقة بابوم رقم 

7 البيضاء.

تم اإليداع القانوني بالسجل   -  II

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

فبراير   27 بتاريخ.  البيضاء،  بالدار 

السجل   732422 رقم  2020تحت 

التجاري 5)4583.
ملخص قصد النشر
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 STE OUCH CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات شريك وحيد
رأسمالها : 0.000) درهم

مقرها اال تماعي : 0) زنقة ابن 

سريج املعاريف الدارالبيضاء

عرفيا  حرر  عقد  على  بناء 

بتاريخ فاتح أغسطس  بالدارالبيضاء 

اقيم نظام تأسي�سي لشركة   ،20(8

شريك  وذات  املسؤولية  محدودة 

بها  الجاري  للقوانين  تخضع  وحيد 

العمل وذات الخصوصيات التالية :

أوشار   : اال تماعية  التسمية 

كونسلتينغ.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

املوضوع االسا�سي :

القانوني  والعمل  االستشارة 

بحياة  املتعلق  والتنظيمي  والضريبي 

الشركات واملنظمات.

االستشارة واملساعدة الي شخص 

طبيعي أو معنوي في املسائل القانونية 

والضريبية.

لجميع  الجدوى  دراسة  تحديد، 

املشاريع الجديدة بهدف غرسها على 

أرا�سي املغرب والخارج.

أي  وتحقيق  وتحليل  دراسات 

ملف قانوني أو مالي.

العدادات  وتشغيل  ميع  انشاء 

والوكاالت والفروع.

أشكاله،  واقتناء  ميع  انشاء 

وااليجار،  والتبادل،  واالسهام، 

والتحويل، وتطوير الشهرة.

املشاركة املباشرة أو غير املباشرة 

قد  تجارية  عمليات  اي  في  للشركة 

تكون متعلقة بأحد االشياء املذكورة 

أو  شركات  انشاء  خالل  من  أعاله 

من  منظمات  ديدة  أو  عدادات 

أو  املساهمة  خالل  من  أو  نوع  اي 

املالية  االوراق  شراء  أو  االشتراك 

أو  االندماج  عمليات  الحقوق،  أو 

املشاريع املشتركة أو غير ذلك.

وعموما،  ميع املعامالت التجارية 
املالية  واالوراق  واملالية  والصناعية 
أو العقارات التي يمكن أن تزيد من 
تطوير غرض الشركة وتعزيز أو تطوير 

نشاطا لشركة.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيلها في السجل التجاري.
ابن  زنقة   (0   : اال تماعي  املقر 

سريج املعاريف الدارالبيضاء.
 (0.000  : اال تماعي  راسمال 
درهم مقسمة الى 00) حصة، بقيمة 
00) درهم لكل واحدة، ممنوحة الى 

الشريك الوحيد.
حنان أوشار ..... 00) حصة.

التسيير : تم تعيين املسير ملدة غير 
محدودة السيدة حنان اوشار.

السنة اال تماعية : من فاتح يناير 
الى )3 ديسمبر.

أنجز   : الضبط  بكتابة  الوضع 
الضبط  بكتابة  القانوني  االيداع 
لدى املحكمة التجارية بالدارالبيضاء 
بتاريخ 8 أغسطس 8)20، تحت رقم 

.674(38
السجل  في  الشركة  سجلت 
بتاريخ  بالدارالبيضاء   التجاري 
رقم  تحت   ،20(8 أغسطس   8

99)0)4 من التسجيل التحليلية.
بمثابة مقتطف وبيان
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 LA PETITE SUISSE « شركة
IMMO

شركة مساهمة
 رأسمالها 00.000) درهم

 ومقرها اال تماعي الكائن ب الرقم 
)6 شارع اللة الياقوت ومصطفى 
املعاني الطابق 2 رقم 69 20030 

الدار البيضاء.
بمقت�سى عقد عرفي تم تأسيس   
ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

املميزات التالية  : 
محدودة  شركة   : الشكل 

املسؤولية.
 LA PETITE SUISSE  : االسم 

. IMMO SNC

الهدف : منعش عقاري . 

العمارة د إقامة   2( الرقم   : املقر 

البيضاء قصر لبحر بنمسيك البيضاء

املدة : 99 سنة ابتداء من إنشاءها.
 (00000.00  : الشركة  رأسمال 

درهم.

الحصص العينية : 

 YOUSSEF KHETOUCH السيد

حصة   200  : يعني  درهم   20.000

ا تماعية بقيمة 00) درهم للحصة.

 20.000  KARIM TAZI السيد 

ا تماعية  حصة   200  : يعني  درهم 

بقيمة 00) درهم للحصة.

 DIYAE EL HAQ السيد 

 : يعني  درهم   20.000  AGNAOU

 (00 بقيمة  ا تماعية  حصة   200

درهم للحصة.

 JAOUAD HASSIOUI السيد 

حصة   200  : يعني  درهم   20.000

ا تماعية بقيمة 00) درهم للحصة.

MOHAMMED KHETOUCH  السيد 

حصة   200  : يعني  درهم   20.000

ا تماعية بقيمة 00) درهم للحصة.

يعني  درهم   (00.000  : املجموع 

000) حصة ا تماعية . بقيمة 00) 

درهم للحصة.

من  ابتداء   : اال تماعية  السنة   

فاتح يناير إلى )3 من ديسمبر.

 YOUSSEF مسير الشركة : السيد

.KHETOUCH

باملركز  القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء  بالدار  لالستثمار  الجهوي 

الكبرى بتاريخ 6 فبراير 2020.

السجل التجاري رقم 457303 .
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FOX ENERGY MAROC
 FOX ENERGY  : التسمية 

.MAROC

نورة  السيدة   : الوحيد  املساهم 

شرموح.

الغرض اال تماعي : 

القيام بجميع الخدمات والتجارة 

املتعلقة باملعدات الكهربائية.
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املقر اإل تماعي   : املقر اال تماعي 
مفتكر  القادر  عبد  شارع   45 عند 

الطابق 2 رقم 4، الدار البيضاء.
أسست هذه الشركة ملدة   : املدة 

99 سنة.
املال  رأ1  حدد   : املال  رأ1 
 (000 درهم مقسمة على   (00.000
00) درهم  حصة ا تماعية من فئة 

للحصة الواحدة مسا.
تدار الشركة من طرف   : التسيير 

نورة شرموح ملدة غير محدودة.
السنة اال تماعية : 

تبتدئ السنة اال تماعية في فاتح 
يناير وتنتهي في )3 ديسمبر. 

الجهوي  باملركز  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء  بالدار   لالستثمار 

 05 فبراير 2020.
للخالصة والبيان
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CASA TENDANCE 
S.A.R.L

السجل التجاري 9)4570
تأسيس شركة

- بمقت�سى عقد عرفـي مؤرخ في    I
القانون  إيداع  تم   ،2020 فبراير   8
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة ذات املميزات التالية : 
 CASA TENDANCE  : التسمية 

.S.A.R.L
الهدف : الغرض من الشركة هو : 
استيراد وبيع وتصنيع العناصر   -

الزخرفية ؛
أدوات املائدة واألثاث واأل هزة   -

املنزلية وأدوات املطبخ ؛
ومواد  اإلضاءة  بيع  استيراد   -

املجوهرات ؛
؛  والتخطيط  التطوير  أعمال   -

 ميع املهن واملباني واملتنوعة ؛
- القيام بأعمال مختلفة ؛

-  ميع عمليات البناء والتشييد، 
واألشغال العامة، والطرق، والهياكل، 
والسحق،  املحا ر،  واستغالل 
أعمال  وتنفيذ  وإعداد  والدراسة، 

البناء بجميع أنواعها.

واملراقبة،  الفنية،  املساعدة   -
أعمال  وتنسيق  ميع  والتجري6، 

البناء واألشغال املماثلة ؛
- التجارة في مواد البناء ؛

املواد  وشراء  وتصدير  استيراد   -
املتعلقة  واملنتجات  واللوازم  الخام 

بموضوعه ؛
املعدات  وبيع  ميع  شراء   -

واللوازم ؛
واألشغال  البناء  أعمال  تنفيذ   -

العامة بجميع أنواعها ؛
- املشاركة املباشرة أو غير املباشرة 
التي  والشركات  العمليات  في  ميع 
الشركة  أغراض  بأي من  تتعلق  قد 
أو زيادة رأ1 مال  إنشاء  عن طريق 
املساهمة  أو  القائمة  الشركات 
فأي  االندماج،  أو  االستيعاب  أو 
أوراق  شراء  أو  رعاية  أو  منظمات 
مالية أو حقوق ا تماعية أو غير ذلك.
املقر اال تماعي : 0)، شارع الحرية 

رقم 5، الدار البيضاء.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
الرأسمال   : اال تماعي  الرأسمال 
اال تماعي محدد في 00.000) .درهم 
ا تماعية  حصة   (000 إلى  مقسم 
من فئة 00) درهم للواحدة، مكتتبة 
 : لفائدة  وموزعة  بالكامل  ومحررة 
حصة   500 احجيج  حكيم  السيد 

ا تماعية.
500 حصة  السيدة سناء ابداوي 

ا تماعية.
املجموع : 000) حصة ا تماعية.
 السنة اال تماعية : تبتدئ السنة 
اال تماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

)3 ديسمبر.
تم تعيين السيدة سناء   : التسيير 
من  الجنسية،  مغربية  ابداوي، 
حاملة   ،(980 سبتمبر   25 مواليد 
 ،be742173 رقم  الوطنية  للبطاقة 
كازا كرين  املقيمة في الدار البيضاء، 

تاون فيال )3 املدينة الخضراء.
ستلتزم الشركة بالتوقيع الوحيد 
للسيد حكيم احجيج أو السيدة سناء 

ابداوي.

تم اإليداع القانوني بالسجل   -  II

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

فبراير   (7 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

2020، تحت رقم730966.
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N&J PARTNERS

تأسيس شركة
- بمقت�سى عقد عرفـي مؤرخ في   I

9)20، تم إيداع القانون  25 أكتوبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املميزات  وذات   SARL املحدودة 

التالية : 

.N&J PARTNERS : التسمية

املعدات  تسويق   : الهدف 

االلكترونيات، البرمجيات، البطارية، 

املحطات _ تصدير واالستيراد.

شارع   46 اال تماعي  املقر 

 6 الرقم  الثاني  الطابق  الزرقطوني 

الدار البيضاء.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسمال   : اال تماعي  الرأسمال 

درهم   (00.000 اال تماعي محدد في 

من  ا تماعية  حصتين  إلى  مقسم 

فئة 50.000 درهم للواحدة، مكتتبة 

ومحررة بالكامل وموزعة لفائدة : 

السيد  نيد أنا1 : 500 سهم.

السيد نبيل مسارع 500 سهم.

املجموع : . 000) سهم. 

 السنة اال تماعية : تبتدئ السنة 

اال تماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

)3 ديسمبر.

تم تعيين السيد.. نيد   : التسيير 

أنا1 والسيد نبيل مسارع.

تم اإليداع القانوني بالسجل   -  II

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

نوفمبر   5 بتاريخ  البيضاء،  بالدار 

9)20.، تحت رقم 447783.
ملخص قصد النشر
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STE ARCHGLOBAL

SARL AU

مقرها اال تماعي : شارع محمد 

الخامس رواق  سيم محل رقم 36 

 ليز مراكش

السجل التجاري رقم : 02627)

بمقت�سى عقد عرفي موثق مؤرخ 

تم اعداد  بمراكش،   2020 فبراير   5

الشركة  لشكل  االسا�سي  القانون 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

 STE  : الشركة  تسمية 

.ARCHGLOBAL

مهند1   : بايجاز  الشركة  غرض 

معماري.

محمد  شارع   : اال تماعي  مقرها 

 36 الخامس رواق  سيم محل رقم 

 ليز مراكش.

ا لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 (00.000  : مبلغ راسمال الشركة 

درهم.

الشخصية  الشركاء  أسماء 

والعائلية وعناوينه :

القاطن  يوسف  الغراض  السيد 

االرث  بن  خباب  زنقة   264 بايسيل 

مراكش.

توزيع االنصبة على الشركاء :

 (000  ... السيد الغراض يوسف 

حصة.

أسماء مسيري الشركة  والعائلية 

الغراض يوسف  السيد   : وعناوينهم 

364 زنقة خباب بن  القاطن بايسيل 

االرث مراكش.

بمراكش،  القانوني  االيداع  تم 

تحت رقم   ،2020 فبراير   (2 بتاريخ 

.((2202

540 P



عدد 5602 - 6) ر 6 )44) ))) مار1 2020)الجريدة الرسمية   6(6(

THREE LAND EVENT
تاسيس شركة دات املهام املحدودة 

والشريك الوحيد 
 بمو 6 عقد عرفي مؤرخ بالبيضاء
يوم 07 فبراير 2020 ومسجل بنفس 
املدينة تم وضع القوانين االساسية 
ودات  املحدودة  املهام  ذات  لشركة 

الشريك الوحيد املميزات التالية :   
التسمية  : اخذت الشركة تسمية 

.THREE LAND EVENT : لها
 Boulevard  ،97  : املقر الرئي�سي  
  Mohamed V Passage Gallinari

.4ème Etage
الغرض : 

االتصاالت  مجال  في  الخدمات 
والحدث، وتمثيل شركات االتصاالت 

األ نبية.
الراسمال  حدد   : الرأسمال    
اال تماعي في 0.000) درهم ومقسمة 
درهم   (00 حصة من فئة   (00 الى 

للحصة وموزعة كالتالي  : 
0.000) درهم 00) حصة للسيدة 

.FUKS RAIZLA
املدة : حددت مدة الشركة في 99 
بالسجل  تاريخ تسجيلها  ابتداءا من 

التجاري.
التسيير  : تسيير الشركة من طرف 

.FUKS RAIZLA السيدة
القانوني  االيداع  تم   : االيداع   
 لدى املحكمة التجارية بالبيضاء يوم
رقم  تحت  و   2020 فبراير   (8  

.73((47
التجاري  بالسجل  التسجيل  و 
 لدى املحكمة التجارية بالبيضاء يوم

 8) فبراير 2020 وتحت رقم 5460.
للنشر والبيان
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IDÉES MAGIQUES 
SARL

السجل التجاري 455377
تأسيس شركة

- بمقت�سى عقد عرفـي مؤرخ في   I
القانون  إيداع  تم   ،2020 يناير   (3
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة ذات املميزات التالية : 

.Idées Magiques : التسمية
الهدف : مركز الترفيه لألطفال. 

 ،6( املقر اال تماعي : مركز رياض 
ومصطفى  ياقوت  لال  شارع  تقاطع 
الدار   2 الطابق   69 رقم  املعاني 

البيضاء. 
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
الرأسمال   : اال تماعي  الرأسمال 
درهم  اال تماعي محدد في 00.000) 
ا تماعية  حصة  إلى 000)  مقسم 
من فئة 00) درهم للواحدة، مكتتبة 

ومحررة بالكامل مقسمة كالتالي : 
 990 أسماء  أرسلني  السيدة   -

حصة. 
- السيد أرسلني طارق 0) حصة.

السنة اال تماعية : تبتدئ السنة 
اال تماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

)3 ديسمبر.
السيدة  تعيين  تم   : التسيير 
أرسلني أسماء مسيرة لشركة ملدة غير 

محدودة.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم   -II
التجاري لدى املحكمة التجارية بالدار 
البيضاء، بتاريخ 4 فبراير 2020 تحت 

رقم 729324.
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MON SEJOUR 
SARL

السجل التجاري )45736
تأسيس شركة

- بمقت�سى عقد عرفـي مؤرخ في   I
القانون  إيداع  تم   ،2020 يناير   09
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة ذات املميزات التالية : 
MON SEJOUR : التسمية

الهدف :
نشاط فالحي.

تسيير الضيعات الفالحية.
املقر اال تماعي : مركز األمان شارع 
 0( شقة  الكورنيش  زنقة  بوركون 

عمارة 02 الدار البيضاء.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسمال   : اال تماعي  الرأسمال 

درهم  اال تماعي محدد في 00.000) 

ا تماعية  حصة   (000 إلى  مقسم 

من فئة 00) درهم للواحدة، مكتتبة 

ومحررة بالكامل مقسمة كالتالي : 

 990 بن  لون  حمزة  السيد   -

حصة. 

 (0 القباج  خديجة  السيدة   -

حصة.

 السنة اال تماعية : تبتدئ السنة 

اال تماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

)3 ديسمبر.

السيدة  تعيين  تم   : التسيير 

ملدة  لشركة  مسيرة  القباج  خديجة 

غير محدودة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم   -II

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

فبراير   (9 بتاريخ  البيضاء،  بالدار 

2020، تحت رقم387)73.
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DALTRAVO 
SARL AU 

إنشاء شركة محدودة املسؤولية
 (3 بتاريخ  مؤرخ  عقد  بمقتض 
القانون  تمت صياغة   2020 فبراير 

التأسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 

خصائصها على النحوالتالي :

إسم الشركة : DALTRAVOـ

مختلف أعمال   : نشاط الشركة 

البناء.

الرأسمال : قيمته 00.000) درهم 

مقسمة إلى 000) حصة بقيمة 00) 

درهم للواحدة قسمت كالتالي :

 (000 السيد عبد الكامل سناح 

حصة.

مر1  شارع   26  : الشركة  مقر 
سلطان طبقة ) رقم 3 الدار البيضاء.

املدة : 99 سنة.

الرقم التجاري : 457965.

من فاتح يناير إلى   : التمرين املالي 

غاية )3 ديسمبر من كل سنة.

سناح  الكامل  عبد   : التسيير 

كمسير شركة ملدة غير محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  بالدارالبيضاء  التجارية 

.732048
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STE MOUYOU PEINTURE
 SARL

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى   -  I

2020، تم إيداع القانون  في7) يناير 

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة ذات املميزات التالية : 

 STE MOUYOU  : التسمية 

.PEINTURE SARL

الهدف : مختلف أعمال الصباغة 

والنجارة األلومنيوم.

 ،6( املقر اال تماعي : مركز رياض 

ومصطفى  ياقوت  لال  شارع  تقاطع 

الدار   2 الطابق   69 رقم  املعاني 

البيضاء.

تاريخ  من  ابتداء  99سنة   : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسمال   : اال تماعي  الرأسمال 

درهم  اال تماعي محدد في 00.000) 

ا تماعية  حصة   (000 إلى  مقسم 

من فئة 00) درهم للواحدة، مكتتبة 

ومحررة بالكامل مقسمة كالتالي : 

- السيدة يوسف انكاكشة 5000 

حصة. 

انكاكشة  عبداملنعم  السيد   -

5000 حصة.

السنة اال تماعية : تبتدئ السنة 

اال تماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

)3ديسمبر.

التسيير : تم تعيين السيد يوسف 

غير  ملدة  لشركة  مسيرا  انكاكشة 

محدودة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -II

البيضاء،  بالدار  التجارية  املحكمة 

تحت رقم   ،2020 فبراير   (0 بتاريخ 

3)7300 بالسجل التجاري)45603.
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EXPERT MOULINS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد
رأسمالها : 00.000) درهم

شارع كلميمة زنقة بني عمير إقامة 
حيدر  اسم ) الطابق 4 رقم 20

الدار البيضاء
 (8 يوم  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2020 تم تأسيس شركة ذات  فبراير 

مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي : 
مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة بشريك واحد.
.EXPERT MOULINS : التسمية 

كلميمة  شارع   : اال تماعي  املقر 
 ( زنقة بني عمير إقامة حيدر  اسم 

الطابق 4 رقم 20 الدار البيضاء.
حدد   : اال تماعي  الرأسمال 
حصة   (000 في  الشركة  رأسمال 

موزعة على الشكل التالي
 (000 السيد عبد الرحيم بجكي 

حصة.
املدة : املحددة للشركة في 99 سنة
الهدف اال تماعي : هدف الشركة 

هو : 
). تصميم ودراسة وتنفيذ أعمال 
املرا ل واألنابي6 واألعمال املعدنية 

الصناعية.
2. تصنيع وتصنيع اآلالت وتحويل 

 ميع األ زاء امليكانيكية.
مشاركة أو حيازة أو استئجار   .3
بالكائنات  متعلق  عمل  أي  إدارة  أو 

املذكورة أعاله.
في  االهتمام  أخذ  أو  املشاركة   .4

 ميع الشركات أو املؤسسات. 
وتسويق  ميع  وبيع  شراء   .5
واإلكسسوارات  واملنتجات  العناصر 
املؤسسية  باألغراض  املتعلقة 

للشركة.
العمليات  عام  ميع  بشكل   .6
والعقارية  والتجارية  الصناعية 
املرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر 
أو  تسهيل  أ ل  من  الشركة  بكائن 

تفضيل أو تطوير نشاط الشركة.
الرحيم  عبد  السيد   : التعيين 
بجكي مسير للشركة ملدة غير محدودة.

وقد تم تسجيل الشركة باملحكمة 
رقم  تحت  بالبيضاء  التجارية 

.73((36
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STE DAHR IMMOBILIER
SARL AU

راسمالها : 0.000)) درهم
مقرها اال تماعي : زنقة 7 وزنقة 5 

الطابق الثاني الشقة رقم 4 السعادة 
سيدي البرنو�سي

الدارالبيضاء
بالدار  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 ،2020 فبراير   2( بتاريخ  البيضاء 
لشركة  النظامية  القوانين  أنشأت 
باملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية :
 STE DAHR  : التسمية 

.IMMOBILIER SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
مختلف  من  املقاولة   : الهدف 

االعمال أو البناء و منعش عقاري.
يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
حالة  في  ماعدا  النهائي  التاسيس 

الفسخ املسبق أو التمديد.
راسمال  حدد   : الشركة  راسمال 
درهم   (.(00.000 بقيمة  الشركة 
حصة من فئة   ((.000 مقسم على 
00) درهم للحصة الواحدة اكتتبت 
وحررت بالكامل عينا ووزعت كما يلي :
000.)) حصة ....  محمد دهر .... 

00.000).) درهم.
 .... حصة   ((.000  ... املجموع 

00.000).) درهم.
التسيير : تسيير الشركة من طرف 

السيد محمد دهر ملدة غير محددة.
كما له حق : بيع شراء رهن  ميع 
املنقولة  املمتلكات  أو  العقارات 
وفرضها  بها  والتعهد  املنقولة  وغير 
وتخصيصها لجميع االدارات العامة 
املنظمات  وكذلك  الخاصة،  او 

املصرفية التي لها توقيعها الوحيد.
السنة اال تماعية : من فاتح يناير 

الى )3 ديسمبر من كل سنة.

بمصلحة  القانوني  االيداع  تم 

كتابة الضبط لدى املحكمة التجارية 

فبراير   26 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2020، تحت رقم 732228 وبالسجل 

التجاري تحت رقم )4)458.
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STE SPS EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة

راسمالها : 00.000) درهم

السجل التجاري رقم : 456773 

الدارالبيضاء

إيداع  تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ذات  لشركة  التأسي�سي  القانون 

املميزات  ذات  املحدودة  املسؤولية 

التالية :

.STE SPS EXPORT : التسمية

املعدات  في  التجارة   : الهدف 

الالزمة  واالكسسوارات  واللوازم 

املنتجات  وتعبئة  وتجهيز  لتصنيع 

الغذائية و ميع املنتجات االخرى.

استيراد وتصدير أي عنصر او مادة 

مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 

بنشاط الشركة.

تشغيل أو اقتناء أو إنشاء وحدات 

املبيعات وشبكات التوزيع.

التجارة املحلية أو الدولية، وتوزيع 

أي منتج أو مادة.

وشحن  وتسويق  وشراء  بيع 

وصيانة أي منتج أو مادة.

والعموالت  والتمثيل  الخدمات 

والتنقي6  والتصميم  والسمسرة 

والتعاقد من الباطن وتنازالت براءات 

االختراع والتراخيص.

اقتناء  ميع املمتلكات الحضرية 

غير  أو  املبنية  االرا�سي  الريفية،  أو 

املبنية أو حقوق امللكية.

ملكية وادارة االسهم.

شركة  أي  في  مصلحة   اكتساب 

أو مؤسسة.

االمتيازات،  وادارة  تشغيل 

على  الحصول  الدولية،  أو  الوطنية 

والعالمات  االختراع  براءات   ميع 

والتراخيص والعالمات  التجارية 

واال نبية،  املغربية  والعمليات، 

واالمتياز،  التمثيل،  على  بالحصول 

أشكاله،  بجميع  واالستغالل، 

لحساب الشركة حصريا أحد االشياء 

املذكورة أعاله.
املقر اال تماعي : زنقة سمية اقامة 
حي   22 رقم   5 الطابق   3 شهرزاد 

النخيل الدارالبيضاء.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسمال   : اال تماعي  الرأسمال 

درهم   (00.000 اال تماعي محدد في 

ا تماعية  حصة   (000 الى  مقسم 

من فئة 00) درهم للواحدة، مكتتبة 

حنان  للسيدة  بالكامل   ومحررة 

املزدادة  مغربية  الجنسية  ومعايير 

بسيدي   (974 ديسمبر   (4 بتاريخ 

بنور الحاملة للبطاقة الوطنية رقم 

بالدارالبيضاء  القاطنة   MC54577

الشقة   ( 8 شارع نيد دريس الطابق 

) املعاريف.

السنة اال تماعية : تبتدئ السنة 

اال تماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

)3 ديسمبر.

تم تعيين السيد كريم   : التسيير 

املزداد  مغربية  الجنسية  بلخياط 

الحاملة   (966 يوليو   6 بتاريخ 

 BK25169 رقم  الوطنية  للبطاقة 

نيد  شارع   8 بالدارالبيضاء  القاطن 

املعاريف   ( الشقة   ( دريس الطابق 

مع  محدودة  ملدةغير  لشركة  مسير 

امضائه.

تم االيداع القانوني لدى املحكمة 

بتاريخ بالدارالبيضاء   التجارية 
 3)  فبراير 2020، بالسجل التجاري 

التسلسلي رقم 456773.
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EXPERTISE LABEL ELM
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى   -  I
2020، تم إيداع القانون  في24 يناير 

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة ذات املميزات التالية : 
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 EXPERTISE LABEL  : التسمية 

.ELM

املحاسبية  الخبرة   : الهدف 

والتدقيق القانوني.

املقر اال تماعي : تجزئة الساحات، 

2،الطابق الثاني،شقة  23 شارع رقم 
رقم 08،املعاريف،الدارالبيضاء.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسمال   : اال تماعي  الرأسمال 

درهم   20.000 في  محدد  اال تماعي 

مقسم إلى 200 حصة ا تماعية من 

مكتتبة  للواحدة،  درهم   (00 فئة 

السيدة  لفائدة  بالكامل  ومحررة 

سلوى أبرار.

السنة اال تماعية : تبتدئ السنة 

اال تماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

)3ديسمبر.
التسيير : تم تعيين السيدة سلوى 

أبرار مسيرة لشركة ملدة غير محدودة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم   -II

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

فبراير   5 بتاريخ  البيضاء،  بالدار 

2020، تحت رقم 455479.
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دومين روزا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمال الشركة : 00.000) درهم

املقر اإل تماعي : مكت6 رقم ) 

شقة رقم 42 الطابق رقم 4 عمارة 

السعادة  زاوية زنقة موالي علي 

وزنقة يوغوسالفيا  ليز  مراكش

غير  العامة  الجمعية  بمقت�سى 

يناير   2( بتاريخ  املنعقدة  العادية 

2020 تقرر ما يلي :  

في  السيدة عفيف  ميلة  تعيين 

منص6 مساهمة في التسيير.

املالية  السنة  إغالق  تاريخ  تغيير 

)3 ديسمبر من كل سنة  للشركة من 

إلى 30 سبتمبر من كل سنة.

النظام  من  و36   (5 املواد  تغيير 

األسا�سي للشركة.

املعدل  األسا�سي  النظام  اعتماد 

للشركة مادة بمادة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بمراكش 

رقم  تحت   2020 فبراير   2( بتاريخ 

2066 السجل التجاري رقم 83439.
ملخص قصد النشر
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شركة لو كونتوار رقم )) دي 

ماروك
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

 رأسمال الشركة : 0.000) درهم

املقر اال تماعي : شارع فيصل ابن 

عبد العزيز تجزئة مشيوير رقم 8 

و دة

التعريف الضريبي )63)4042

غير  العامة  الجمعية  بمقت�سى 

أكتوبر   29 بتاريخ  املنعقدة  العادية 

9)20، تقرر مايلي : 

حصة   25 ل  الجزئي  التفويت 

ا تماعية يملكها السيد محمد املير 

للسيدة نجية بنحميد.

حصة   25 ل  الجزئي  التفويت 

ا تماعية يملكها السيد محمد املير 

للسيد يوسف املير.

من  املير  محمد  السيد  استقالة 

مهامه كمسير لشركة »لو كونتوار رقم 

22 دي ماروك«.

املير مسيرا  يوسف  السيد  تعيين 

للشركة.

نقل املقر اال تماعي للشركة من 

شارع فيصل ابن عبد العزيز تجزئة 

8 و دة إلى املقر الكائن  مشيوير رقم 

أشرف  إقامة  عطية  ابن  زنقة  في 

الطابق األول شقة رقم 6 مراكش.

اعتماد النظام األسا�سي املعدل.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  كتابة  لدى  القانوني 

 7 باملحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 

826) سجل  2020 تحت رقم  فبراير 

التجاري رقم 02747).
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فيرتاجري
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمال الشركة : 00.000) درهم
املقر اإل تماعي : 83) الحي الصناعي 

سيدي غانم مكت6 رقم 8 مراكش
غير  العامة  الجمعية  بمقت�سى 
يناير   2( بتاريخ  املنعقدة  العادية 

2020 تقرر ما يلي : 
الزهراء  فاطمة  اآلنسة  تعيين 
في  مساهمة  منص6  في  الطال6  بن 

التسيير ؛
املالية  السنة  إغالق  تاريخ  تغيير 
)3 ديسمبر من كل سنة  للشركة من 

إلى 30 سبتمبر من كل سنة.
النظام  من  و36   (5 املواد  تغيير 

األسا�سي للشركة.
املعدل  األسا�سي  النظام  اعتماد 

للشركة مادة بمادة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمراكش 
رقم  تحت   2020 فبراير   2( بتاريخ 
2064 السجل التجاري رقم 28983.
552 P

برستيج دالي
ش.ذ.م.م بشريك واحد

تحيين وتفويت حصص الشركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بواسطة 
قررت السيدة   20(9 أغسطس   27
الوحيدة  الشريكة  نادية  لبراهمي 
واملالكة لجميع الحصص اال تماعية 

للشركة.
اال تماعية  حصصها  بتفويت 
األلف من فئة 00) درهم لكل حصة 
إلى  درهم   (00.000 مجموعه  ما 

السيد محمد لبراهمي.
نادية  لبراهمي  السيدة  استقالة 

من مهامها كمسيرة للشركة.
تعيين السيد لبراهمي محمد مسير 

وحيد للشركة.
تحيين القانون األسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  نفذ 
التجارية ببرشيد.
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 ALLIANCES DARNA
KENITRA

 Société à Responsabilité Limitée
 d’Associé Unique

 Au capital de 10.000,00
Dirhams

 Siège social : 16, Rue Ali
Abderrazak
Casablanca

 Registre du Commerce de
Casablanca n° 412.397

االستثنائية  القرارات  بمو 6 
يناير   3( بتاريخ  الوحيد  للشريك 

2020 تقرر ما يلي :
ب  الشركة  رأسمال  من  الرفع 
ديون  مع  باملقاصة   (60.000.000

مستحقة على الشركة.
استقالة السيد محمد نافخ لزرق 
وتعيين  للشركة  كمسير  مهامه  من 
مسيرا  ديدا  قباج  يوسف  السيد 
للشركة ملدة غير محددة وذلك ابتداء 

من )0 فبراير 2020.
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 
بالدارالبيضاء  التجارية  املحكمة 
عدد  تحت   2020 فبراير   2( بتاريخ 

.73(.83(
554 P

ALLIANCES DARNA - S.A
» Par abréviation » ALDARNA

 Société anonyme au capital de
857.000.000,00 DH
 Siège social : Zone

 d’Aménagement Touristique
 Agdal Résidence Al Qantara –

Marrakech
 Registre du Commerce de

Marrakech n°35.623
بتاريخ اإلدارة  مجلس   بمو 6 

)3 يناير 2020 تقرر ما يلي :
للمتصرف  الدائم  املمثل  تغيير 
والذي  ايموبيلي  ديفلوبمو  اليونس 
السيد  فصاعدا  االن  من  سيكون 
امين  السيد  عوض  عمور  احمد 

العلمي.
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استقالة السيد محمد نافخ لزرق 
من مهامه كمتصرف للشركة.

استقالة السيد محمد نافخ لزرق 
من مهامه كمدير عام منتدب وتعيين 
السيد يوسف قباج مدير عام منتدب 
الذي  العام  الجمع  غاية  الى  وذلك 
سيبت في السنة املالية التي ستختتم 

بتاريخ )3 ديسمبر 2024.
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 
املحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 26 

فبراير 2020 تحت عدد 2229.
555 P

LAGUNE INVEST-IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة، 
رأسمالها اال تماعي 5.000.000 

درهم
مقرها اال تماعي : 03) زنقة ابو 
الوقت، بوركون، الدار البيضاء

السجل التجاري بالدار البيضاء رقم 
230.989

الشريك  قرارات  بمو 6 محضر 
الوحيد بتاريخ 02 فبراير 2020 تقرر 

ما يلي : 
استقالة السيد محمد نافخ لزرق 
وتعيين  للشركة  كمسير  مهامه  من 
مسيرا  ديدا  قباج  يوسف  السيد 
للشركة ملدة غير محددة وذلك ابتداء 

من )0 فبراير 2020.
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 
بالدارالبيضاء  التجارية  املحكمة 
عدد  تحت   2020 فبراير   2( بتاريخ 

.73(.833
556 P

NAJILA II
 Société à responsabilité

 limitée au capital social de
25.000.000,00 Dirhams
 Siège social  : 16, rue Ali
 Abderrazak, Casablanca

 Registre du Commerce de
Casablanca n° 165.269

االستثنائية  القرارات  بمو 6 
فبراير   2 بتاريخ  الوحيد  للشريك 

2020 تقرر ما يلي :

استقالة السيد محمد نافخ لزرق 
وتعيين  للشركة  كمسير  مهامه  من 
مسيرا  ديدا  قباج  يوسف  السيد 
للشركة ملدة غير محددة وذلك ابتداء 

من )0 فبراير 2020.
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 
بالدارالبيضاء  التجارية  املحكمة 
عدد  تحت   2020 فبراير   2( بتاريخ 

.73(.834
557 P

NAJILA S.A
 Au capital de

10.000.000,00dirhams
 Siège social  : 16, rue Ali

 Abderrazak – Casablanca
 Registre du Commerce de

Casablanca n°115.507
والجمع  اإلدارة  مجالس  بمو 6 
يناير   3( بتاريخ  االستثنائي  العام 

2020 تقرر ما يلي :
للمتصرف  الدائم  املمثل  تغيير 
من  سيكون  والذي  دارنا  اليونس 
االن فصاعدا السيدة نوال الطاهري 

عوض السيد امين العلمي.
للمتصرف  الدائم  املمثل  تغيير 
ايمووالذي  االوائل  دارنا  اليونس 
السيد  فصاعدا  االن  من  سيكون 
محمد  السيد  عوض  قباج  يوسف 

نافخ لزرق.
استقالة السيد محمد نافخ لزرق 
من مهامه كمتصرف للشركة وتعيين 
السيد يوسف قباج متصرفا  ديدا 
للشركة وذلك الى غاية الجمع العام 
والتي  املالية  السنة  في  الذي سيبت 

ستختتم )3 ديسمبر )202.
استقالة السيد محمد نافخ لزرق 
من مهامه كرئيس مدير عام الشركة 
وتعيين السيد يوسف قباج كرئيس 
الى  وذلك  للشركة  عام  ديد  مدير 
سيبت  الذي  العام  الجمع  غاية 
ستختتم والتي  املالية  السنة   في 

 )3 ديسمبر )202.
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 
بالدارالبيضاء  التجارية  املحكمة 
عدد  تحت   2020 فبراير   2( بتاريخ 

.73(.832
558 P

CALIN RENT CAR
تغيير

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك واحد

رأسمالها 00.000) درهم
 B / ( املقر اال تماعي : متجر رقم

مبنى 2) مكرر زاوية الشراردة وشارع 
أوالد سعيد بوركون الدار البيضاء

العام  الجمع  محضر  عن  بناء 
بتاريخ املنعقد  للشركة   اإلستثنائي 
 4 فبراير 2020، قرر الشريك الوحيد 

ما يلي : 
من  خالد  تامين  السيد  استقالة 

منصبه كمسير وحيد.
حمزة  مقدم  بن  السيد  تعيين 

كمسير وحيد.
مع  والتوقيع  اال تماعي  التوقيع 

البنك.
الصالحيات املمنوحة.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء  الدار  في   التجارية 

 2) فبراير 2020.
559 P

 DECOR POLYESTER SARL  
شركة مجهولة االسم

راسمالها 500.000.) 
املقر اال تماعي : دوار أعرابا عين 

حرودة زناته سيدي البرنو�سي الدار 
البيضاء.

تغيير مقر الشركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى   -
الغير العادي بتاريخ 6 يناير 2020  قرر 
 DECOR POLYESTER شركاء شركة

SARL ما يلي : 
للشركة  املقر اال تماعي  تغيير   -  
زناته  حرودة  عين  أعرابا  دوار  من 
إلى  البيضاء  الدار  البرنو�سي  سيدي 
زناتة للتنمية الصناعية رقم 5) عين 

حرودة املحمدية. 
إثر دلك تم تعديل البند الثالث   

من القانون الداخلي للشركة. 
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت   2020 فبراير   (8 يوم  البيضاء 

رقم 306)73.

560 P

 DECOR POLYESTER SARL  
شركة مجهولة االسم

راسمالها 500.000.) 
املقر اال تماعي : دوار أعرابا عين 

حرودة زناته سيدي البرنو�سي الدار 
البيضاء.

تغيير مقر الشركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى   -
الغير العادي بتاريخ 6 يناير 2020 قرر 
 DECOR POLYESTER شركاء شركة

SARL ما يلي : 
للشركة  املقر اال تماعي  تغيير   -  
زناته  حرودة  عين  أعرابا  دوار  من 
إلى  البيضاء  الدار  البرنو�سي  سيدي 
زناتة للتنمية الصناعية رقم 5) عين 

حرودة املحمدية. 
الثالث  البند  إثر دلك تم تعديل 

من القانون الداخلي للشركة. 
التجاري  بالسجل  التسجيل  تم 
باملحكمة االبتدائية باملحمدية بتاريخ 

20 فبراير 2020  تحت رقم 25207.
561 P

LES DELICES DU GHARB
رفع رأسمال الشركة

انعقد   20(9 ديسمبر   27 بتاريخ 
االستثنائي  العام  الجمع  محضر 
 LES DELICES DU GHARB لشركة
SARL شركة ذات مسؤولية محدودة 
مقرها اال تماعي ب زاوية زنقة موالي 
عبد الرحمان زنقة عمر املختار ؤ زنقة 
قرر  القنيطرة   5 رقم  األكبر  ادريس 

الجمع العام ما يلي : 
الشركة  رأسمال  في  الزيادة 
من  لرفعه   (.300.000 قيمة  ب 
00.000) درهم إلى 400.000.) درهم 
عن طريق مقاصة الحساب الجاري 
للشركة لفائدة السيد محمد املودن 
مودن  الحي  عبد  السيد  تخلي  مع 
لالكتتاب،  التفضيلية  حقوقه  عن 
إكتتبت وحررت بكاملها وتبعا لذلك 
النظام  من   6 الفصل  تغيير  تم 

األسا�سي للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
 الضبط باملحكمة االبتدائية بالنيطرة
رقم  تحت   2020 يناير   28 يوم 

.74068
562 P
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»RIVALTEC«
شركة محدودة املسؤولية 
برأسمال 6.000.000 درهم

املقر اال تماعي  : الدار البيضاء 28 
شارع سيدي محمد ابن عبد هللا 

 اقامة اليخت بلوك ش 28
 الطابق االول

 بمو 6 عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
في  الزيادة  تم   20(9 ديسمبر   30
 6.000.000 من  الشركة  رأسمال 
درهم    (0.000.000 إلى  درهم 

بخلق 40.000 سهم  ديد.
  تم اإليداع القانوني يوم 3 فبراير 

2020 تحت رقم 729202.
563 P

 STE DES TRAVAUX AIT
M’ZAB
SARL au

زيادة رأ1 مال الشركة
العام  الجمع  محضر  تحت 
ديسمبر   2( بتاريخ  االستثنائي 
 DES TRAVAUX لشركة   20(9
برأسمال قدره  ،AIT M’ZAB - Sarl 
 000.000.) درهم، املقر الرئي�سي رقم 
)8) العمارة8)، املجموعة السكنية 

III، إقامة في محطة برشيد. : 
إلى  الشركة  مال  رأ1  زيادة 
درهم عن طريق إنشاء   7،000،000
سهم،  ألف)  (ستين  سهم   60،000
عن طريق الحساب الجاري املنتس6 
عوكشا  الوحيد  الشريك  لصالح 
لكبير، الحامل للبطاقة الوطنية رقم 

.W84478
تم اإليداع القانوني لدى محكمة 
تحت   2020 يناير   (3 برشيد بتاريخ 
رقم  التجاري  السجل  في   ،25 رقم 

.3(53
564 P

 SATCOMA-SATAS
VOYAGEURS

الزيادة في الرأسمال
مؤرخ  عرفي  عقد  بمو 6 
 2020 فبراير   (8 يوم  بالبيضاء 
ومسجل بنفس املدينة قررت شركة 
 SATCOMA-SATAS VOYAGEURS

املحدودة  املهام  ذات  شركة 

درهم,    39.(66.000,00 ورأسمالها 
ذات املقر الرئي�سي في الدار البيضاء : 

25 حي ايميل بروني ما يلي  : 
بمبلغ  الرأسمال  في  الزيادة 
من  لرفعه  درهم   20.834.000
66.000).39 درهم إلى 60.000.000 
208.340 حصة  درهم ودلك بإنشاء 

من فئة 00) درهم للواحدة.
القانون  من  و7   6 املواد  تعديل 

األسا�سي للشركة.
اإليداع : تم اإليداع القانوني لدى 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
بالبيضاء يوم 27 فبراير 2020 وتحت 

رقم 732438.
565 P

استيتيك اكزوتيك
-ESTHETIQUE EXOTIQUE

الحل املسبق للشركة
 (6 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ديسمبر9)20 بالبيضاء قرر الشريك 
الوحيد االستثنائي لشركة استيتيك 
اكزوتيك شركة محدودة املسؤولية 
 (0.000 ذات شريك وحيد رأسمالها 
 2 زرهون  مجموعة  مقرها  درهم 
عمارة 5) رقم 2) سيدي مومن الدار 

البيضاء التالي : 
 - للشركة  املسبق  انحالل   -  I
السيد  وتعيين  اكزوتيك  استيتيك 

كمال دغوغي مصفيا للشركة.
 (20 ب  التصفية  مقر  تحديد 
مجموعة زرهون 2 عمارة 5) رقم 2) 

سيدي مومن الدار البيضاء.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

727949 بتاريخ 22 يناير 2020.
لإلشارة والبيان

566 P

 LAGHDAS CASH شركة
 SARL AU

 رأسمالها 50.000 درهم 
شارع الحسن الثاني حي السويقة 

شفشاون
العام  الجمع  محضر  بمو 6   
يناير   3( بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

2020 تم االتفاق على : 

حل مسبق للشركة.
عبد  اللغدا1  السيد  تعيين 
مقر  وتحديد  للشركة  كمصف  هللا 

الشركة كمقر للتصفية.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 
بشفشاون االبتدائية   باملحكمة 
رقم  تحت   2020 فبراير   (8 بتاريخ 

.73/2020
567 P

ائتمانية كونفيسكو ش م م

لالستشارة القانونية والجبائية 

محاس6 معتمد من طرف الدولة

 الهاتف : 05.22.59.40.55

www-fiduciaire-confisco.ma

confisco@menara.ma

شركة كود كارالج شركة 
التضامن

SOCIETE GOOD CARRELAGE 
 SNC  

807 شارع محمد الساد1 
الدريسية الدار البيضاء

 السجل التجاري عدد )5).6))
قفل التصفية 

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
االستثنائي للشركة املؤرخ في 8 يناير 
اال تماعي  بمقرها  واملنعقد   2020

تقرر ما يلي : 
التصفية  عملية  علي  املصادقة 

واإلعالن عن قفلها.
- ابراء مصفي الشركة السيد عبد 

العظيم بنقاسم االبراء التام.
بالـمحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 التجارية بالبيضاء تحت رقم ))732.3

بتاريخ 26 فبراير 2020.
 مقتطف وبيان

568 P

شركة »سوجيدار«
شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأسمال الشركة : 0.000) درهم

املقر اال تماعي : إقامة دار السعادة 
شقة رقم 2 الطابق الرابع عمارة 
07) شارع عبد الكريم الخطابي 

مراكش
التعريف الضريبي : 6522472

عق6 القرارات املتخذة من طرف 
التي  العادية  غير  العامة  الجمعية 
 20(9 ديسمبر   3( بتاريخ  أ ريت 

بمراكش، قرر الشركاء ما يلي : 

كريستيان  ون  السيد  تعيين 
 سيل كمصفي للشركة مع تحديد 

صالحياته ووا باته.
النظام  من   5 الفصل  تعديل   
األسا�سي للشركة واملتعلق بمدة حياة 

الشركة بالطريقة التالية : 
والتي كانت  »مدة حياة الشركة، 
99 عاما سيتم الحقا  مقررة أصال في 
الشركة  حل  طريق  عن  تقليصها 
من  االنتهاء  عند  مدتها  وتحديد 

إ راءات التصفية«.
صالحيات الستكمال الشكليات.

اإليداع  : تم  القانوني  ااٍليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني 
بتاريخ  بمراكش  التجارية  باملحكمة 
 206( رقم  تحت   2020 فبراير   2(

السجل التجاري رقم 32833.
569 P

شركة بغوبغيوم
شركة ذات مسؤولية محدودة

االستثنائي  العام  الجمع  انعقد 
ذات  شركة  بغوبغيوم  لشركة 
فبراير   20 مسؤولية محدودة بتاريخ 
2020، تمت املصادقة وتقرر ما يلي :

تصفية الشركة بغوبغيوم وتعيين 
بعملية  يقوما  لكي  فهيس  توفيق 
تصفية الشركة في مقرها اال تماعي 
زرقطوني  شارع   265 في  املو ود 

الطابق 9 رقم 92 الدارالبيضاء.
التجارية  باملحكمة  تم  االيداع 
رقم   732303 رقم  تحت  بالبيضاء، 

السجل التجاري )33028.
570 P

  AUTO ECOLE HAJJAJ 
شركة محدودة املسؤولية 
رأسمالها 500.000 درهم

املقر اال تماعي 2 بيس زنقة 7) 
حي عاديل الدار البيضاء

مؤرخ  عرفي  عقد  بمو 6 
 ،2020 يناير   23 بتاريخ  بالبيضاء 
 AUTO ECOLE HAJJAJ شركا  قرر 
املسؤولية،وضع  محدودة  شركة 
املحدودة  للشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية ذات املميزات التالية : 
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تصفية الشركة.
عبد  السيد  تعيين  الشركاء  قرر 

الحق الهاشمي للقيام بالتصفية.
بيس زنقة   2  : مقر التصفية هو  

7) حي عاديل الدار البيضاء.
ج  اطلنتيك  اقامة   : وملحق  
شارع  ميموزة   25 رقم  محل   6 ش 
شفشاوني عين السبع الدار البيضاء.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   2020 فبراير   25 في  بالبيضاء 

عدد 4))732.
571 P

مركز التدريب الخاص باسكال
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
الوحيد  للشريك   مسؤولية محدودة 

و التي تحمل الخصائص التالية : 
رأسمال الشركـة : 00.000) درهم 
مقسمة إلى 000) حصة من فئة 00) 
 CAPITAL) الواحدة  للحصة  درهم 

.(SOCIAL
معاد  السيد   : الوحيد  الشريك 

الجامودي.
اتخاد  الوحيد  الشريك  قرر 
القرار بشأن التشطي6 عن الشركة 
مركز التدري6 الخاص باسكال ذات 
املسؤولية املحدودة للشريك الوحيد. 
 املقر اال تماعي لتصفية الشركة :
مديونة الدار   2 تجزئة نصر هللا   32

البيضاء.
السيد   : الشركة  لتصفية  عين 

معاد الجامودي.
باملحكمة  القانوني  االدعاء  تم 
عدد  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

680348 بتاريخ 25 أكتوبر 8)20.
572 P

 STE INTERNATIONAL
 TRADING AND BUSINESS

I.T.B
شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأسمالها 00.000.00) درهم
مقرها اال تماعي 46 شارع 

الزرقطوني طابق 2 شقة رقم 6 
-  الدار البيضاء -

السجل التجاري رقم  )44209
بالدار البيضاء

العام  الجمع  ملداوالت  تبعا 
بتاريخ  املنعقد  العادي  غير 

9)20/))/26، حيت قرر مايلي : 

 - التصفية املسبقة للشركة 
كمصف   صادق  محمد  تعيين   -

للشركة. 
- تحديد املقر اال تماعي للتصفية 
شقة   2 الزرقطوني طابق  شارع   46

رقم 6 ، الدار البيضاء. 
- إعطاء الصالحيات.

اإليداع القانوني تم بكتابة ضبط 
البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 
رقم  تحت   22/0(/2020 بتاريخ 

 .(3539
ملخص قصد النشر

573 P

STE DAR DIAFA KALTOUM
SARL AU

العقد العرفي املسجل  بمقت�سى  
انشاء  تم   ،2020 يناير   (0 بتاريخ 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الخصائص  تحمل  الوحيد  الشريك 

التالية :
 STE DAR DIAFA  : التسمية 

.KALTOUM SARL AU
اوزود  دوار   : اال تماعي  املقر 
اقليم  تكال،  ايت  الترابية  الجماعة 

ازيالل.
الغرض : دار الضيافة ومطعم.

رأسمال : 60.000 درهم.
مدة الشركة : 99 سنة.

املسيرون : السيد خالد الجليدي.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير وتنتهي في )3 ديسمبر.
االيداع  تم   : القانوني  االيداع 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 
تحت   2020 يناير   2( بازيالل بتاريخ 
2020/36 رقم السجل التجاري  رقم 

رقم 3937.
1 C

 AL ABRAR SHOOP
 SARL AU

عليه  مصادق  عقد  بمقت�سى 
تم  بسطات   2020 يناير   3( بتاريخ 
ذات  لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 
وحيد  لشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخصائص التالية :

 AL ABRAR SHOOP * : التسمية

* SARL AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة لشريك وحيد

اال تماعي  الهدف 

 MARCHAND ET  :

 DISTRIBUTION DES PRODUITS

 ALIMENTAIRES, MARCHAND

 DES AMEUBLEMENTS,

 TRANSPORT,NEGOCE

رأ1 املال : حدد رأسمال الشركة 

بمبلغ 00000) درهم في يد 

- مليكة خربوش 00000) درهم 

من  ابتداء  سنة   99  : -املدة 

التأسيس النهائي.

 3( يناير إلى   ( : من  السنة املالية 

ديسمبر من كل عام.

املقر اال تماعي : تجزئة الزهراء 2 

رقم 24 السوالم برشيد.

التسيير  حق  أعطي   : التسيير 

غير  ملدة  خربوش  مليكة   : للسيدة 

محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة االبتدائية ببرشيد 

تحت رقم 28/2020) كما تم تسجيل 

الشركة بالسجل التجاري بتاريخ

عدد  تحت   2020 فبراير   (2

 .(343(

2 C

 CENTRE PRIVE ROAD TO

 EXCELLENCE POUR LE

 DEVELOPPEMENT DES

 COMPETENCES
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بأسفي 

 CENTRE  : شركة  تأسيس  تم  قد 

 PRIVE ROAD TO EXCELLENCE

 POUR LE DEVELOPPEMENT

شركة ذات   DES COMPETENCES

تحمل  والتي  محدودة  مسؤولية 

الخصائص التالية : 

الصفة القانونية : 
شركة ذات مسؤولية محدودة 

-التكوين   : اال تماعي  الهدف 
االرشادات  و  النصائح  اسداء  و 

بخصوص تطوير املهارات.
رأ1 املال : 95.000 درهم مقسمة 
درهم   (00 بقيمة  حصة   950 إلى 

للحصة ا لواحدة املودعة من طرف
السيد غاق عصام 85.000 درهم 
 (0.000 حفيظة  بوباز  السيدة 

درهم.
التسيير  : السيد غاق عصام.

مدة : 99سنة 
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
يناير إلى غاية )3 ديسمبر من كل سنة.

املقر اال تماعي : رقم 06 زنقة 20 
حي بالد الجد اسفي.

القيد بالسجل التجاري تم بتاريخ 
7 فبراير 2020 تحت الرقم 83)0).

مقتطف للنشر واإلشهار

3 C

CHRONOTEC
 SARL

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة:   تأسيس  تم  قد  بأسفي 
ذات  شركة   CHRONOTEC

مسؤولية محدودة.
والتي تحمل الخصائص التالية : 

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
مسؤولية محدودة. 

بيع و تركي6   : الهدف اال تماعي 
السرعة  قيا1  ا هزة  اصالح  و 

(الديسك).
درهم    (00.000.00 : املال  رأ1 
00) درهم  000) حصة  مقسمة إلى 
املودعة من طرف  الواحدة  للحصة 
السيد عبدهللا بن مو�سى 50.000.00 

درهم.
سلطانة  بن  عتمان  السيد 

50.000.00 درهم.
مدة : 99 سنة. 

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
يناير الى غاية )3 ديسمبر من كل سنة 
 3 بلوك   06 : رقم  املقر اال تماعي 

حي السعادة )0 اسفي.
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بن  هللا  عبد  السيد   : التسيير  
مو�سى.

القيد بالسجل التجاري تم بتاريخ 
8 نوفمبر 9)20 تحت الرقم )002).

مقتطف للنشر واإلشهار

4 C

SAN PESCA
 SARL

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بأسفي 
SAN PESCA : قد تم تأسيس شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة والتي 

تحمل الخصائص التالية : 
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة 
-بيع و شراء   : اال تماعي  الهدف 

منتو ات السمكية.
-نقل البضائع والنقل املبرد.

: 00.000.00) درهم  املال  رأ1 
درهم   (00 000)حصة  مقسمة إلى 

للحصة ا لواحدة املودعة من طرف
الفتوح.  ابو  خالد  السيد 

50.000.00 درهم.
الفتوح  ابو  ايوب  السيد 

50.000.00 درهم.
مدة : 99سنة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
يناير الى غاية )3 ديسمبر من كل سنة.
زنقة   27 رقم   : اال تماعي  املقر 

بو دور حي املسجد اسفي.
التسيير : السيد خالد ابو الفتوح.

القيد بالسجل التجاري تم بتاريخ 
الرقم  تحت   20(9 ديسمبر   (2

.(0077
مقتطف للنشر واإلشهار

5 C

RIO HUITRE S.N.C
شـركـة التضامن

رأسمالها 0.000) درهم
مقرها حي الغفران 2 رقم 0) 

-الداخلة- 
تأسيـــس

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
)3 يوليو 9)20، تم إحداث القانون 

األسا�سي لشـركـة التضامن .

 RIO « التسميــة : شـركـة التضامن
» HUITRE S.N.C

الهــدف : تهدف الشركة في املغرب 
لحسابها أو لحساب  او الخارج سواء 

الغير : 
فواكه  و  األسماك  و  املحار  تربية 

البحر و الصدفيات .....
خلق و استغالل و حدات املعالجة.
 ميع انشطة تربية االحياء املائية. 
 2 الغفران  حي   : اال تماعي  املقر 

رقم 0)، الداخلة. 
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املــدة 

التأسيس النهائـي.
في  املال  رأ1  حدد   : املـال  رأ1 
مبلغ 0.000) درهم مقسم على 00) 
للواحـد  درهم   (00 فئة  من  حصة 

لفائدة السادة : 
عبد الرحمان الزين 20 حصة ؛

محمد سالم حمي 20 حصة.
ابراهيم اشامي 20 حصة ؛

محمد باهية 20 حصة ؛
اسماعيل الحاج 20 حصة.

:عهـد تسييـر الشركـة إلى  التسييـر 
السيد : عبد الرحمان الزين

فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة 
كل  من  ديسمبر   3( في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.
األربــاح : %5 لالحتياط القانـــونـي.

اإليـداع  تـم   : القانـونـي  اإليــداع 
القانـونـي باملحكمـة االبتدائية لواليـة 
بمدينـة   هـة وادي الذه6-الداخلة، 
 20(9 أغسطس   22 يـوم  الداخلـة 
السجل   899/20(9 عـدد  تحـت 

التجاري رقم )440).
للنشر والبيان

6 C

TAFTAST S.N.C
شـركـة التضامن

رأسمالها 0.000) درهم
مقرها حي أم التون�سي رقم 45 

-الداخلة-

 تأسيـــس
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
24 يونيو 9)20، تم إحداث القانون 

األسا�سي لشـركـة التضامن.

التضامن   شـركـة   : التسميــة 
. TAFTAST S.N.C

الهــدف : تهدف الشركة في املغرب 
لحسابها أو لحساب  او الخارج سواء 

الغير : 
فواكه  و  األسماك  و  املحار  تربية 

البحر و الصدفيات .....
خلق و استغالل و حدات املعالجة.
 ميع انشطة تربية االحياء املائية. 
حي أم التون�سي   : املقر اال تماعي 

رقم 45، الداخلة. 
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املــدة 

التأسيس النهائـي.
في  املال  رأ1  حدد   : املـال  رأ1 
مبلغ 0.000) درهم مقسم على 00) 
للواحـد  درهم   (00 فئة  من  حصة 

لفائدة السادة : 
لعبدي املنير 20 حصة ؛

الطاهر الشيخي 20 حصة ؛
علي الكوري 20 حصة ؛
بمبا الكوري 20 حصة ؛
ريرح لعبيدي 20 حصة.

6/- التسييـر : عهـد تسييـر الشركـة 
إلى السيد : لعبدي املنير.

من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة   -/7
ديسمبر من   3( فاتـح ينايـر وتنتهـي في 

كل سنـة.
لالحتياط   5%  : األربــاح   -/8

القانـــونـي.
II/- اإليــداع القانـونـي : تـم اإليـداع 
القانـونـي باملحكمـة االبتدائية لواليـة 
بمدينـة   هـة وادي الذه6-الداخلة، 
تحـت   20(9 يوليو   (8 الداخلـة يـوم 
التجاري  السجل   793/20(9 عـدد 

رقم 4225).
للنشر والبيان

7 C

STERNCHEN CAR
 SARL

العنوان : الطابق االول العيايطة 
املركز اوالد كناو بني مالل 

رقم السجل التجاري
-9877-

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
7) يناير 2020 تم إنشاء شركة ذات 
الشركاء  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الثالثة تحمل الخصائص التالية :

 STERNCHEN CAR  : التسمية 
SARL

عنوان : الشقة الشمالية بالطابق 
االول العيايطة املركز اوالد كناو بني 

مالل الغــرض ؛
كراء السيارات.

رأ1 املــال : 00000) درهم مقسم 
قيمتها  ا تماعية  إلى000)حصة 

00) درهم.
سعيد املقدم القاطن   : السيد   -
اوالد  اكناو  اوالد  العيايطة  بدوار 

مبارك بني مالل.
- يمتلك 340 حصة.

اوشيبو محمد القاطن   : السيد   -
الطابق   (35 رقم   3 شطبي  بتجزئة 

الثاني بني مالل
- يمتلك 330 حصة.

القاطن  عبدي  رشيد   : السيد   -
بني   3(9 بشارع محمد الخامس رقم 

مالل.
- يمتلك 330 حصة

السنة املـالية : السنة امليالدية.
مدة الشركة : 99 سنة.

القاطن  املقدم  : سعيد  املسير 
اوالد  اكناو  اوالد  العيايطة  بدوار 

مبارك بني مالل.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 79 رقم  تحت  مالل  بني  االبتدائية 

تاريخ 4 فبراير 2020.
8 C

 STE SHAMO LVZHI
CONSULTING COMPANY

SARL AU
العنوان : اوالد حمدان سكاكيم 

زنقة 9 الطابق 2 بني مالل
رقم التقييد بالسجل التجاري 9697
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

 7) أكتوبر 9)20
األسا�سي  القانون  إعداد  تم 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

تحمل الخصائص التالية :
 STE SHAMO LVZHI :  التسمية
 CONSULTING COMPANY SARL

.AU
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االستشارة و االستيراد   : الغرض  
والتصدير وتنظيم التظاهرات.

رأ1 املــال : 50.000.00  درهم
500 حصة ا تماعية  مقسم إلى 

قيمتها 00) درهم  : 
- السيد : هو زهي شانك�سي كوانك 

دونك، يملك 500 حصة ا تماعية.
السنة املـالية : السنة امليالدية

مدة الشركة : 99 سنة
هو زهي شانك�سي كوانك   : املسير 

دونك.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 83( االبتدائية بني مالل تحت رقم 

بتاريخ 4) نوفمبر 9)20.
9 C

اال سـتــاذة امل وكيلي
مـوثــقة ببني مالل

شقة رقم )، عمارة بني عمير،رقم 55، شارع 
الحسن التاني، بني مالل

الهاتف : 05.23.48.00.93

شركة »الفا ميديك بارا«
ش.م.م

رأ1 املـال : 90.000,00 درهـــم.
املقـراال تماعي : بني مالل حي مفتاح، 

بلوك )، رقم )
عقد تفويت أنصبة الشركة 

أنجز  توثيقي  عقد  بمقت�سى   -1
بتاريخ 30 و )3 ديسمبر 9)20 و )0، 
2020 من طرف  يناير   07 06 و   ،02
ببني  موثقة  وكيلي،  امل  األستاذة 
أسما شفيرة،  السيدة  فوتت  مالل، 
السيد  القزدار،  العزيز  عبد  السيد 
سعيد الراشق، السيد فؤاد الزكاني، 
شعي6  ابو  خوي،  عزيز  السيد 
السيد  السيد مراد مكاوي،  اليماني، 
ادريس نفزي و السيد توفيق واضيع 
للسيدة هند قباضوا، السيدة ايمان 
مرغان  حنان  السيدة  و  البوهالي 
املدكورة  الشركة  في  األنصبة  حميع 
اعاله والتي تقدر ب 900 أنصبة قيمة 

الواحد منها 00) درهم.
2 - بمقت�سى محضر للجمع العام 
من   2020 يناير   09 بتاريخ  أنجز 
موثقة  وكيلي،  امل  األستاذة  طرف 
الشركة شركاء  قرر  مالل،  ببني 

بتعديل  القيام  اعاله  املسماة   
السابع والخامس  الفصل الساد1، 
للشركة  القانون األسا�سي   عشر من 
قباضوا،  هند  السيدة  تعيين  و 
السيدة  و  البوهالي  ايمان  السيدة 
حنان مرغان كمسيرات مع اعطائهن 
الشركة  لتسيير  الصالحيات   ميع 

بتوقيع مشترك بين مسيرتين اثنين.
ستستمر الشركة بنفس العناصر 
املكونة لها دون خلق شخص معنوي 

 ديد.
تم اإليداع القانوني والتعديل لدى 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
ببني مالل بتاريخ 2020/)27/0 تحت 

عدد 65.
للخالصـة و اإلشارة 

ذ. امل وكيلي

10 C

EL ALAMI T.D
SARL AU

 ) تجزئة   النخيلة حي امل )   
الطابق )  بني مالل 

را1 املال 00.000) دهم 
السجل التجاري رقم : 3)93  

االستتنائي  القرار   بمقت�سى 
 للشركاء   الشركة  بتاريخ  9)2/20)/09

تم ما يلي :
-  اعالن قفل التصفية  للشركة  
-  - اعالن نهاية تصفية الشركة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   -
عدد تحت  مالل  ببني   االبتدائية 

 45 /2020 بتاريخ  2020/)7/0).
11 C

RAYKHOU TRAD
SARL

اعالن تصفية  شركة 
 حي التقدم بلوك 4 رقم 23 بني مالل 

را1 املال 200.000 دهم 
السجل التجاري رقم : 4423 

بمقت�سى القرار االستتنائي للشركاء 
 (5/0(/2020 بتاريخ    الشركة 

تم ما يلي : 

اعاله  لشركة   تصفية  اعالن   -
الحريري  مصطفى            و تعيين السيد   

مصفيا لها  
-  - تم اإليداع القانوني باملحكمة 
االبتدائية  ببني مالل تحت   عدد  59  

بتاريخ 2020/)27/0.
12 C

MAIZA TRANSPORT
s.a.r.l au

إعالن عن تأسيس شركة
املؤرخ  العرفي  العقد  خالل  من 
تم   03/0(/2020 بتاريخ  تطوان  في 
املسؤولية  محدودة  شركـة  تأسيس 
العامة  خصائصها  وحيد  لشريك 

كالتالي  : 
 MAIZA TRANSPORT  : تسميتها

s.a.r.l-au
نقل البضائع  الهدف اإل تماعي : 

لحساب الغير.
مقرها :  شارع محمد أمزيان رقم 

42 شقة 2 تطوان.
رأسمالها : حدد بمبلغ   00.000) 
 (00 000)حصة   : درهم مقسم إلى 

درهم للحصة موزعة كالتالي :
 السيد : زكرياء عبد الحق الوليدي :

000) حصة.    
مدتها : 99 سنة.

مسيرها : السيد زكرياء عبد الحق 
الوليدي.

من  تبتدئ  اال تماعية :  السنة 
فاتح يناير وتنتهي في )3 ديسمبر.

لــدى  القانونـــي  اإليـــداع  تـــم 
كتابــة الضبــط باملحكمــة االبتدائــية 
لتطــوان بتاريــخ : 2020/)6/0).           

الشركـة  وتقييــد   82  : رقــــم  تحــت 
بالسجــل التجــاري تحــت رقــم : 26289 
13 C

 COM-BUSINESS : شركة
s.a.r.l-au

إعالن عن تأسيس شركة
املؤرخ  العرفي  العقد  خالل  من 
تم   (4/0(/2020 بتاريخ  تطوان  في 
املسؤولية  محدودة  شركـة  تأسيس 
العامة  خصائصها  وحيد   لشريك 

كالتالي  : 

 COM-BUSINESS تسميتها : 

s.a.r.l-au

الخش6 بيع  اإل تماعي :   الهدف 

و  ميع العمليات التجارية. 

املنتو ات  تمثيل  ميع 

من  أو  الصنع  محلية  العالمات  و 

بطريقة  خار ه،  أو  باملغرب  الخارج 

مباشرة أو غير مباشرة.

شراء  بيع،  واإلستراد،  التصدير 

قطع  اآلالت,   , السلع  وتوزيع  ميع 

الغيار, املواد األولية. 

املعامالت التجارية لجميع األدوات 

و السلع على  ميع املستويات.

املصنعة املنتو ات   بيع  ميع 

و الغير املصنعة ، السلع و املعدات......           

مقرها :  شارع قنطرة رقم 46 عين 

ملول تطوان.
 50000 بمبلغ  حدد  رأسمالها : 

 (00) 500حصة   : إلى  درهم مقسم 

درهم للحصة) موزعة كالتالي :

 500  السيد :  الشاكري أحمد.... 

حصة.    

مدتها : 99 سنة.

مسيرها : السيد الشاكري أحمد.

من  تبتدئ  اال تماعية :  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في )3 ديسمبر.

لــدى  القانونـــي  اإليـــداع  تـــم 

كتابــة الضبــط باملحكمــة االبتدائــية 

لتطــوان بتاريــخ : 2020/)20/0.           

تحــت رقــــم : 07)0 وتقييــد الشركـة 

: رقــم  تحــت  التجــاري   بالسجــل 

.263(5

14 C

BOUZINB IMMO
  SARL

 DH (00.000 رأسمالها 

الكائن مقرها بشارع موالي رشيد حي 

الشبار ب  496 - مرتـيل .

عقد التأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى   

باملضيق   24/0(/2020 بتاريخ 

املسؤولية  محدودة  شركة  تأسست 

تتميز بالخصائص التالية :   
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 : تسميتها  أو  الشركة  عنوان 
BOUZINB IMMOش . م . م . 

الشركة   : الشركة  أغراض 
تأسست لألغراض التالية :

منعش عقاري.
موالي  بشارع   : اال تماعي  املقر 

رشيد حي الشبار ب  496 مرتيل . 
:   99 سنة ابتداء من تاريخ  املدة 

التسجيل بالسجل التجاري .
 (00.000 في  محدد   : املال  رأ1 
حصة  ماعية   (000 ويمثل   DH
مفوتة  للحصة  درهم   (000 بقيمة 

كما يلي :
السيدة نادية بوزين6 : 50 حصة 

نقدية.
السيد محسن لشكار : 50  حصة 

نقدية.
يبدأ األول من    : العام املحاسبي 
شهر يناير وينتهي في الواحد والثالثين 

من شهر ديسمبر .
االحتياط  لتكوين   5%  : األرباح 

القانوني والباقي موزع بين الشركاء .
التسيير : الشركة مسيرة من طرف 

نادية بوزين6.
لــدى  القانونـــي  اإليـــداع  تـــم 
كتابــة الضبــط باملحكمــة االبتدائــية 
لتطــوان بتاريــخ : 2020/)7/0).           

تحــت رقــــم : 093 وتقييــد الشركـة 
 : رقــم  تحــت  التجــاري  بالسجــل 

.  26303
15 C

CONCASSAGE ABT
SARL

شركـــــة ذات املسؤوليــــة املحــــدودة 
رأسمالهـــــا 00.000) درهـــــم

مقرها اال تماعي: شارع الالذقية 
رقم 30) إقامة السعادة الطوابل 2  

تطـــــــوان.
عقــــــــــد التأ سيــــــــــس

عرفـــي  عقـــد  ملقتضيـــات  طبقـــا 
بتطـــوان،   18-12-2019  : املـــؤرخ في 
األساســـي  القانـــــــون  تأسيـــس  تـــم 
املحـــدودة  املسؤوليـــة  ذات  لشركـــة 

باملواصفـــات التاليـــة :

     : الشركــــــــة  تسميــــة   -

 .CONCASSAGE ABT

نشاط   : الشركـــــة  أغـــــراض   -

الشركـــة هو :                          

بيع مواد البناء بالجملة.

مقرها   : اال تماعي  املقر   -

 (30 شارع الالذقية رقم  اال تماعي: 

إقامة السعادة الطوابل 2  تطـــــــوان. 

تحـــدد  لقـــد    : الرأسمــــــــــــال   -
 : قـــدره  مبلـــغ  فــــي  الشركـــة  رأسمـــال 

00.000) درهـــم مقســـم  

 (00 فئـــة  مـــن  000)حصـــة  إلـــى 

درهـــم لكـــل حصـــة مفوتـــة كمـــا يلـــي : 

يصـــل  العربيتي عصام    : السيد 

إلـــى 000) حصــة مرقمـــــة مـــــن ) إلـــــى 

  .(000

- املدة : حـــددت مـــدة الشركـــة فـــي 

99 سنـــة ابتـــــداء مـــــن تاريــــخ التسجيـل 

بالسجـل  التجـاري. 

- التسيير : لقـــــد أسنـــــدت صالحيـــــة 

تسييـــــر الشركـــــة إلـــــى السيـــــد  العربيتي 

عصام .         

كمسير ملــــدة غيـــــــر محـــــــددة.          

لــدى  القانونـــي  اإليـــداع  تـــم 

كتابــة الضبــط باملحكمــة االبتدائــية 

لتطــوان بتاريــخ : 2020/)0/)2.           

تحــت رقــــم : 09)0 وتقييــد الشركـة 

: رقــم  تحــت  التجــاري   بالسجــل 

.2632(

16 C

ائـتمـانـية  تكـنيك أسـيسـطـانس

)))،  شـارع ولـي الـعـهـد

طـنـجـة

الشركة أ. ح سور ش.ذ.م.م.

SOCIETE A.H. SUR
SARL

تأسيس الشركة
أ - بـمـو ـ6 عـقــد عـرفـي بـتطوان، 

وضع  تـم   (4/0(/2020 بـتـاريـخ 

ذات   لشركـة  األسـاسـي  الـقانـون 

مـسـؤولـيـة مــحــدودة مع الـخصـائـص 

الـتالـية :

الـتـسـمـية  :  أ. ح  سور.

مـسـؤولـيـة  ذات  شـركــة   : الـشـكل 

مـحـدودة.

األدوات  وبيع  تجارة   : الـهــدف 

املنزلية.

 (7 تطوان،    : اال تماعـي  الـمـقر 

أزال،  طريق  الفخار،  شارع عبد هللا 

مستودع ر.ع 9/97732).

 الـمـدة :  99 سنة. 

في   تبتدئ   : اال تماعية  السنة 

فاتح  يناير و تنتهي في )3 ديسمبر مـن 

كل سنة عدا السنة األولى تبتدئ عند 

التأسيس. 

الرأسمال  حدد   : الرأسـمال 

درهم،   (00.000 في  اال تماعي 

000) حصة إ تماعية  مقسمة على 

 من فئة 00) درهم  للحصة الواحدة،

عند  برمتها  وتسديدها  تحريرها  تم 

اإلكتتاب. 

 الشركاء  : السيد حسن البوزيدي  :

500 حصة ا تماعية 

 500  : البوزيدي  أحمد  السيد 

حصة ا تماعية

السيد  الشركة   يدير   : اإلدارة 

أحمد  السيد  و  البوزيدي  حسن 

البوزيدي و ذلك  ملدة غير محدودة.

لالحتيـاط القـانـونـي   % 5  : األرباح 

تـقـتـطع إلـزاميـا مـادام هذا األخيـر أقـل 

والبـاقي  الشركـة،  رأسمـال  عشـر  من 

يوزع على الشركاء حس6 مسـاهـمتهـم 

قـرارات  حسـ6  و  الرأسمال  في 

الجمعـيـات العامـة.

لــدى  القانونـــي  اإليـــداع  تـــم 

كتابــة الضبــط باملحكمــة االبتدائــية 

لتطــوان بتاريــخ : 2020/)0/)2.           

تحــت رقــــم : 08)0 وتقييــد الشركـة 

: رقــم  تحــت  التجــاري   بالسجــل 

  .263(7
مـقـتـطـف و بـيـان للـــنــشــر

ائـتمـانـية  تكـنيك أسـيسـطـانس

17 C

ARIBA REPARATION NAVAL
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بتاريخ العرفي  للعقد   تبعا 
قوانين  وضع  تم   30-01-2020

الشركة ذات املميزات التالية :
 ARIBA REPARATION : التسمية

.NAVAL
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
املوضوع : يتعلق نشاط الشركة:

- أعمال اإلصالح والصيانة. 
-  و بصفة عامة مختلف العمليات 
املنقولة  العقارية  املالية،  التجارية، 
وغيرا ملنقولة التي من شأنها توسيع 

نشاط الشركة.
حي السالم طريق   : املقر الرئي�سي 
 املناء عمارة رقم 2074 الطابق االول -

الداخلـة.
الرأسمال : حدد في مبلغ 00.000) 
درهم مقسمة إلى ألف حصة من فئة 

00) درهم يملكها بالكامل :
السيد : سعيد بدري : 500 حصة.

السيد: انس اريري : 500 حصة.
السيد:  من طرف  تسير   : اإلدارة 

سعيد بدري  ملدة غير محددة.
تم بكتابة   : اإليداع القانوني      
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
بتاريخ 06-02-2020  بوادي الذه6، 
و املسجل في   139-2020 تحت رقم 

السجل التجاري تحت رقم)532).
18 P

SBR MED TRANS
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بمشارك واحد

بتاريخ العرفي  للعقد   تبعا 
قوانين  وضع  تم   27-01-2020  

الشركة ذات املميزات التالية:
             .SBR MED TRANS : التسمية
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بمشارك واحد.
املوضوع : يتعلق نشاط الشركة:

_ نقل البضائع لحساب الغير.
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- وبصفة عامة مختلف العمليات 
املنقولة  العقارية  املالية،  التجارية، 
وغيرا ملنقولة التي من شأنها توسيع 

نشاط الشركة.  
رقم   ( : حي القسم  املقر الرئي�سي 

23 - الداخلـة.
الرأسمال : حدد في مبلغ 00.000) 
درهم مقسمة إلى ألف حصة من فئة 
 : السيد  بالكامل  يملكها  درهم   (00

محمد صبري.
السيد:  من طرف  تسير   : اإلدارة 

محمد صبري ملدة غير محددة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
بتاريخ 30-01-2020  بوادي الذه6، 
و املسجل في   117-2020 تحت رقم 

السجل التجاري تحت رقم 5285).
19 C

DAKIMO
S.A.R.L AU

AU CAPITAL DE : 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL: AV.EL WALAE
 IMM.AMEKRAN APPT N°02

HAY MLY RACHID
 -DAKHLA-

االستثنائي  العام  الجمع  اثر  على 
بمقر  املنعقد   23-12-2019 بتاريخ 
املحدودة   املسؤولية  ذات  الشركة 
 DAKIMO   املسماة بمساهم واحد 
ووافقوا  الشركاء   قرر   S.A.R.L AU

على ما يلي :
للشركة  اال تماعي  املقر  تحويل 
عمارة امقران شقة  من شارع الوالء 
رقم 2 حي موالي رشيد - الداخلة الى 
 -  50 رقم  الجهاد  زنقة  التعاون  حي 

العيون.
تعـديالت قانونيــة. 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالعيون، بتاريخ : 21-01-2020.
تحت رقم : 2020-167 و املسجل 
رقم  تحت  التجاري  السجل  في 

.30545
20 C

HAROUY TRANS
S.A.R.L AU

 AU CAPITAL DE  : 100.000.00
DHS

 SIEGE SOCIAL : HAY SALAM
N°1575

االستثنائي  العام  الجمع  اثر  على 
املنعقد   20(9 ديسمبر   25 بتاريخ 
املسؤولية  ذات  الشركة  بمقر 
 HAROUY   املسماة املحدودة 
الشركاء  قرر   TRANS S.A.R.L AU

ووافقوا على ما يلي  :
للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
من شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات  شركة  إلى  واحد  بمشارك 

املسؤولية املحدودة.
تعـديالت قانونيــة. 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
 20(9 ديسمبر   3( بتاريخ  بالداخلة، 

تحت رقم 1400-2019.
21 C

DELTAU
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمساهم واحد
بتاريخ العرفي  للعقد   تبعا 
قوانين  وضع  تم   2020 فبراير   03  

الشركة ذات املميزات التالية :
.DELTA U: التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.
املوضوع : يتعلق نشاط الشركة :

وأشغال  البناء  أشغال   ميع 
مختلفة.

العمليات  عامة مختلف  وبصفة 
املنقولة  العقارية  املالية،  التجارية، 
وغيرا ملنقولة التي من شأنها توسيع 

نشاط الشركة. 
رقم  السالم  حي   : الرئي�سي  املقر 

475) - الداخلـة.
الرأسمال : حدد في مبلغ 00.000) 
درهم مقسمة إلى ألف حصة من فئة 
 : درهم يملكها بالكامل السيدة   (00

هجر بونيت.

 : تسير من طرف السيد   : اإلدارة 

هجر بونيت ملدة غير محددة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

بوادي الذه6، بتاريخ 5 فبراير 2020 

في  واملسجل   134-2020 رقم  تحت 

السجل التجاري تحت رقم 3)53).

22 C

BEACH LOFT
شركـة محدودة املسؤولية 

املقر اال تماعي : مركز مرحبا، 

الطابق 3، رقم 49، الجديدة.
رقم التقييد في السجل التجاري :

703(

تعديالت
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

مسجل   ،20(( يناير   24 في  املؤرخ 

بتاريخ 28 يناير ))20، تقرر ما يلي :

 350 تفويت  على  املصادقة   -

السيد  ملكية  في  ا تماعية  حصة 

مصطفى تهداني لفائدة السيد عبد 

الجليل عباوي.

- استقالة السيد مصطفى تهديني 

متوفيق  املصطفى  السيد  وتسمية 

كمسير للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

املحكمة االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

فاتح فبراير ))20 تحت رقم 0790).
خالصة وبيان

23 C

BEACH LOFT
شركـة محدودة املسؤولية 

املقر اال تماعي :مركز مرحبا، الطابق 

3، رقم 49، الجديدة.
رقم التقييد في السجل التجاري :

703(

تعديالت
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

االستثنائي املؤرخ في )3 يناير 2)20، 
مسجل بتاريخ 28 فبراير 2)20، تقرر 

ما يلي :

 250 تفويت  على  املصادقة   -

حصة ا تماعية، 50) منها في ملكية 

و00)  رحالي،  محمد  مال  السيد 

السيد  ملكية  في  ا تماعية  حصة 

لفائدة السيد   ، عبد الجليل عباوي 

يوسف عباوي.

املصطفى  السيد  استقالة   -

متوفيق من اإلدارة املشتركة وتسمية 

مسيرا  عباوي  عبدالجليل  السيد 

 ديدا.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

املحكمة االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

29 فبراير 2)20 تحت رقم 2249).
خالصة وبيان

24 C

 FRIENDS FOR EXPRESS

 TRANSPORTATION
شركـة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 00.000) درهم

املقر اال تماعي : دوار املنادلة، 

 ماعة موالي عبد هللا، اقليم 

الجديدة 
رقم التقييد في السجل التجاري :

(486(

تعديالت
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

بتاريخ مسجل   2020 يناير   (0 

العام  الجمع  قرر   ،2020 يناير   27

اعاله  املذكورة  للشركة  العادي  غير 

ما يلي : 

عزيز  السيد  من  كل  تفويت   -

 500 الشركة  في  نصيبه  بوزردة 

رضوان  والسيد  ا تماعية  حصة 

حصة ا تماعية   500 فنان نصيبه 

لفائدة السيد يوسف السعيدي بما 

ا تماعية حصة   (000  مجموعه 

.( (00 /(00 ( 

- استقالة السيد عزيز بوزردة من 

منصبه كمسير.

- تسيير الشركة من طرف السيد 

غير  ملدة  ودلك  السعيدي  يوسف 

محدودة.
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للشركة  القانوني  الشكل  تغيير   -

الى  املسؤولية  محدودة  شركة  من 

دات  املسؤولية  محدودة  شركة 

شريك وحيد. 

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

املحكمة االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

30 يناير 2020 تحت رقم 24758.
 خالصة وبيان 

25 C

CEBATRADIV
شركة محدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد

املقر اال تماعي : دوار البحارة 

سيدي بوزيد أوالد بوعزيز الشمالية 

الجديدة
رقم التقيد في السجل التجاري : 

 6597

 حل الشركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
قرر   2020 يناير   6 بتاريخ  املنعقد 

معاش  السيد  الوحيد  الشريك 

بوشعي6 ما يلي : 

تاريخه  من  ابتداء  الشركة  حل 

وتصفيتها بطريقة ودية.

بوشعي6  معاش  السيد  تعيين   

الوطنية  بطاقته  بالجديدة  الساكن 
للشركة  مصفيا   M 226172 رقم 

ومنحه على أوسع نطاق الصالحيات 

الستكمال عمليات االنحالل للشركة 

وتحقيق األصول. 

بالعنوان  التصفية  مقر  تحديد   

بوزيد  سيدي  البحارة  دوار   : التالي 

أوالد بوعزيز الشمالية الجديدة. 

املراسالت  تبعث  العنوان،  لهذا 

ويتم تبليغ العقود والوثائق املتعلقة 

بالتصفية.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

املحكمة االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

3 فبراير 2020 تحت رقم 24762.
  خالصة وبيان

26 C

 STE PHYTOGRAIN
SARL

 )0) شارع محمد الخامس الطابق 

3 بني مالل 

 بمقت�سى القرار االستثنائي للشركاء

بتاريخ  25 أكتوبر 9)20 تم ما يلي 

-  500 تفويت  على  املصادقة   - 

محمد  السيد  طرف  من  حصة 

رشيد  أعياش  السيد  الى  الخليفي 

بثمن 00) درهم للحصة. 

مسيرا  رشيد  أعياش  تعيين   -

للشركة. 

- استقالة السيد محمد الخليفي 

من تسيير الشركة.

- تحيين القانون األسا�سي للشركة. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 549 االبتدائية بني مالل تحت عدد 

بتاريخ 20 نوفمبر 9)20.

27 C

STE LOANO TOURS
 SARL AU

 دوار أوالد حركات أوالد امبارك مالل 

 بمقت�سى القرار االستثنائي للشركاء

بتاريخ  3) نوفمبر 9)20 تم ما يلي : 

 -  (000 املصادقة على تفويت   -

حصة من طرف السيد عبد الغفور 

ازوادي  زكرياء  السيد  الى  وقسميح 

بتمن 00) درهم للحصة حيت اصبح 

شريكا وحيدا.

 (4 - تغيير مقر الشركة من بلوك 

رقم 2) حي التقدم بني مالل الى دوار 

أوالد حركات أوالد امبارك بني مالل. 

مسيرا  ازوادي  زكرياء  تعيين   -

للشركة. 

الغفور  عبد  السيد  استقالة   -

وقسميح من تسيير الشركة. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (7 عدد  تحت  مالل  بني  االبتدائية 

بتاريخ 7 يناير 2020.

28 C

 STE HAMCHA’S BLACK
DIAMOND HORSES

SARL
 تجزئة بين الطرقان بني مالل 

را1 املال 00.000) دهم 
السجل التجاري رقم 7989
اعالن قفل تصفية شركة 

االستثنائي  القرار  بمقت�سى 
ديسمبر   (0 بتاريخ   الشركة  لشركاء 

8)20 تم ما يلي : 
قفل التصفية. 

-تم تغيين السيد محمد هم�سي   
رقم   (6 الزنقة  النصر  بحي  القاطن 

25 بني مالل مصفيا للشركة. 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   -
عدد  تحت  مالل  ببني  االبتدائية 

9)0/)9 بتاريخ 08 ماي 9)20.
29 C

CHANGE BRAHMI
 SARLAU

 شارع املسيرة الخضراء رقم 393 
الفقيه بن صالح 

را1 املال 500.000 دهم 
السجل التجاري رقم 865) 

اعالن تصفية شركة 
 بمقت�سى القرار االستثنائي للشركاء
تم  2020 يناير   (7 بتاريخ    الشركة 

ما يلي : 
- اعالن حل تصفية الشركة اعاله 

من طرف املسير والشريك الوحيد.
برهمي  الوحيد  املسير  تعيين 

بوزكري مصفيا للشركة. 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   -
تحت  صالح  بن  الفقيه  االبتدائية 

عدد بتاريخ )) فبراير 2020.
30 C

ANDALOUSSETRA 
SARL AU
Rc 463

شارع الحسن التاني القصيبة 
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى   
االستثنائي بتاريخ 30 يناير 2020 قرر 

السيد الشريك الوحيد ما يلي : 

رفع رأسمال الشركة من 00.000) 

درهم إلى 500.000 درهم ق مما ترت6 

عنه خلق 4000 حصة  ديدة. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   8 االبتدائية ببني مالل بتاريخ 

2020 تحت عدد 6).

31 C

CHAMI CAR

 SARL AU

العنوان : الطابق الثاني رقم 2) حي 

التقدم شارع الحسن الثاني سوق 

السبت 

رقم السجل التجاري-99-

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

 4) يناير 2020 تم إنشاء شركة ذات 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد تحمل الخصائص التالية : 

 CHAMI CAR SARL  : التسمية 

.AU

عنوان : الطابق الثاني رقم 2) حي 

سوق  الثاني  الحسن  شارع  التقدم 

السبت الغــرض; كراء السيارات. 

درهم   (00.000  : املــال  رأ1 

ا تماعية  حصة   (000 إلى  مقسم 

قيمتها 00) درهم.

الشامي  العزيز  عبد   : السيد   -

اوالد  سليمان  باوالد  القاطن 

بورحمون سوق السبت اوالد النمة 

يمتلك 000) حصة.

السنة املـالية : السنة امليالدية.

مدة الشركة : 99 سنة.

الشامي  العزيز  :  عبد  املسير 

اوالد  سليمان  باوالد  القاطن 

بورحمون سوق السبت اوالد النمة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  السبت  سوق  االبتدائية 

54 بتاريخ 29 يناير 2020.

32 C
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 STE RAZARIM NEGOCE

SARL

العنوان : تجزئة محمدية رقم 2) –

كراج-بني مالل 

رقم السجل التجاري -9895-

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  إنشاء  تم   2020 يناير   (0

تحمل  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية : 

 STE RAZARIM  : التسمية 

.NEGOCE SARL

 العنوان : تجزئة محمدية رقم 2) 

–كراج-بني مالل.

لألشغال  مقاول   : الغــرض   

/تا ر  البناء  أشغال  أو  املختلفة 

آلليات البناء -منعش عقاري. 

درهم   (.000.000  : املــال  رأ1 

حصة ا تماعية   (0000 مقسم إلى 

قيمتها 00) درهم.

عبضالوي  رضوان   : السيد    -

الرقم   9 القاطن بديار االمان عمارة 

0)بني مالل.

-يمتلك 5000 حصة.

- السيد  : ابراهيم عقاوي القاطن 

بحي اللوز افورار ازيالل يمتلك 5000 

حصة.

السنة املـالية : السنة امليالدية.

مدة الشركة : 99 سنة.

بين  مشترك  تسيير   : املسير  

اللوز  بحي  القاطن  عقاوي  ابراهيم 

عبضالوي  ورضوان  ازيالل  افورار 

الرقم   9 القاطن بديار االمان عمارة 

0)بني مالل.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (3( االبتدائية بني مالل تحت رقم 

بتاريخ 7 فبراير 2020.

33 C

KACEM PECHE
 S.A.R.L

 AU CAPITAL DE  : 5.000.000.00
DHS

 SIEGE SOCIAL : LOT N°63
ZONE INDUSTRIELLE
DAKHLA-RC N°951-

االستثنائي  العام  الجمع  اثر  على 
بتاريخ 9) فبراير 8)20 املنعقد بمقر 
املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 
 KACEM PECHE S.A.R.L   املسماة

قرر الشركاء ووافقوا على ما يلي  : 
تملكها  حصة   7.500 تفويت 
لفائدة   SARMA FISH SARL شركة 

.FISH SJ SARL شركة
تملكها  حصة   (0.000 تفويت 
لفائدة   SARMA FISH SARL شركة 

.MARIPECHE S.A.شركة
 NAGLIS السيد  استقالة 
EGONS من منصبه كمسير للشركة.
امار  الهادي  عبد  السيد  تعيين 
كمسيرين  القباج  خالد  والسيد 

للشركة ملدة غير محددة.
تعـديالت قانونيــة. 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
 20(8 فبراير   22  : بتاريخ  بالداخلة، 

تحت رقم : 194-2018.
34 C

KACEM PECHE
 S.A.R.L

 AU CAPITAL DE  : 5.000.000.00
DHS

 SIEGE SOCIAL : LOT N°63
ZONE INDUSTRIELLE
DAKHLA-RC N°951-

االستثنائي  العام  الجمع  اثر  على 
بتاريخ 26 فبراير 8)20 املنعقد بمقر 
املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 
 KACEM PECHE S.A.R.L   املسماة

قرر الشركاء ووافقوا على ما يلي  : 
تملكها  حصة   7.500 تفويت 
لفائدة شركة   FISH SJ SARL شركة 

.SARMA FISH SARL

تملكها  حصة   (0.000 تفويت 
لفائدة   MARIPECHE S.A شركة 

.SARMA FISH SARL .شركة
استقالة السيد خالد القباج من 

منصبه كمسير للشركة.
امار  الهادي  عبد  السيد  تعيين 

كمسير للشركة ملدة غير محددة.
تعـديالت قانونيــة. 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
 20(8 يوليو   (8  : بتاريخ  بالداخلة، 

تحت رقم : 1281-2018.
35 C

CONSEFAT
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
تبعا للعقد العرفي بتاريخ 6) يناير 
تم وضع قوانين الشركة ذات   2020

املميزات التالية : 
.CONSEFAT : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة.

املوضوع : يتعلق نشاط الشركة : 
وأشغال  البناء  أشغال   ميع 

مختلفة.
العمليات  عامة مختلف  وبصفة 
املنقولة  العقارية  املالية،  التجارية، 
وغيرا ملنقولة التي من شأنها توسيع 

نشاط الشركة.
املقر الرئي�سي : حي النهضة ) بقعة 

رقم 2456 -الداخلـة.
الرأسمال : حدد في مبلغ 00.000) 
درهم مقسمة إلى ألف حصة من فئة 

00) درهم يملكها بالكامل : 
الفطواكي  العزيز  عبد   : السيد 

340 حصة.
الفطواكي  الكريم  عبد   : السيد 

330 حصة.
عبد الصادق الفطواكي   : السيد 

330 حصة.
اإلدارة : تسير من طرف السيد عبد 

العزيز الفطواكي ملدة غير محددة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع   
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
 بوادي الذه6، بتاريخ 0) فبراير 2020
في  واملسجل   142-2020 رقم  تحت 

السجل التجاري تحت رقم 5323).
36 C

 AMRGOUR EQUIPEMENT
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمساهم واحد
تبعا للعقد العرفي بتاريخ 20 يناير 
تم وضع قوانين الشركة ذات   2020

املميزات التالية : 
 AMRGOUR  : التسمية 

.EQUIPEMENT
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.
املوضوع : يتعلق نشاط الشركة : 

لوازم آالت ومعدات املكت6.
العمليات  عامة مختلف  وبصفة 
املنقولة  العقارية،  املالية،  التجارية، 
وغير املنقولة التي من شانها توسيع 

نشاط الشركة.
 145- حي العودة رقم   : الرئي�سي   

الداخلة.
الرأسمال : حدد في مبلغ 00.000) 
درهم مقسمة إلى ألف حصة من فئة 
 : السيد  بالكامل  يملكها  درهم   (00

الحسين ابال.
 : تسير من طرف السيد   : اإلدارة 

الحسين ابال ملدة غير محددة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع   
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
 بوادي الذه6، بتاريخ )) فبراير 2020
في  واملسجل   150-2020 رقم  تحت 

السجل التجاري تحت رقم 5337).
37 C

GRYZIMA TRAVAUX
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بتاريخ العرفي  للعقد   تبعا 
قوانين  وضع  تم   2020 فبراير   (2  

الشركة ذات املميزات التالية : 
 GRYZIMA TRAVAUX : التسمية
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
املوضوع : يتعلق نشاط الشركة : 

وأشغال  البناء  أشغال  -  ميع   
مختلفة.

- وبصفة عامة مختلف العمليات 
املنقولة  العقارية  املالية،  التجارية، 
وغيرا ملنقولة التي من شأنها توسيع 

نشاط الشركة.



عدد 5602 - 6) ر 6 )44) ))) مار1 2020)الجريدة الرسمية   6(56

املقر الرئي�سي : حي األمل بلوك 8) 
رقم 2) -الداخلـة.

الرأسمال : حدد في مبلغ 00.000) 

درهم مقسمة إلى ألف حصة من فئة 

00) درهم يملكها بالكامل : 

السيد : ايحفظو اهل الفراح 500 

حصة.

السيدة : مريم التهالي 500 حصة.

 : تسير من طرف السيد   : اإلدارة 

ايحفظو اهل الفراح ملدة غير محددة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع   

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

 بوادي الذه6، بتاريخ 3) فبراير 2020

في  واملسجل   160-2020 رقم  تحت 

السجل التجاري تحت رقم 5353).
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TAJ PRESTIGE SERVICES
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمشارك واحد
تبعا للعقد العرفي بتاريخ 7 فبراير 

تم وضع قوانين الشركة ذات   2020

املميزات التالية : 

 TAJ PRESTIGE  : التسمية 

.SERVICES

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بمشارك واحد.

املوضوع : يتعلق نشاط الشركة : 

تنظيم املناسبات.

 خدمة كونسيرج خاصة.

للقطاعات  والبستنة  التنظيف   

الخاصة والعامة. 

العمليات  عامة مختلف  وبصفة 

املنقولة  العقارية،  املالية،  التجارية، 

وغير املنقولة التي من شانها توسيع 

نشاط الشركة.
 الرئي�سي : حي الرحمة 4 رقم -14 

الداخلة.

الرأسمال : حدد في مبلغ 00.000) 

درهم مقسمة إلى ألف حصة من فئة 

 : السيد  بالكامل  يملكها  درهم   (00

سعيد عوام.

 : تسير من طرف السيد   : اإلدارة 

سعيد عوام ملدة غير محددة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع   
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
 بوادي الذه6، بتاريخ 7) فبراير 2020
في  واملسجل   171-2020 رقم  تحت 

السجل التجاري تحت رقم 5369).
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MAROUFNASRI FISH
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 (4 بتاريخ  العرفي  للعقد  تبعا 
فبراير 2020 تم وضع قوانين الشركة 

ذات املميزات التالية : 
 MAROUFNASRI  : التسمية 

 FISH
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
املوضوع : يتعلق نشاط الشركة : 

والشراء،  البيع  التصدير،   -
األسماك  أنواع  ملختلف  التسويق 
واملنتو ات البحرية، تجهيزات، مواد 
عالقة  ماله  كل  عام  وبشكل  أولية 
النقل  البحرية،  والتجارة  بالصناعة 

لحساب الغير. 
- وبصفة عامة مختلف العمليات 
املنقولة  العقارية  املالية،  التجارية، 
وغيرا ملنقولة التي من شأنها توسيع 

نشاط الشركة.
كسيكسات  حي   : الرئي�سي  املقر 

رقم 50 -الداخلـة.
الرأسمال : حدد في مبلغ 00.000) 
درهم مقسمة إلى ألف حصة من فئة 

00) درهم يملكها بالكامل : 
 500 معروف  نجاة   : السيدة 

حصة.
السيد : امين نصري 500 حصة.

: : تسير من طرف السيدة   اإلدارة 
نصري  امين  والسيد  معروف  نجاة 

ملدة غير محددة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
 بوادي الذه6، بتاريخ 7) فبراير 2020
في  واملسجل   170-2020 رقم  تحت 

السجل التجاري تحت رقم.5367).
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SOCIETE YARA INFO
SARL AU

شركـــــة ذات املسؤوليــــة املحــــدودة 
بشريـــــك واحـــــد

 رأسمالهـــــا 0.000) درهـــــم
 مقـرها اال تماعـي : شــــــــــــارع وزان 

رقــــــــــم -40 تطــــــــوان
عقــــــــــد التأ سيــــــــــس

عرفـــي  عقـــد  ملقتضيـــات  طبقـــا 
بتطـــوان،   2020 يناير   (7 املـــؤرخ في 
األساســـي  القانـــــــون  تأسيـــس  تـــم 
املحـــدودة  املسؤوليـــة  ذات  لشركـــة 
بشريـــــك واحـــــد باملواصفـــات التاليـــة : 
.YARA INFO : تسميــــة الشركــــــــة 

الشركـــة   : الشركـــــة  أغـــــراض 
تأسســـت لألغـــراض التاليـــة : 

املعـــــدات  أنـــــواع  إصـــــالح  ميـــــع 
الحاسوبيــــة.

وبشكــل عــام العمليــات التجاريـة 
األغــراض  بأحــد  املرتبطــة  املاليــة 

املذكــورة.
وزان  شــــــــــــارع   : اال تماعي  املقر 

رقــــــــــم -40 تطــــــــوان.
لقـــد تحـــدد رأسمـــال   : الرأسمــــــــــــال 
 (0.000  : قـــدره  مبلـــغ  فــــي  الشركـــة 
مـــن  حصـــة   (00 إلـــى  درهـــم مقســـم 
درهـــم لكـــل حصـــة مفوتـــة   (00 فئـــة 

كمـــا يلـــي : 
السيــــد : ياسيـــــن الحسونـــــي يصـــل 
إلــــى   ( مــــن  حصـة مرقمــة   (00 إلــى 

.(00
حـــددت مـــدة الشركـــة فـــي   : املـــدة 
99 سنـــة ابتـــــداء مـــــن تاريــــخ التسجيـل 

بالسجـل التجـاري. 
لقـــــد أسنـــدت صالحيـــة   : التسيير 
تسييــــر الشركــــة إلـــى السيــــد ياسيـــــن 
الحسونـــــي كمسيــــــر واحـــد ملــــدة غيـــــــر 

محـــــــددة. 
تـــم اإليـــداع القانونـــي لـــدى كتابـــة 
االبتدائيـــة  باملحكمـــة  الضبـــط 
 2020 فاتح يناير   2 بتطـــوان بتاريـــخ 
الشركـــة  وتقييــــد   0((6 رقم  تحـت 
بالسجـــل التجـــاري بتاريـــخ تحـــت رقم  

.26325
 مقتطـــف مـــن أ ـــل البيـــان والنشـــر
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RAGHAD CASH
 Société à Responsabilité Limitée

à Associé Unique
 Au capital de Cent Mille
dirhams 100.000 Dirhams

 Siège Social  : Hay Boussafou
 Imm. Yacota Tranche E RDC

Bloc A n°4
TETOUAN – MAROC
رغد كاش ش.م.م. ش.و.

 E بحي بوسافو إقامة الياقوتة شطر
الطابق األر�سي بلوك A رقم 4

تطوان - املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد
 07 تبعا للعقد العرفي بتاريخ   -  (
2020 تم وضع قوانين الشركة  يناير 

ذات املميزات التالية : 
رغد كاش  شركة    : التسمية   -  (
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد.
- الشكل القانوني : شركة ذات   2

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
نشاط  يتعلق   : املوضوع   -  3

الشركة باملغرب أو في الخارج : 
- تحويل األموال وطنيا ودوليا.

العمليات  عامة مختلف  وبصفة 
املنقولة  العقارية،  املالية،  التجارية، 
وغير املنقولة التي من شأنها توسيع 

نشاط الشركة.
4 - املقر اال تماعي : بحي بوسافو 
الطابق   E شطر  الياقوتة  اقامة 
 - تطوان   4 رقم   A بلوك  األر�سي 

املغرب.
5 - املدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

تأسيسها النهائي.
حدد   : اال تماعي  الرأسمال   -  6
درهم مقسمة إلى   (00.000 في مبلغ 
درهم   (00 فئة  من  حصة   (.000
للواحدة، تخصص للشركاء وسددت 

بأ معها.
7 - الشركاء : 

- اية أربون : 000.) حصة.
السيدة اية أربون   : التسيير   -  8

مسيرة قانونية للشركة.



6(55 الجريدة الرسميةعدد 5602 - 6) ر 6 )44) ))) مار1 2020) 

األرباح  تحديد  بعد   : األرباح   -  9
لإلدخار   %  5 تسح6  الصافية 
عليهم حس6  يوزع  والباقي  القانوني 
الحصص التي يملكها كل واحد منهم.
لــدى  القانونـــي  اإليـــداع  تـــم   
كتابــة الضبــط باملحكمــة االبتدائــية 
لتطــوان بتاريـــخ 6) يناير 2020 تحــت 
رقــــم  0077 وتقييــد الشركـة بالسجــل 

التجــاري تحــت رقــم : 26279.
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STE WOW LADY 
 S.A.R.L AU

 شركـة محـدودة املسؤوليـة ذات 
شريك الوحيد 

 رأسمالــها 00.000) درهــــــم
 مقـــرها اال تماعـــي : حي األغرا1 

اقامة مبروكة رقم 4 مرتيل
عقــــــد التأ سيـــــس

عرفـي  عقـد  ملقتضيـات  طبقـا 
بتطـوان،   2020 يناير   08 املـؤرخ في 

تـم تأسيـس الشركــة 
املحدودة  املسؤولية  ذات 

باملواصفات التالية : 
 AU STE  : الشركـــــة  تسميــة   -

WOW LADY S.A.R.L
حالقة   : الشركــة  اغــراض   -  

النساء.
األغرا1  حي  اال تماعي  املقر   -  

اقامة مبروكة رقم 4 مرتيل .
 - الرأسمــــــــال : لقد تحدد رأسمال 
 (00.000  : قـدره  مبلغ  في  الشركة 
من  حصـة   (.000 إلى  درهـم مقسـم 
مفوتة حصة  لكل  درهم   (00  فئة 

كما يلي : 
 السيــــد : سليمان أزرقان.

- املــــدة : حــددت مــــدة الشركـة فــي 
99 سنــــة ابتــــداء مـــــن تاريــــخ التسجيـل 

بالسجـل التجـاري.
لقـد أسنـدت صالحية   : التسيير   -
: سليمان  تسييـر الشركة إلـى السيـد 

أزرقان كمسيـر ملدة غير محـــددة. 
األول  يبـــدأ   : املحاسبي  العام   -
الواحــد  فـــي  وينتهــي  ينايـــر  شهـــر  مـــن 

والثالثيــن مــن شهــر ديسمبر.

لــدى  القانونـــي  اإليـــداع  تـــم 
كتابــة الضبــط باملحكمــة االبتدائــية 
لتطــوان بتاريـــخ 7) يناير 2020 تحــت 
رقــــم : 094 وتقييــد الشركـة بالسجــل 

التجــاري تحــت رقــم : 26305 
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MAYA BUSINESS   شركة
s.a.r.l-au

تأسيس شركة
املؤرخ  العرفي  العقد  خالل  من 
تم   2020 يناير   (3 في تطوان بتاريخ 
املسؤولية  محدودة  شركـة  تأسيس 
العامة  خصائصها  وحيد   لشريك 

كالتالي   : 
 MAYA BUSINESS  : تسميتها  

.s.a.r.l-au
التصدير   : اإل تماعي   الهدف 

واإلستراد.
تمثيل  ميع املنتو ات والعالمات 
محلية الصنع أو من الخارج باملغرب 
غير  أو  مباشرة  بطريقة  خار ه،  أو 

مباشرة.
 ، وتوزيع  ميع السلع  بيع، شراء 

اآلالت، قطع الغيار، املواد األولية 
 املعامالت التجارية لجميع األدوات 

والسلع على  ميع املستويات.
املصنعة  املنتو ات  بيع  ميع   
والغير املصنعة، السلع واملعدات ......         
مقرها  : حي طريطة طريق طريطة 

دار الفا�سي تطوان.
 60.000 بمبلغ  حدد   : رأسمالها  
 (00) 600 حصة   : درهم مقسم إلى 

درهم للحصة) موزعة كالتالي  : 
 600 شكري  سعيد   : السيد    

حصة. 
مدتها  : 99 سنة.

مسيرها  : السيد سعيد شكري.
من  تبتدئ   : اال تماعية   السنة 

فاتح يناير وتنتهي في )3 ديسمبر.
لــدى  القانونـــي  اإليـــداع  تـــم 
كتابــة الضبــط باملحكمــة االبتدائــية 
لتطــوان بتاريـــخ 0) يناير 2020 تحــت 
رقــــم  0078 وتقييــد الشركـة بالسجــل 

التجــاري تحــت رقــم : )2628.
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BOU.DAKHLA
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمساهم واحد
تبعا للعقد العرفي بتاريخ 23 يناير 
تم وضع قوانين الشركة ذات   2020

املميزات التالية : 
.BOU.DAKHLA : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.

املوضوع : يتعلق نشاط الشركة : 
لوازم آالت ومعدات املكت6.

العمليات  عامة مختلف  وبصفة 
املنقولة  العقارية،  املالية،  التجارية، 
وغير املنقولة التي من شانها توسيع 

نشاط الشركة.
 36 بلوك   ( حي االمل   : الرئي�سي   

رقم -4 الداخلة.
الرأسمال : حدد في مبلغ 00.000) 
درهم مقسمة إلى ألف حصة من فئة 
 : السيد  بالكامل  يملكها  درهم   (00 

بال بوعيلة.
 : تسير من طرف السيد   :  اإلدارة 

بال بوعيلة ملدة غير محددة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع   
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
بوادي الذه6، بتاريخ 27 يناير 2020 
في  واملسجل   103-2020 رقم  تحت 

السجل التجاري تحت رقم )526).
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CEDID ATLAS
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 29 بتاريخ  العرفي  للعقد  تبعا 
يوليو 9)20 تم وضع قوانين الشركة 

ذات املميزات التالية : 
.CEDID ATLAS : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة.

املوضوع : يتعلق نشاط الشركة : 
 - استغالل وتسيير مقهى، فندق.

- وبصفة عامة مختلف العمليات 
املنقولة  العقارية  املالية،  التجارية، 
وغيرا ملنقولة التي من شأنها توسيع 

نشاط الشركة.

شارع   03 املسيرة   : املقر الرئي�سي 
الشيخ احمد رقم 36 -الداخلـة. 

الرأسمال : حدد في مبلغ 50.000 
إلى خمسمائة حصة  مقسمة  درهم 
من فئة 00) درهم يملكها بالكامل : 

 (00 احميادي  عبدهللا  السيد 
حصة.

 (00 املوساوي  مولودة  السيدة 
حصة.

السيد محمد فال اهل عبيدهللا 
00) حصة.

 (00 اسماعيلي  فاطمتو  السيدة 
حصة.

 (00 اسماعيلي  الغدفة  السيدة 
حصة.

 : تسير من طرف السيد   : اإلدارة 
عبدهللا احميادي ملدة غير محددة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع   
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
أغسطس   28 بتاريخ  بوادي الذه6، 
 917-2019 رقم  تحت   20(9
تحت  التجاري  السجل  في  واملسجل 

رقم.4433).
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KOY PELAGIC
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
تبعا للعقد العرفي بتاريـــخ 6) يناير 
تم وضع قوانين الشركة ذات   2020

املميزات التالية : 
 KOY PELAGIC  : التسمية 

.S.A.R.L
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
املوضوع : يتعلق نشاط الشركة : 

- استغالل وتسيير بواخر الصيد، 
النقل،  والشراء،  البيع  التصدير، 
األسماك  أنواع  ملختلف  التسويق 
واملنتو ات البحرية، تجهيزات، مواد 
عالقة  ماله  كل  عام  وبشكل  أولية 

بالصناعة والتجارة البحرية.
 -و بصفة عامة مختلف العمليات 
املنقولة  العقارية،  املالية،  التجارية، 
وغير املنقولة التي من شانها توسيع 

نشاط الشركة.
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الصناعي  الحي   : الرئي�سي  املقر 

بقعة رقم 45 -الداخلـة.

الرأسمال : حدد في مبلغ 00.000) 

درهم مقسمة إلى ألف حصة من فئة 

00) درهم للحصة مقسمة كالتالي : 

 STE CODAKPO S.A.R.L AU :

998 Parts

 STE PESCADAK S.A.R.L : 01

Parts

 STE TIRES MER S.A.R.L : 01

Parts

تسير من طرف السيد   : اإلدارة   

والسيد محمد  الزيغم  محمد سالم 

الحسن ينجا ملدة غير محددة. 

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع   

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

بوادي الذه6، بتاريخ 30 يناير 2020

 تحت رقم 2020-119 املسجل في 

السجل التجاري تحت رقم 5289).

47 C

DAKHLA ATTRAYANT
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 3( بتاريخ  العرفي  للعقد  تبعا 

يوليو 9)20 تم وضع قوانين الشركة 

ذات املميزات التالية : 

 DAKHLA  : التسمية 

.ATTRAYANT

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املوضوع : يتعلق نشاط الشركة : 

 - استغالل وتسيير فندق. 

- وبصفة عامة مختلف العمليات 

املنقولة  العقارية  املالية،  التجارية، 

وغيرا ملنقولة التي من شأنها توسيع 

نشاط الشركة.

املسجد  تجزئة   : الرئي�سي  املقر 
زنقة رقم 3) -الداخلـة.

الرأسمال : حدد في مبلغ 00.000) 

درهم مقسمة إلى ألف حصة من فئة 

00) درهم يملكها بالكامل : 

السيد : الحبي6 اعل سيدي عمر 

800 حصة.

السيد : محمد مشنان 200 حصة

: تسير من طرف السيد   :  اإلدارة 

غير  ملدة  عمر  سيدي  اعل  الحبي6 

محددة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع   

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

أغسطس   08 بتاريخ  بوادي الذه6، 

 882-2019 رقم  تحت   20(9

تحت  التجاري  السجل  في  واملسجل 

رقم )437).

48 C

AMARRASIT

S.A.R.L AU

AU CAPITAL DE  : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : ZONE

 INDUSTRIELLE EXTENSION

HAY ESSALAM LOT N°05

DAKHLA- RC N°3423-

االستثنائي  العام  الجمع  اثر  على 

املنعقد   20(9 ديسمبر   27 بتاريخ 

املسؤولية  ذات  الشركة  بمقر 

واحد  بمساهم  املحدودة 

 AMARRASIT S.A.R.L AU   املسماة

قرر الشركاء ووافقوا على ما يلي  : 

يملكها  حصة   (.000 تفويت 

السيد السيد محمد ابن بال لفائدة 

 ATUNEROS DEL SUR شركة 

.SARL

استقالة السيد محمد ابن بال من 

منصبه كمسير للشركة.

حسن  البوزيدي  السيد  تعيين 

كمسير للشركة ملدة غير محددة.

تعـديالت قانونيــة. 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

 2020 يناير   24 بتاريـــخ  بالداخلة، 

تحت رقم  98-2020.

49 C

ELYMAK GROUPE
 SARL AU

العنوان  : تجزئة اإلخالص طريق 
ايت تسليت رقم 25 بني مالل 
رقم السجل التجاري -9859-

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
23 يناير 2020 تم إنشاء شركة ذات 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد تحمل الخصائص التالية : 
 ELYMAK GROUPE  : التسمية 

 SARL AU
طريق  االخالص  تجزئة   : عنوان 
مالل  بني   25 رقم  تيسليت  ايت 

الغــرض; تحويل األموال.
درهم   (00.000  : املــال  رأ1 
ا تماعية  حصة   (000 إلى  مقسم 

قيمتها 00) درهم.
:  سهيل الحسني القاطن  السيد  
الكريم  عبد  شارع  القد1  بإقامة 
 (000 يمتلك  مالل  بني  الخطابي 

حصة.
السنة املـالية : السنة امليالدية.

مدة الشركة : 99 سنة.
:   سهيل الحسني القاطن  املسير  
بإقامة القد1 عبد الكريم الخطابي 

بني مالل.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 55 رقم  تحت  مالل  بني  االبتدائية 

تاريخ 27 يناير 2020.
50 C

AGRICOLE GSH
 SARL

 عمارة اطلس شارع الحسن التاني 
الطابق 4 رقم 44  بني مالل 
را1 املال 00.000) دهم 

السجل التجاري رقم 89)8 
االستثنائي  القرار  بمقت�سى 
ديسمبر   5 بتاريخ   الشركة  للشركاء 

9)20 تم ما يلي :
اعالن حل الشركة اعاله وتعيين 
السيد كوك6 راجي عتمان القاطن ب 
36 زنقة موالي علي الشريف شقة 5 

حسان الرباط مصفيا لها :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

عدد تحت  مالل  ببني   االبتدائية 

)2 /2020 بتاريخ 08 يناير 2020

51 C

 SAINT GERMAINT

PNEUMATIQUE
  SARL AU

العنوان  : الكائن عند  لوبال 

اكتيف في شارع الحسن 2 فضاء 

اطلس الطابق الرابع املكت6 44 بني 

مالل

رقم السجل التجاري -9831-

 29 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة ذات  تم إنشاء   20(9 نوفمبر 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد تحمل الخصائص التالية : 

 SAINT GERMAINT  : التسمية 

.PNEUMATIQUE SARL AU

عند  لوبال  الكائن   : العنوان 

فضاء   2 الحسن  شارع  في  اكتيف 

بني   44 اطلس الطابق الرابع املكت6 

مالل.

تا ر االطارات بنصف   : الغــرض 

وقطع  االكسيسوارات  الجملة/تا ر 

السيارات.

درهم   (00.000  : املــال  رأ1 

ا تماعية  حصة   (000 إلى  مقسم 

قيمتها 00) درهم.

السيد عادل شهيد القاطن بدرب 

الدارالبيضاء   (6 ) رقم  الطلبة زنقة 

يمتلك 000) حصة.

السنة املـالية : السنة امليالدية.

مدة الشركة : 99 سنة.

املسير : عادل شهيد القاطن بدرب 

الطلبة زنقة ) رقم 6) الدارالبيضاء.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 رقم  تحت  مالل  بني  االبتدائية 

بتاريخ 9 يناير 2020.

52 C
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DAR RKM IMMOBILIER
 SARL AU

العنوان  : تجزئة السعادة رقم 5-4 

إقامة ام اظهر بني مالل 

رقم السجل التجاري -9871-

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

 7) يناير 2020 تم إنشاء شركة ذات 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد تحمل الخصائص التالية : 

 DAR RKM  : التسمية 

. IMMOBILIER SARL AU

العنوان : تجزئة السعادة رقم 5-4 

إقامة ام اظهر بني مالل.

الطالء   – والتصدير   : الغــرض 

والصباغة.

درهم   800.000  : املــال  رأ1 

ا تماعية  حصة   8000 إلى  مقسم 

قيمتها 00) درهم.

- السيد عبد الكريم رقام القاطن 

4 بني  ام اظهر تجزئة السعادة الرقم 

مالل يمتلك 8000 حصة.

السنة املـالية : السنة امليالدية.

مدة الشركة : 99 سنة.

املسير  : عبد الكريم رقام القاطن 

بام اظهر تجزئة السعادة الرقم 4 بني 

مالل.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 70 رقم  تحت  مالل  بني  االبتدائية 

بتاريخ 30 يناير 2020.

53 C

STE IMAGRI
 SARL

شارع 20 غشت طريق أوالد امبارك 

بني مالل 

االستثنائي  القرار  بمقت�سى 

  20(9 ديسمبر   22 بتاريخ   للشركاء 

تم ما يلي :

 (250  - املصادقة على تفويت   -

حصة من طرف السيد أيوب اوشن 

 (00 الى السيد حسن بوديبي بتمن 

دهم للحصة.

 (250  - تفويت  على  املصادقة 

حصة من طرف السيد ة  وش زهرة 

 (00 بتمن  اوشن  احمد  السيد  الى 

دهم للحصة.

مسيرا  بوديبي  حسن  تعيين   -

للشركة.

- تحيين القانون األسا�سي للشركة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 34 عدد  تحت  مالل  بني  االبتدائية 

بتاريخ 4) يناير 2020.

54 C

REDOUANE CASH
 SARL AU

العنوان :  الكائن باكسيون كونطا 

ب 4) تقاطع شارع الشابي وشارع 

املتنبي تجزئة زيانية الطابق الثاني 

بني مالل

رقم السجل التجاري -9879-

 08 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ذات  شركة  إنشاء  تم   2020 يناير 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد تحمل الخصائص التالية : 

 REDOUANE CASH  : التسمية 

.SARL AU

الكائن باكسيون كونطا   : عنوان 

وشارع  الشابي  شارع  تقاطع   (4 ب 

الثاني  الطابق  زيانية  تجزئة  املتنبي 

مالل.

 – شركة  مسير  وكيل   : الغــرض 

تحويل األموال / تا ر.

درهم   (00.000  : املــال  رأ1 

ا تماعية  حصة   (000 إلى  مقسم 

قيمتها 00) درهم.

السيد : رضوان ابراهيمي القاطن 

بحي السعادة مجموعة ) رقم 36 بني 

مالل يمتلك 000) حصة.

السنة املـالية : السنة امليالدية.

مدة الشركة : 99 سنة.

املسير :  رضوان ابراهيمي القاطن 

بحي السعادة مجموعة ) رقم 36 بني 

مالل.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 80 رقم  تحت  مالل  بني  االبتدائية 

يتاريخ 04 فبراير 2020.

55 C

 IRRIGATION BENI ATLAS

 SARL

العنوان  : شارع محمد الساد1 

امام حي اطلس بني مالل

رقم السجل التجاري-9813-

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم إنشاء شركة   20(9 ديسمبر   (3  

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريكين تحمل الخصائص التالية : 

 IRRIGATION BENI  : التسمية 

.ATLAS SARL

الساد1  محمد  شارع   : عنوان 

امام حي اطلس بني مالل.

والبناء/  العامة  اشغال  الغــرض; 

تا ر مواد كيماوية.

درهم   (00.000  : املــال  رأ1 

ا تماعية  حصة   (000 إلى  مقسم 

قيمتها 00) درهم.

: محمد العروي القاطن  السيد   -

مراكش   (6 رقم   58 باقامة بوشرى 

يمتلك 500 حصة.

:  نبيل العروي القاطن  السيد   -

باوالد افرج اوالد ناصر سوق السبت 

اوالد النمة يمتلك 500 حصة.

السنة املـالية : السنة امليالدية.

مدة الشركة : 99 سنة.

القاطن  :  العروي محمد  املسير 

باقامة بوشرى 58 رقم 6) مراكش.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 933 االبتدائية بني مالل تحت رقم 

بتاريخ 25 ديسمبر 9)20.

56 C

LE PREMIER CONSEIL

DEEP IN VIEW
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
DEEP IN VIEW   شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 
80 شقة رقم 2 املسيرة ) حرف أ 
مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(027(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   05
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 DEEP  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.  IN VIEW
غرض الشركة بإيجاز : -مقاول في 

ادارة الخدمات
-مقاول في تنظيف املتا ر,الشقق 

واملحالت
-مراقبة املباني العامة والخاصة

املنتجات  وموزع  -مستورد 
الغدائية والتجميلية 

الصناعة  منتجات  -تصدير 
التقليدية .

 80 رقم   : عنوان املقر اال تماعي 
شقة رقم 2 املسيرة ) حرف أ مراكش 

- 40000 مراكش املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 (.000   : السيد يوسف العسالي  
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يوسف العسالي  عنوانه(ا) 
رقم 292 سوكوما ) اسكجور مراكش 

. مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف العسالي  عنوانه(ا) 
رقم 292 سوكوما ) اسكجور مراكش 

. مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (4 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2286)).

1I

LE PREMIER CONSEIL

YONESTCOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
YONESTCOM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 39 شارع 
اللة ياقوت الطابق 5 شقة د الدار 

البيضاء - . الدارالبيضاء املغرب.
تحويل  املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(0249(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 5) نونبر 9)20 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
»39 شارع اللة ياقوت الطابق 5 شقة 
الدارالبيضاء   .  - البيضاء  الدار  د 
املغرب« إلى »اقامة االندلس 2 عمارة 
أ شقة رقم 2 شارع درعة حي يوسف 
مراكش    .  - مراكش  تاشفين  ابن 

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   07 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2072)).
2I

LE PREMIER CONSEIL

YONESTCOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
YONESTCOM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اال تماعي اقامة 
االندلس 2 عمارة أ شقة 2 شارع 

درعة حي يوسف بن تاشفين مراكش 
- . مراكش املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(0249(
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تغيير   20(9 نونبر   (5 املؤرخ في 
أ هزة  »بيع  من  الشركة  نشاط 
ادارة  »-مقاول  إلى  الحاسوب« 

الخدمات
-مصمم انفوكرافي

-تصدير واستيراد«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   07 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2072)).
3I

LE PREMIER CONSEIL

 SOCIETE DE FABRICATION
 D’ARTICLES DE

 CONSTRUCTION DE
L’ATLAS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
 SOCIETE DE FABRICATION

 D’ARTICLES DE
  CONSTRUCTION DE L’ATLAS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي :   دوار 

ايت واسكسو ايت اورير مراكش - . 
مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.26433

الشريك  قرار  بمقت�سى 
د نبر   26 في  املؤرخ  الوحيد 
 SOCIETE DE حل  تقرر   20(7
 FABRICATION D’ARTICLES DE
  CONSTRUCTION DE L’ATLAS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
رأسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها  وعنوان  درهم   (00.000
دوار ايت واسكسو ايت  اإل تماعي   
املغرب  مراكش   .  - مراكش  اورير 

نتيجة ألزمة.
و عين:

و  اوقدور  حميد   السيد(ة) 
عنوانه(ا) ايطاليا . . ايطاليا كمصفي 

(ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
دوار  وفي     20(7 د نبر   26 بتاريخ 
 .  - ايت واسكسو ايت اورير مراكش 

مراكش املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (0 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2020 تحت رقم 84)))) .

4I

STE ONE BUSINESS HOLDING SARL au

AGRIFED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE AGRIFED SARL
شارع عمر بن الخطاب عمارة ما1 

بالوما1 2 طابق  3 رقم 77 ، 
90000، طنجة املغرب

AGRIFED شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع عمر 
بن الخطاب عمارة ما1 بالوما1 
2 طابق 3 رقم 77 - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(04(59
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   ((
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGRIFED
تصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واستيراد البضائع ومواد الفالحة
استغالل وكراء األرا�سي الفالحية 
املواد  وتغليف  تعبئة   تحويل 

الفالحية.
عنوان املقر اال تماعي : شارع عمر 
بالوما1  ما1  عمارة  الخطاب  بن 
طنجة   90000  -  77 رقم   3 طابق   2

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 700   : الحافظ  شفيق  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 200   : الحافظ  السيد   الل 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
00) حصة    : السيدة نجاة بلباه 

بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد شفيق الحافظ عنوانه(ا) 
تجزئة كريمة فيال علي  الل سيدي 

البخاري 90000 طنجة املغرب.
عنوانه(ا)  الحافظ  السيد  الل 
تجزئة كريمة فيال علي  الل سيدي 

البخاري 90000 طنجة املغرب.
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عنوانه(ا)  بلباه   نجاة  السيدة 

تجزئة كريمة فيال علي  الل سيدي 

البخاري 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  الحافظ  السيد  الل 

تجزئة كريمة فيال علي  الل سيدي 

البخاري 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (8 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم 230587.

5I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون الساقية 

الحمراء

MARZER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 

العيون الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 70000، 

العيون املغرب

MARZER شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي القد1 

شارع ابن باديس رقم 3) - 70000 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3096(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   04

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MARZER

االشغال  :  غرض الشركة بإيجاز 

 و الخدمات املختلفة

االستراد  العامة   التجارة 

و التصدير.

حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 -  (3 القد1 شارع ابن باديس رقم 

70000 العيون املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد امبارك لزرك :  500 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
 500   : السيدة مريمة الشرقاوي 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  لزرك  امبارك  السيد 
حي القد1 شارع ابن باديس رقم 3) 

70000 العيون املغرب.
الشرقاوي  مريمة  السيدة 
ابن  شارع  القد1  حي  عنوانه(ا) 
العيون   70000  (3 رقم  باديس 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  لزرك  امبارك  السيد 
حي القد1 شارع ابن باديس رقم 3) 

70000 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
20 فبراير  االبتدائية بالعيون  بتاريخ 

2020 تحت رقم 430/20.

6I

مكت6 مو�سى رشيد

STE TYM INTERIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

مكت6 مو�سى رشيد
عمارة ) شقة )) زنقة الصويرة 

شارع محمد الخامس م ج ، 50000، 
مكنا1 املغرب

STE TYM INTERIM شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اال تماعي تجزئة 
رياض االسماعلية رقم 498 عمارة 
ترومبالن 2 مكت6 رقم ) مكنا1. - 

50000 مكنا1 املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

44945

 بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   20(9 د نبر   09 في  املؤرخ 

 STE« من  الشركة  تسمية  تغيير 

 STE TYM« إلى   »TYM INTERIM

. »GLOBAL

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   2( بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2020 تحت رقم 858.

7I

LE PREMIER CONSEIL

 CONNEXION

PRODUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

  CONNEXION PRODUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 55 

درب قبالة القصبة مراكش - . 

مراكش املغرب.

تحويل  املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.780(3

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 07 فبراير 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
»رقم 55 درب قبالة القصبة مراكش 

»الطابق  إلى  املغرب«  مراكش   .  -

درب قبالة القصبة   55 االر�سي رقم 

مراكش - . مراكش  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (9 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم )243)).

8I

INFOPLUME

LAVORIGINAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

INFOPLUME
49) شارع محمد الخامس اقامة 

ميموزا ) رقم 7) ، 90000، طنجة 
املغرب

LAVORIGINAL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

رياض أهال  زنقة 2) رقم 23 الطابق 
االر�سي - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(04083

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   (4
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LAVORIGINAL
غسل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 ميع أنواع املفروشات.
تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
رياض أهال  زنقة 2) رقم 23 الطابق 

االر�سي - 90000 طنجة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 300.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد بزاحي ادريس  :  300 حصة 

بقيمة 000.) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  ادريس   بزاحي  السيد 
  23 رقم   (2 زنقة  تجزئة رياض أهال  

90000 طنجة املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  ادريس   بزاحي  السيد 
  23 رقم   (2 زنقة  تجزئة رياض أهال  

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (7 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم 230529 - 336).

9I

ائتمانية محاسبة سبع عيون

HEITEFAB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية محاسبة سبع عيون
BP 220  سبع عيون الحا 6 ، 

50)50، الحا 6 املغرب
HEITEFAB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي ايت ايدير 

سبع عيون - 50))5 الحا 6 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
49389

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HEITEFAB
نجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االمنيوم -اينوكس -الفوالد
اشغال البناءاملختلفة.

ايت   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الحا 6   5((50  - ايدير سبع عيون 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد غرنيط فريد :  500 حصة 
بقيمة 00) درهم للحصة .

السيد افروخ عبد الصمد :  500 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 السيد غرنيط فريد : 500 بقيمة 
00) درهم.

 500  : السيد افروخ عبد الصمد 
بقيمة 00) درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  فريد  غرنيط  السيد 
2 سبع عيون  حي الداخلة   274 رقم 

50))5 الحا 6 املغرب.
الصمد  عبد  افروخ  السيد 
عيون  سبع  ادير  ايت  عنوانه(ا) 

50))5 الحا 6 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  فريد  غرنيط  السيد 
2 سبع عيون  حي الداخلة   274 رقم 

50))5 الحا 6 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (8 بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2020 تحت رقم 779.

10I

LE PREMIER CONSEIL

 VERBINDUNGSZENTRUM
 DER BILDUNG UND

FORSCHUNG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
 VERBINDUNGSZENTRUM DER
 BILDUNG UND FORSCHUNG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اال تماعي الطابق 
االول 340 أزلي مراكش - . مراكش 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8730(
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2020 فبراير   07 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
التصميم  الجرافيك:  تصميم   
إنتاج   ، لإلعالن  البيانية  الرسوم   ،

الوسائط التجارية ...
خدمات  أنواع  تصدير  ميع   -
والهندسة  املعلومات  تكنولو يا 

الكهربائية.
من  واملعدات  املواد  استيراد   -
والعلمية  األساسية  املقاييس 

والصناعية واإللكترونية.
أو  (تا ر  وتصدير  استيراد   -

الوسيط املنفذ)...
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   20 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2036.

11I

CDH AUDIT ET CONSEILS

 FAIENCE ET CERAMIQUE
 DU MAGHREB  S.A.

**FACEMAG
شركة املساهمة

إنشاء فرع تابع للشركة

CDH AUDIT ET CONSEILS
 RUE D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC
 FAIENCE ET CERAMIQUE DU

    *MAGHREB  S.A. *FACEMAG
شركة املساهمة

وعنوان مقرها اإل تماعي ))3 شارع 
محمد الحنصالي - اوالد رحو- سيدي 

معروف - 90)20 الدار البيضاء 
املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.35535
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 2) د نبر 9)20 تقرر إنشاء 
التسمية تحت  للشركة   تابع  فرع  

 FAIENCE ET CERAMIQUE DU  
  *MAGHREB  S.A. *FACEMAG
املنار-  شارع   (4 بالعنوان  الكائن  و 
البيضاء  الدار   20050  - بوركون 
املغرب و املسير من طرف السيد(ة) 

لزرق محمد.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (2 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 730773.

12I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون الساقية 

الحمراء

 EASY WATT SOLUTIONS
AND ENGENEERING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 
العيون الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 70000، 
العيون املغرب

 EASY WATT SOLUTIONS AND
ENGENEERING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي حي موالي 
رشيد الشطر الثاني بلوك ف رقم 

73) - 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

30948
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   (4
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 EASY WATT SOLUTIONS AND

.ENGENEERING
غرض الشركة بإيجاز : االشغال و 

الخدمات املختلفة 
والهدسينة  االكترونية  الخدمات 

امليكانيكية واالتصاالت.
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و  االستراد  العامة  التجارة 
التصدير

االالت االكترونية والتجهيزات.
عنوان املقر اال تماعي : حي موالي 
رقم  ف  بلوك  الثاني  الشطر  رشيد 

73) - 70000 العيون املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : ازركي  البتول  السيدة 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 500   : السيدة رشيدة اضرضور 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  ازركي  البتول  السيدة 
حي موالي رشيد الشطر الثاني بلوك 
ف رقم 73) 70000 العيون املغرب.

اضرضور  رشيدة  السيدة 
الشطر  رشيد  موالي  حي  عنوانه(ا) 
 70000  (73 رقم  ف  بلوك  الثاني 

العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ليلى لغزال عنوانه(ا) حي 
موالي رشيد الشطر الثاني بلوك ف 

رقم 73) 70000 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
20 فبراير  االبتدائية بالعيون  بتاريخ 

2020 تحت رقم 409/20.
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TY CONSULTING

H5 HOTEL MANAGEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

TY CONSULTING
 RUE HALAB MERS SULTAN 26
 26 RUE HALAB MERS SULTAN،
20140، CASABLANCA MAROC
 H5 HOTEL MANAGEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي :فندق 
هيلتون، ساحة املغرب العربي ، مدار 

محطة السكك الحديدية، طنجة :  
90000 طنجة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.78945

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   20(9 د نبر   30 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
أي  درهم«   20.000.000« قدره 
إلى  درهم«   60.000.000« من 
طريق  عن  درهم«   80.000.000«
الشركة  ديون  مع  مقاصة  إ راء    :

املحددة املقدار و املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (4 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم 230473.
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TY CONSULTING

 SPACIA TANGER CITY
CENTER S.A
شركة املساهمة

رفع رأسمال الشركة

TY CONSULTING
 RUE HALAB MERS SULTAN 26
 26 RUE HALAB MERS SULTAN،
20140، CASABLANCA MAROC
 SPACIA TANGER CITY CENTER

S.A شركة املساهمة
وعنوان مقرها اإل تماعي :23 شارع 
كارنو - الطابق الساد1 ، مكت6 07 

: 90000 طنجة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.27097

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   20(9 د نبر   30 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
أي  درهم«   426.000.000«
إلى  درهم«   704.7(0.300« من 
درهم« عن طريق   (.(30.7(0.300«
الشركة  ديون  مع  مقاصة  إ راء    :

املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (4 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم 230475.
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TY CONSULTING

TANGER CITY CENTER S.A
شركة املساهمة

رفع رأسمال الشركة

TY CONSULTING
 RUE HALAB MERS SULTAN 26
 26 RUE HALAB MERS SULTAN،
20140، CASABLANCA MAROC

 TANGER CITY CENTER S.A
شركة املساهمة

وعنوان مقرها اإل تماعي :23 شارع 
كارنو - الطابق الساد1 ، مكت6 07 

: 90000 طنجة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.282(3

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   20(9 د نبر   30 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
أي  درهم«   426.000.000«
إلى  درهم«   574.000.000« من 
درهم« عن طريق   (.000.000.000«
الشركة  ديون  مع  مقاصة  إ راء    :

املحددة املقدار و املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (4 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم 230474.
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FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

رابيدتي كار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
رابيدتي كار شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي املحل 
2-6)2 اقامة  وهرة الدروة برشيد 

- 00)26 برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(3455
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : رابيدتي 

كار.
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
املحل   : اال تماعي  املقر  عنوان 
اقامة  وهرة الدروة برشيد   2-216

- 00)26 برشيد املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 2.500   : ديناري  السيد  الل 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 2.500   : بخاري  احمد  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  ديناري  السيد  الل 
حم الدار   2 رقم   (5 حي مراد بلوك 
البيضاء  الدار   20000 البيضاء 

املغرب.
عنوانه(ا)  بخاري  احمد  السيد 
دوار اوالد مطاع  سبت االوداية موالي 

يعقوب فا1 30000 فا1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  بخاري  احمد  السيد 
دوار اوالد مطاع  سبت االوداية موالي 

يعقوب  30000 فا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (7 بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

2020 تحت رقم 23/2020.
17I
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ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

SE EL MAADA
إعالن متعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق البريد 

2609 ، 40000، مراكش املغرب

SE EL MAADA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: 57 شارع 

موريتانيا صندوق البريد 2609 - 

40000 مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.83(7(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2020 يناير   0( املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

 Gérard السيد  املسيران  والية  إنهاء 

 Jeannine و السيدة CHANCEREUL

 CHALOT ép. CHANCEREUL

 0( من  ابتداء  شخصية  ألغراض 

يناير 2020 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعيين السيد �سي محمد لفطي مسير 

وحيد ملدة سنة واحدة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

بشكل  املصرفية  الشركات  توقيع 

قيود  أي  بدون  و  منفصل  و  فردي 

لفطي،  محمد  �سي  السيد  من  لكل 

 Jeannine CHALOT ép. السيدة 

 Gérard والسيد   CHANCEREUL

CHANCEREUL

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :(3 رقم  بند 

 (3 املوافقة على تعديل املادة  مايلي: 

من القانون األسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   2( بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2532)).
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ACTIONS FINANCE CONSEILS

BLANC EVENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

ACTIONS FINANCE CONSEILS
6 زنـقـة قــدمــاء الــمــراكـــشـيــيـن مــكــتــ6 

رقـــم  4  ليز ، 40000، مراكش 
املغرب

BLANC EVENTS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اال تماعي زنقة 

القبطان اريغي اقامة مهدي محل 
رقم 50  ليز مراكش. - 40000 

مراكش املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7(099

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2020 فبراير   07 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
الحفالت    / التظاهرات  تنظيم   -

والتواصل.
- تقديم الخدمات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   2( بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 7)25)).
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FIDUNEL

BRICO-UNO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUNEL
57 زنقة عبد الكريم الديوري 

الطابق 3 رقم 6  الدار البيضاء ، 
20000، الدار البيضاء املغرب

BRICO-UNO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي زاوية محج 
اللة الياقوت وزنقة العرعار، اقامة 
كاليس العمارة 9 الطابق 4 الشقة 

7) - 20000 الدار البيضاء    املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
457275

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   05
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BRICO-UNO
األدوات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحديدية.
زاوية   : اال تماعي  املقر  عنوان 
العرعار،  الياقوت وزنقة  محج اللة 
 4 الطابق   9 العمارة  كاليس  اقامة 
البيضاء     الدار   20000  -  (7 الشقة 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد اري ازوالي :  000.) حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 6 عنوانه(ا)  ازوالي  اري  السيد 
 8 شقة   4 املقري طابق  زنقة احمد 
املغرب الدار      20(00 حي راسين  

البيضاء.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 6 عنوانه(ا)  ازوالي  اري  السيد 
 8 شقة   4 املقري طابق  زنقة احمد 
البيضاء     الدار   20(00 راسين   حي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
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FACE FIDUCIAIRE

ILYANE MEGA SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE
209 شارع مصطفى املعني الطابق 

الثالث رقم 6 ، 30)20، الدار 
البيضاء املغرب

ILYANE MEGA SERVICES  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي )20 زنقة 
مصطفي املعاني ط 2 ش 9 مر1 
السلطان - 30)20 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
457625

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   03
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ILYANE MEGA SERVICES
ماسك   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مكت6 الستخالص الديون.
عنوان املقر اال تماعي : )20 زنقة 
مر1   9 ش   2 ط  املعاني  مصطفي 
الدارالبيضاء   20(30  - السلطان 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (0.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 (00   : السيد محمد السعداوي 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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السعداوي  محمد  السيد 

رقم    5 مدخل   (9 أنا�سي  عنوانه(ا) 

البيضاء  البرنو�سي  الغالم  اهل   47

20000 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السعداوي  محمد  السيد 

رقم    5 مدخل   (9 أنا�سي  عنوانه(ا) 

البيضاء  البرنو�سي  الغالم  اهل   47

20000 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ البيضاء   بالدار   التجارية 

 )2 فبراير 2020 تحت رقم -.
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FIDUCIAIRE PASTEUR

TMOS-BTP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE PASTEUR

 RUE ESSAEDAYINE Immeuble

 8 Hay EL MOHAMMADI 3ième

 Etage - Oujda oujda، 60000،

oujda maroc

TMOS-BTP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 203 حي 

الجرف االخضر و دة - 60000  

و دة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   20(8 شتنبر   (4 في  املؤرخ 

املصادقة على :

مسعودي  (ة)  السيد  تفويت 

من  ا تماعية  حصة   50 الجياللي 

(ة)  السيد  حصة لفائدة    50 أصل 

شتنبر   (4 بتاريخ  طور�سي مصطفى 

.20(8

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

أكتوبر   0( بتاريخ  بو دة   التجارية 

8)20 تحت رقم 99)).
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FIDUCIAIRE ARQAM

MOSECURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ARQAM
 BP 11022 CPH ، 80030،

AGADIR MAROC
MOSECURE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي إقامة 

خميسة زاوية شارع الرئيس بكاي و 
زنقة مو�سى بن نصير الحي الصناعي - 

80020 أكادير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
425(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (0
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MOSECURE
غرض الشركة بإيجاز : - شراء بيع 

و تركي6 معدات األمن
اإلضائة  و  الكهرباء  أشغال   -

العمومية
- ايراد و تصدير.

إقامة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
خميسة زاوية شارع الرئيس بكاي و 
زنقة مو�سى بن نصير الحي الصناعي - 

80020 أكادير املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
املهدي  محمد  اوتزروت  السيد 
درهم   (.000 بقيمة  حصة   (00   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

املهدي  محمد  اوتزروت  السيد 
 93( رقم  بلبكار)  تجزئة  عنوانه(ا) 
مراكش   40070 املحمدي  الحي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
املهدي  محمد  اوتزروت  السيد 
 93( رقم  بلبكار)  تجزئة  عنوانه(ا) 
مراكش   40070 املحمدي  الحي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   20 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2020 تحت رقم 89648.

23I

DARAA AUDIT

SMBL FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

DARAA AUDIT
826 شارع القد1 عين الشق ، 
20000، الدار البيضاء املغرب
SMBL FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 98) 

الحي الصناعي النواصر سابينو  - 
20000  الدار البيضاء  املغرب.
تحويل  املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.25(75

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 23 أكتوبر 9)20 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
»تجزئة 98) الحي الصناعي النواصر 
البيضاء   الدار    20000  - سابينو  
االقليمية  »الطريق  إلى  املغرب« 
الحي الصناعي بالد الصل6،   ،300(
 - املحمدية  الشالالت،   ،(06 تجزئة 

28830 الدار البيضاء   املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

فبراير 2020 تحت رقم 275.

24I

ABA GESTION SARLAU

إعالن متعدد القرارات

ABA GESTION SARLAU
 AV MED V 3EME ETG 38
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
» ASSIC « SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: زاوية 

شارع الزرقطوني و عبد اللطيف بن 
قدور,   حي غاسين    الدار البيضاء         

- 20000 الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.((8985

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2020 فبراير   (0 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم I-: الذي ينص على مايلي: 
بلمين نيابة عن  وهبت السيدة ر اء 
السيد عزالعرب الحسناوي العامري 
حصة   (990) وتسعون  مئة  تسع 
شركة   يملكها في   التي    ا تماعية  
السيد  لفائدة    «     SARL »  ASSIC
 (60 العامري  الحسناوي  ادريس 
سارة   السيدة  ا تماعية,  حصة 
حصة   (60 العامري  الحسناوي 
الحسناوي  فريد  السيد  ا تماعية, 
ا تماعية,  حصة   (20 العامري 
الحسناوي  فاطمة  غزالن  السيدة 
و  ا تماعية  حصة  العامري80  
حصة   470 بلمين  ر اء  السيدة 

ا تماعية
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم II-: الذي ينص على مايلي: 
رسمي تلقاه األستاذ  بمقت�سى عقد  
بالدار  موثق  الكتاني٬  العرب  عز 
البيضاء٬ بتاريخ 7) و 8) يناير 2020  
التي  الهبة  على  املصادقة  تمت  : - 
الحسناوي  السيد عزالعرب  بها  قام 
 (990) العامري لتسع مئة وتسعون 
في   يملكها  التي    ا تماعية   حصة 

 -         «    SARL »  ASSIC شركة
مسيرة  بلمين  ر اء  السيدة  تعيين 

وحيدة للشركة ملدة غير محدودة  .
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على  ينص  الذي   :-III رقم  بند    
تلقاه  رسمي  عقد  بمقت�سى  مايلي: 
موثق  الكتاني٬  العرب  عز  األستاذ 
 (8 و   (7 بتاريخ  البيضاء٬  بالدار 
يناير 2020    مسجل بالدار البيضاء 
بتاريخ 2) فبراير 2020 عدل الشركاء 

القانون األسا�سي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 94))73.
25I

F.C.G.E

فوتغ كونستركسيون كومباني
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

F.C.G.E
 N°422, APPT.03, 2 EME ETAGE,
 MASSIRA 1 A, MARRAKECH ،
40140، MARRAKECH MAROC

فوتغ كونستركسيون كومباني شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم2046 
سوكوما ) مراكش - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(02023
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
فوتغ   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

كونستركسيون كومباني.
:  ميع  بإيجاز  الشركة  غرض 
و  التطهير  البناء،الطرق،  أشغال 

أشغال مختلفة..
عنوان املقر اال تماعي : رقم2046 
سوكوما ) مراكش - 40000 مراكش 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيد الرمالي زكرياء :  660 حصة 
بقيمة 00) درهم للحصة .

 340   : البشير  الرمالي  السيد 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  زكرياء  الرمالي  السيد 
 2046 رقم   ( سكوما  أسكجور 

مراكش 40000 مراكش املغرب.
عنوانه(ا)   البشير  الرمالي  السيد 
سكوما ) رقم 2046 مراكش 40000 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  زكرياء  الرمالي  السيد 
 2046 رقم   ( سكوما  أسكجور 

مراكش 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   23 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2020 تحت رقم 588))).

26I

ABA GESTION SARLAU

GCD INTERNATIONALE 
SARL 

إعالن متعدد القرارات

ABA GESTION SARLAU
 AV MED V 3EME ETG 38
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
 GCD INTERNATIONALE« «
SARL »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: 63شارع 

أنفا, زاوية واشنطن, إقامة 
السعيد,الدار البيضاء - 20000 

الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.5(355

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2020 فبراير   (4 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم I-: الذي ينص على مايلي: 

- وهبت السيدة ر اء بلمين نيابة عن 
السيد عزالعرب الحسناوي العامري 

حصة   (9200) تسعة آالف ومائتان 

التي   يملكها في  شركة »   ا تماعية  

  GCD INTERNATIONALE« SARL
السيد ادريس الحسناوي  لفائدة    «

ا تماعية,  حصة   3000 العامري 
العامري  الحسناوي  سارة   السيدة 

السيدة  و  ا تماعية  حصة   3000
ر اء بلمين 3200 حصة ا تماعية  .

على  ينص  الذي   :-II رقم  قرار 
رسمي  عقد   بمقت�سى  مايلي:  

الكتاني٬  العرب  عز  األستاذ  تلقاه 

 (8 بتاريخ  البيضاء٬  بالدار  موثق 

2020   مسجل بالدار البيضاء  يناير 

وهبت   -   :    2020 فبراير   (4 بتاريخ 

بلمين نيابة عن السيد  السيدة ر اء 

أربعة  العامري  الحسناوي  عزالعرب 

ا تماعية  حصة   (4000) آالف   

 GCD  « شركة   يملكها في   التي     )

 «     INTERNATIONALE« SARL
الحسناوي  فريد  السيد  لفائدة  

و  ا تماعية  حصة   2400 العامري 
الحسناوي  فاطمة  غزالن  السيدة 

العامري 600) حصة ا تماعية.

على  ينص  الذي   :-III رقم  قرار 
بمقت�سى عقد  رسمي تلقاه  مايلي:  

موثق  الكتاني٬  العرب  عز  األستاذ 

بالدار البيضاء٬ بتاريخ 7) و 8) يناير 

على  املصادقة  2020 تمت   : - 

الهبتين التي قام بهما السيد عزالعرب 

الحسناوي العامري. - 

مسيرة  بلمين  ر اء  السيدة  تعيين 

وحيدة للشركة ملدة غير محدودة    .

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :-IV رقم  بند 

تلقاه  رسمي  عقد  بمقت�سى  مايلي: 

موثق  الكتاني٬  العرب  عز  األستاذ 

 (8 7)و  بتاريخ  البيضاء٬  بالدار 

2020   مسجل بالدار البيضاء  يناير 

بتاريخ 4) فبراير 2020 عدل الشركاء 

القانون األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء   بالدار   التجارية 
 8) فبراير 2020 تحت رقم 95))73.
27I

SUD EST CONSEIL

NSIM CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

SUD EST CONSEIL
 Immeuble Dahir B, Apt 16,
 Bd Hassan II,  Hay Hassani ،

40130، Marrakech maroc
NSIM CONSULTING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي عمارة بني 
زناسن بلوك B الطابق الثاني الشقة 

7 تجزئة اإلزدهار  طريق أسفي  - 
00)40 مراكش  املغرب.

تحويل  املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.89089
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 23 يناير 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
الطابق   B بلوك  زناسن  بني  »عمارة 
الثاني الشقة 7 تجزئة اإلزدهار  طريق 
املغرب«  مراكش    40(00  - أسفي  
إبن   ،3 »عمارة ثرية الشقة رقم  إلى 
سينا، بلبكار الحي املحمدي - 40070 

مراكش   املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (3 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2260)).
28I

F.C.G.E

برا�سي ترانس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

F.C.G.E
 N°422, APPT.03, 2 EME ETAGE,
 MASSIRA 1 A, MARRAKECH ،
40140، MARRAKECH MAROC
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برا�سي ترانس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 349 

برادي 3 مراكش - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(0(7(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   02

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : برا�سي 

ترانس.

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع، للغير، الدولي و الوطني..
عنوان املقر اال تماعي : رقم 349 

مراكش   40000  - مراكش   3 برادي 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد حمزة أكريش :  600 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

 400   : أكريش  ياسين  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  أكريش  حمزة  السيد 
 40000 مراكش   349 رقم   3 برادي 

مراكش املغرب.

عنوانه(ا)  أكريش  ياسين  السيد 
 40000 مراكش   349 رقم   3 برادي 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  أكريش  حمزة  السيد 
 40000 مراكش   349 رقم   3 برادي 

مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (3 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2020 تحت رقم 5)2))).
29I

ZHAR AHMED

 DROGUERIE BOUTAHRI
FRERES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ZHAR AHMED
 HAY QODS BENSOUDA ، ((

30030، FES MAROC
 DROGUERIE BOUTAHRI

FRERES شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 420 
تجزئة النماء الفيراي بنسودة - 

30030 فا1 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

62007
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   05
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 DROGUERIE BOUTAHRI

.FRERES
بائع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاقير بالتقسيط.
رقم   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 - 420 تجزئة النماء الفيراي بنسودة 

30030 فا1 املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 333   : السيد محمد البوطاهري 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 333   : السيد ادريس البوطاهري 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 334   : السيد العربي النوطاهري 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
البوطاهري  محمد  السيد 
حي   4 الزنقة   202 رقم  عنوانه(ا) 

النماء املسيرة  30030 فا1 املغرب.
البوطاهري  ادريس  السيد 
حي   4 زنقة   204 عنوانه(ا) 

النماءاملسيرة  30030 فا1 املغرب.
البوطاهري  العربي  السيد 

املسيرة   البسمة  حي   (57 عنوانه(ا) 

30030 فا1 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
البوطاهري  محمد  السيد 
حي   4 الزنقة   202 رقم  عنوانه(ا) 

النماء املسيرة  30030 فا1 املغرب
البوطاهري  ادريس  السيد 
حي   4 زنقة   204 عنوانه(ا) 

النماءاملسيرة  30030 فا1 املغرب
البوطاهري  العربي  السيد 

املسيرة   البسمة  حي   (57 عنوانه(ا) 

30030 فا1 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (7 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2020 تحت رقم 20/)65.

30I

malartci

STE EDILAF TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

malartci

 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI

 MELLAL ، 23000، BENI MELLAL

MAROC

STE EDILAF TRAVAUX  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي الشقة رقم 

9 الطابق الثالث  تجزئة بهيجة 6  

شارع 20 غشت بني مالل - 23000 

بني مالل اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
9935

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (4
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. EDILAF TRAVAUX
االعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املختلفة او  البناء .
الشقة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
تجزئة بهيجة  الطابق الثالث    9 رقم 
6  شارع 20 غشت بني مالل - 23000 

بني مالل اململكة املغربية.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 4.750   : صفار  محمد  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
  : السيدة العطاوي فاطة الزهراء 
250 حصة بقيمة 00) درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  صفار  محمد  السيد 
مالل   بني   76 رقم  الواحة  تجزئة 

23000 بني مالل  اململكة املغربية.
الزهراء  فاطة  العطاوي  السيد 
 76 رقم  الواحة  تجزئة  عنوانه(ا) 
اململكة  بني مالل    23000 بني مالل  

املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  صفار  محمد  السيد 
مالل   بني   76 رقم  الواحة  تجزئة 

23000 بني مالل  اململكة املغربية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 20 فبراير 

2020 تحت رقم 66).

31I
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NOTAIRE

C MED BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

NOTAIRE

 ANGLE AVENUE JAMAL

 EDDINE AFRANI ET BD IBN

 TACHEFINE IMM. ABDALASS

 II ENTRE SOL BUREUA N° 25،

90000، TANGER MAROC

C MED BUSINESS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

املجد العوامة رقم 758 - 90000 

طنجة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9289(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   20(9 نونبر   20 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم«   6.900.000«

 7.000.000« إلى  درهم«   (00.000«

تقديم حصص    : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بطنجة   التجارية 

رقم  تحت   2020 يناير   03

.406(((20000(42

32I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

LES MACONS SAHRAOUIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA

حي الفتح زنقة ينبع رقم 32 العيون ، 

70000، العيون املغرب

  LES MACONS SAHRAOUIS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي موالي 
رشيد الشكر االول شارع الزرقطوني 
بلوك 0) رقم 0)  - 70000 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3(00(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LES  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. MACONS SAHRAOUIS
بناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العمارات 
االشغال العامة 

االشغال العامة وانشاء العمارات
عنوان املقر اال تماعي : حي موالي 
رشيد الشكر االول شارع الزرقطوني 
العيون   70000  -   (0 رقم   (0 بلوك 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

3.000.000 درهم، مقسم كالتالي:
  : البنباري  هللا  عبد  السيد 
 (.500.000 بقيمة  حصة   (5.000

درهم للحصة .
الركيبي  احمد  سيدي  السيد 
بقيمة  حصة   (5.000   : اغوينيت 

500.000.) درهم للحصة .
 

السيد عبد هللا البنباري : 5000) 
بقيمة 00) درهم.

الركيبي  احمد  سيدي  السيد 
اغوينيت : 5000) بقيمة 00) درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد هللا البنباري عنوانه(ا) 
الداخلة   28 رقم  العسكري  الحي 

73000 الداخلة املغرب.

الركيبي  احمد  سيدي  السيد 
اغوينيت عنوانه(ا) حي القد1 زنقة 
 70000 العيون   (0 رقم  تانسيقت 

العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد هللا البنباري عنوانه(ا) 
الداخلة   28 رقم  العسكري  الحي 

73000 الداخلة املغرب
الركيبي  احمد  سيدي  السيد 
اغوينيت عنوانه(ا) حي القد1 زنقة 
 70000 العيون   (0 رقم  تانسيقت 

العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
)) فبراير  االبتدائية بالعيون  بتاريخ 

2020 تحت رقم 368/2020.
33I

FACE FIDUCIAIRE

COSMETICS GALLERY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE
209 شارع مصطفى املعني الطابق 

الثالث رقم 6 ، 30)20، الدار 
البيضاء املغرب

COSMETICS GALLERY شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي )20 شارع 
مصطفي املعاني ط 2 ش 9 - 30)20 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

457627
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COSMETICS GALLERY
تا ر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنتو ات التجميلية بالجملة.

عنوان املقر اال تماعي : )20 شارع 
مصطفي املعاني ط 2 ش 9 - 30)20 

الدارالبيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد كطوا مجدي :  340 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
السيد كمال يوسف :  330 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
 330   : محمد  الجبوري  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  مجدي  كطوا  السيد 

عمان األردن 0)))) عمان األردن.
السيد كمال يوسف عنوانه(ا) 57 
زنقة روما إقامة وليلي الدارالبيضاء 

20000 الدارالبيضاء املغرب.
السيد الجبوري محمد عنوانه(ا) 
كربالء العراق )5600 كربالء العراق.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  مجدي  كطوا  السيد 

عمان األردن 0)))) عمان األردن
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم -.

34I

FACE FIDUCIAIRE

 ENOVUS ENGINEERING
AND EQUIPMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE
209 شارع مصطفى املعني الطابق 

الثالث رقم 6 ، 30)20، الدار 
البيضاء املغرب

 ENOVUS ENGINEERING
AND EQUIPMENT  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإل تماعي )20 شارع 

مصطفي املعاني ط 2 ش 9 مر1 

السلطان - 30)20 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

45762(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   30

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 ENOVUS ENGINEERING AND

. EQUIPMENT

مهند1   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مستشار،استيراد تصدير.

عنوان املقر اال تماعي : )20 شارع 

مر1   9 ش   2 ط  املعاني  مصطفي 

الدارالبيضاء   20(30  - السلطان 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000   : رصافي  عادل  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 7 السيد عادل رصافي عنوانه(ا) 
إيطوبكوك   802 ريشغروف د رشقة 

م9ر2ل)  كندا  م9ر2ل)  أون 

إيطوبكوك كندا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 7 السيد عادل رصافي عنوانه(ا) 
إيطوبكوك   802 ريشغروف د رشقة 

م9ر2ل)  كندا  م9ر2ل)  أون 

إيطوبكوك كندا.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم -.
35I

FACE FIDUCIAIRE

DOUJA CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE
209 شارع مصطفى املعني الطابق 

الثالث رقم 6 ، 30)20، الدار 
البيضاء املغرب

DOUJA CONSULTING شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي )20 شارع 
مصطفي املعاني ط  2 ش 9 مر1 
السلطان - 30)20 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
457623

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   30
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DOUJA CONSULTING
مستشار   : غرض الشركة بإيجاز 

في التسيير.
عنوان املقر اال تماعي : )20 شارع 
مر1   9 ش   2 مصطفي املعاني ط  
الدارالبيضاء   20(30  - السلطان 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (0.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة خدوج بالخياط الزكاري :  

00) حصة بقيمة 00) درهم للحصة

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الزكاري  بالخياط  خدوج  السيدة 

 2 شقة   7 عمارة   3 قطاع  عنوانه(ا) 

شارع األرزحي الرياض الرباط 0)00) 

الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الزكاري  بالخياط  خدوج  السيدة 

 2 شقة   7 عمارة   3 قطاع  عنوانه(ا) 

شارع األرزحي الرياض الرباط 0)00) 

الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 2( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم -.

36I

FINCOSA MARRAKECH

GITP DEVELOPPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINCOSA MARRAKECH

شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عمارة 80) بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 40000، مراكش 

املغرب

GITP DEVELOPPEMENT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي الشقة 
رقم 3 شارع فلسطين تجزئة راتما )) 

الداوديات  - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(02809

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (3

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 GITP  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.DEVELOPPEMENT
: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

االشغال املختلفة او البناء.
الشقة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
رقم 3 شارع فلسطين تجزئة راتما )) 
الداوديات  - 40000 مراكش املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000   : السيد العمراني محمد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد العمراني محمد عنوانه(ا) 
الحي املحمدي تجزئة النقل الحضري 
مراكش   40000   3 رقم   93 عمارة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد العمراني محمد عنوانه(ا) 
الحي املحمدي تجزئة النقل الحضري 
مراكش   40000   3 رقم   93 عمارة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (8 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2369)).
37I

FINCOSA MARRAKECH

 BOULANGERIE PATISSERIE
MON GATEAU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عمارة 80) بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 40000، مراكش 
املغرب

 BOULANGERIE PATISSERIE
MON GATEAU شركة ذات 
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املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

الراحة عمارة رقم 7 محل رقم 4)  - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(02389

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 BOULANGERIE PATISSERIE

.MON GATEAU

مخبزة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وبيع الحلويات بالتقسيط.

تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 -  (4 7 محل رقم  الراحة عمارة رقم 

40000 مراكش املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ايت لحسن الحسين :  00) 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 (00   : زين6  اعمر  بن  السيدة 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

السيدة ايت لحسن نعيمة :  400 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

فاطمة  لحسن  ايت  السيدة 

 (00 بقيمة  حصة   400   : الزهراء 

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الحسين  لحسن  ايت  السيد 

رقم  ب  حرف   2 املسيرة  عنوانه(ا) 

706  40000 مراكش املغرب.

السيدة بن اعمر زين6 عنوانه(ا) 

املسيرة 2 حرف ب رقم 706  40000 

مراكش املغرب.

نعيمة  لحسن  ايت  السيدة 

رقم  ب  حرف   2 املسيرة  عنوانه(ا) 

706  40000 مراكش املغرب.

فاطمة  لحسن  ايت  السيدة 

الزهراء عنوانه(ا) املسيرة 2 حرف ب 
رقم 706  40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

نعيمة  لحسن  ايت  السيدة 

رقم  ب  حرف   2 املسيرة  عنوانه(ا) 

706  40000 مراكش املغرب

فاطمة  لحسن  ايت  السيدة 

الزهراء عنوانه(ا) املسيرة 2 حرف ب 
رقم 706  40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   05 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 968))).

38I

EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

JGMV IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 EXPERTS CONSULTANTS DU

DETROIT

90 شارع يوسف إبن تاشفين رقم 

85 ، 90000، طنجة املغرب

JGMV IMMO  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

العربية السعودية ، اقامة العزيزية 

، الطابق الثالث ، رقم 20  طنجة  

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(04(27

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   ((

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 JGMV : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. IMMO

: املعامالت  غرض الشركة بإيجاز 

العقارية و التجارية

ادارة و تسيير البناءات، الكراءات 

و العقارات.

التجارة بصفة عامة 

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 

اقامة العزيزية   ، العربية السعودية 

طنجة     20 رقم   ، الثالث  الطابق   ،

90000 طنجة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

الحا وي  الصمد  عبد  السيد 

درهم   (.000 بقيمة  حصة   50   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الحا وي  الصمد  عبد  السيد 

 Chemin du maine  (( عنوانه(ا) 

Pompignac 33370 فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الحا وي  الصمد  عبد  السيد 

 Chemin du maine  (( عنوانه(ا) 

Pompignac 33370 فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (8 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم 230570.

39I

FINCOSA MARRAKECH

ALMENDROMUNDO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عمارة 80) بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 40000، مراكش 
املغرب

ALMENDROMUNDO شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 55 شارع 
محمد الخامس عمارة  كار الشقة 

33 - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(02557
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALMENDROMUNDO
غرض الشركة بإيجاز : مشتل

استغالل املزارع.
55 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 
الشقة  الخامس عمارة  كار  محمد 

33 - 40000 مراكش املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : ريستا  يانكومو  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
السيد ريستا ادريانو :  500 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ريستا  يانكومو عنوانه(ا) 
تاركة    42 رقم  تجزئة  مصمودي 

40000 مراكش املغرب.
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عنوانه(ا)  ادريانو  ريستا  السيد 

تاركة    42 رقم  تجزئة  مصمودي 

40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ريستا  يانكومو عنوانه(ا) 

تاركة    42 رقم  تجزئة  مصمودي 

40000 مراكش املغرب

عنوانه(ا)  ادريانو  ريستا  السيد 

تاركة    42 رقم  تجزئة  مصمودي 

40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (( بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 33)2)).

40I

T.B COMPETENCE PRIVE SARL AU

ENA TRAVEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 T.B COMPETENCE PRIVE SARL

AU

 HAY LAARY CHEIKH AV

 5 (47-HASSAN 1 N°145

 EME ETG APP 12 - NADOR

 RESIDENCE ASSAYAH، 62000،

NADOR MAROC

ENA TRAVEL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي كايمو 

زنقة 3 شارع 9) الناظور - 62000 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(9683

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 يناير   (7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ENA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. TRAVEL

وكالة   /(  : غرض الشركة بإيجاز 

أسفار.

عنوان املقر اال تماعي : حي كايمو 

 62000  - الناظور   (9 شارع   3 زنقة 

الناظور املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 90.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 300   : الفونتي  هشام  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

300 حصة    : السيد انس البركة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

السيدة كوثر الكيري :  300 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الفونتي  هشام  السيد 

الناظور  بويفرور  بني  لعسارة  دوار 

62000 الناظور املغرب.

حي  السيد انس البركة عنوانه(ا) 

املطار تجزئة البحر االبيض املتوسط 

الناظور   62000 الناظور     3 رقم 

املغرب.

عنوانه(ا)  الكيري  كوثر  السيدة 

الناظور  العروي  الياسمين  شارع 

62550 العروي- الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  بودرة  سهيلة  السيدة 

االبيض  البحر  تجزئة  املطار  حي 

الناظور   62000 الناظور  املتوسط 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 07 فبراير 

2020 تحت رقم 87).

41I

MATAHRI ABDERRAHIM

ESPERENCE NAJI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

MATAHRI ABDERRAHIM

05) زنقة وليلي حي السالم بركان ، 

63300، بركان املغرب

ESPERENCE NAJI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم )76 

حي السالم مداغ بركان - 63300 

بركان املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.5733

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر   2020 فبراير   (2 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 ESPERENCE ذات الشريك الوحيد 

NAJI  مبلغ رأسمالها 00.000) درهم 

 76( رقم  اإل تماعي  وعنوان مقرها 

 63300  - بركان  مداغ  السالم  حي 

عدم نجاح   : بركان املغرب نتيجة ل 

املشروع.

و حدد مقر التصفية ب رقم )76 

 63300  - بركان  مداغ  السالم  حي 

بركان املغرب. 

و عين:

السيد(ة) محمد  ناجي و عنوانه(ا) 

بركان   63300 مداغ  الشعانين  دوار 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقود  تبليغ  محل  و   املخابرة 

و الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (3 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2020 تحت رقم 82/2020.

42I

T.B COMPETENCE PRIVE SARL AU

 PIECES ACCESSOIRES
KHARMICH

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 T.B COMPETENCE PRIVE SARL
AU

 HAY LAARY CHEIKH AV
 5 (47-HASSAN 1 N°145

 EME ETG APP 12 - NADOR
 RESIDENCE ASSAYAH، 62000،

NADOR MAROC
 PIECES ACCESSOIRES

KHARMICH شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي 
عاريض ديار عاريض  A19  رقم 7) 
الناظور - 62000 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(902(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   20(9 يونيو   (7
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 PIECES : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ACCESSOIRES KHARMICH
تا ر    /(  : غرض الشركة بإيجاز 

اكسسوارات وقطع غيارالسيارات.
غيار  قطع  وتصدير  استيراد   /2

واكسسوارات السيارات وغيرها..
حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 (7 رقم    A19 عاريض ديار عاريض  

الناظور - 62000 الناظور املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : خرميش  السيد  واد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 500   : خرميش  اليا1  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  خرميش  السيد  واد 
رقم   207 زنقة  حي عريض سكتور3 
24 الناظور 62000 الناظور املغرب.

السيد اليا1 خرميش عنوانه(ا) 
 24 رقم   207 زنقة   3 عريض  حي 

الناظور 62000 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  خرميش  السيد  واد 
رقم   207 زنقة  حي عريض سكتور3 

24 الناظور 62000 الناظور املغرب
السيد اليا1 خرميش عنوانه(ا) 
 24 رقم   207 زنقة   3 عريض  حي 

الناظور 62000 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ )0 غشت 

9)20 تحت رقم 2833.
43I

L.AUDIFEC

DELICES FACTORY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

L.AUDIFEC
 N 67 RES  BERNABEN 4 EME

 ETAGE ANGLE RUE FOURATE &
 ABOUTAOUR MAARIF MAARIF

 EXTENTION CASABLANCA،
20370، CASABLANCA MAROC
DELICES FACTORY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 

 Angle Rue Mozart, Bd Anfa,
 Résidence le Petit Paradis, 7ème

 étage -Casablanca - 20300
Casablanca MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
257039

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DELICES FACTORY

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 Exploitation de Café, de salon

  de thé et organisation de

.  Réceptions

 Angle  : اال تماعي  املقر  عنوان 

 Rue Mozart, Bd Anfa, Résidence

 le Petit Paradis, 7ème étage

 -Casablanca - 20300 Casablanca

.MAROC

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 90.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 Omar BENYAICH :  450 السيد

حصة بقيمة 45.000 درهم للحصة .

 Loubna BENYAICH السيدة 

درهم   45.000 حصة بقيمة   :  450

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 Omar BENYAICH السيد 

 Rue Ahmed Charci  24 عنوانه(ا) 

.Anfa 21500 Casablanca Maroc

 Loubna BENYAICH السيدة 

  Rue Poiriers Anfa  2 عنوانه(ا) 

.20650 Casablanca Maroc

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 Omar BENYAICH السيد 

 Rue Ahmed Charci عنوانه(ا)  

 Anfa 24 21500 Casablanca

Maroc

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 082)73.

44I

N2M CONSEIL-SARL

KROUA IMMO-SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
KROUA IMMO-SARL AU  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي بودينار 
املركز  ماعة بودينار الدريوش  - 

62000 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : )8
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. KROUA IMMO-SARL AU
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة او البناء - الصباغة .
بودينار   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 - الدريوش   بودينار  املركز  ماعة 

62000 الناظور املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000   : احمد  فار1  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  اخمد   فار1  السيد 
دوار اخشاب امغار بودينار تمسمان 

الدريوش 62253 الذريوش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  اخمد   فار1  السيد 

دوار اخشاب امغار بودينار تمسمان 

الدريوش 62253 الذريوش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاريخ  بالدريوش   االبتدائية 

فبراير 2020 تحت رقم 4).

45I

N2M CONSEIL-SARL

PASTELMAR-SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

  PASTELMAR-SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي املطار 

العروي الناظور  - 62000 الناظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(9703

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (2

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. PASTELMAR-SARL AU

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

-استراد  الحلويات  صناعةوتوزيع 

وتصدير .
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عنوان املقر اال تماعي : حي املطار 
الناظور   62000  - العروي الناظور  

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000   : خالد  اكعيبش  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  السيد اكعيبش خالد  
حي السعادة العروي الناظور 62000 

الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  السيد اكعيبش خالد  
حي السعادة العروي الناظور  62000 

الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 4) فبراير 

2020 تحت رقم 222.
46I

Khidmat Attajir

MOTOFREE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Khidmat Attajir
 BIS RUE EL MOUAHIDINE ، 05
52000، ERRACHIDIA MAROC

MOTOFREE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي الرقم 
03 زنقة بني امحمد الواد لحمر  - 

52000 الرشيدية املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(((75

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2020 فبراير   (0 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الهاللي  الغالي   (ة)  تفويت السيد 
أصل  من  ا تماعية  حصة   500
(ة)  السيد  لفائدة   حصة   50.000
حسن الهاللي بتاريخ 0) فبراير 2020.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 (8 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

فبراير 2020 تحت رقم 98/2020.

47I

fiduciaire de l’avenir

 LES QUATRE LUNES AU

MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

fiduciaire de l›avenir

االنور)2 زنقة االزنبق حي الراحة 

الدار البيضاء ، 20200، الدار 

البيضاء املغرب

 LES QUATRE LUNES AU

MAROC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : شارع 

ام الربيع  رقم 28  اقامة الفردو1 

GH 25 A الطابق  الثاني الشقة 06 

االلفة الدار البيضاء - 20220 الدار 

البيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.33(993

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر   20(9 يوليوز   (2 في  املؤرخ 

 LES QUATRE LUNES AU حل 

املسؤولية  ذات  شركة   MAROC

 22.000 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 

درهم وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

اقامة الفردو1    28 رقم  ام الربيع  

الشقة  الثاني  الطابق    GH 25 A

 20220  - البيضاء  الدار  االلفة   06

لشارع  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

اقامة الفردو1    28 رقم  ام الربيع  

 06 الثاني الشقة  GH 25 A الطابق  

االلفة الدار البيضاء املغرب

مشاكل تحقيق الهدف اال تماعي 

من   66.80% من  اكثر  وفقدان 

الراسمال اال تماعي ..

و عين:

  FRANCOIS- RENE السيد(ة) 

زنقة   ((8 عنوانه(ا)  و   RICHEZ

بلنكور  00)92بولوني  بالفي  دو 

فرنسا  بولوني   92(00 فرنسا   92

كمصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

9)20 وفي شارع ام  25 شتنبر  بتاريخ 

 GH 1الربيع  رقم 28  اقامة الفردو

A 25 الطابق  الثاني الشقة 06 االلفة 

الدار البيضاء املغرب - 20220 الدار 

البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 0)5)73.

48I

LAAJEB ACCOUNTING

EASYTOUCH SII
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

LAAJEB ACCOUNTING

 AV DES FAR RES JAOUHARAT

 TETOUAN NC ، 93040،

TETOUAN MAROC

EASYTOUCH SII شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : شارع 

الجيش امللكي إقامة  وهرة تطوان 

رقم C - 93000 تطوان املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(9759

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر   20(9 د نبر   (2 في  املؤرخ 

ذات  شركة   EASYTOUCH SII حل 

رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   (00.000

اإل تماعي شارع الجيش امللكي إقامة 

 C - 93000 رقم  تطوان   وهرة 

تطوان املغرب نتيجة لعدم إمكانية 

استمرار الشركة.

و عين:

و  البخاري  سميرة   السيد(ة) 

اقامة  الخراز  محمد  ارع  عنوانه(ا) 
 93000  (4 رقم   5 ط  ياسمينة ط 

تطوان  املغرب كمصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

شارع  وفي   20(9 د نبر   (3 بتاريخ 

امللكي إقامة  وهرة تطوان  الجيش 
تطوان   93000  - تطوان   C رقم 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   (0 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2020 تحت رقم 0048.

49I

LAAJEB ACCOUNTING

 PHARMACIE
DARAKOUBAA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LAAJEB ACCOUNTING

 AV DES FAR RES JAOUHARAT

 TETOUAN NC ، 93040،

TETOUAN MAROC

 PHARMACIE DARAKOUBAA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي بجان6 

الطريق الوطنية رقم 02 النقطة 
الكيلومترية )) من شفشاون 

باتجاه مدينة تطوان مركز دار اقو 

باع  ماعة وقيادة الدردارة إقليم 
شفشاون. - 000)9 شفشاون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(383

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   20(9 ماي   30

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PHARMACIE DARAKOUBAA
تشغيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مؤسسة صيدالنية.
شراء وبيع وتسويق وتوزيع  ميع 
واملعدات  الصيدالنية  املنتجات 

الطبية..
بجان6   : اال تماعي  املقر  عنوان 
النقطة   02 رقم  الوطنية  الطريق 
)) من شفشاون باتجاه  الكيلومترية 
مدينة تطوان مركز دار اقو باع  ماعة 
 - شفشاون.  إقليم  الدردارة  وقيادة 

000)9 شفشاون املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000   : خالد   امالل  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  خالد   امالل  السيد 

اسبانيا 000)9 شفشاون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  خالد   امالل  السيد 

اسبانيا 000)9 شفشاون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  بشفشاون   االبتدائية 

يونيو 9)20 تحت رقم 9)20/)22.
50I

LAAJEB ACCOUNTING

RIVER DREAM
إعالن متعدد القرارات

LAAJEB ACCOUNTING
 AV DES FAR RES JAOUHARAT

 TETOUAN NC ، 93040،
TETOUAN MAROC

RIVER DREAM »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: طريق 
طنجة مجموعة زميتة محل رقم 24 

تطوان - 93000 تطوان املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.(3955

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   20(9 25 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
الذي  حصص:  تفويت  رقم  قرار 
ينص على مايلي: باع السيد الحسين 
املتمثلة  حصصه  الشاعر  ميع 
علي  محمد  للسيد  حصة   (000 في 

الشاعر
ينص  الذي   : استقالة  رقم  قرار 
استقالة السيد الحسين  على مايلي: 
الشاعر من منصبه كمسير للشركة 
، و تعيين السيد محمد علي الشاعر 
كمسير و شريك وحيد للشركة  كمسير 

ملدة غير محدودة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
الذي  7:التسيير:  بند  رقم  بند 
ينص على مايلي: تعيين السيد محمد 
علي الشاعر مغربي الجنسية ، املزداد 
لبطاقة  986)/26/03حامل  بتاريخ 
 L459471: رقم  الوطنية  التعريف 
بجبل زمزم سانية الطريس املضيق 

. الساكن 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتطوان  بتاريخ 09 أكتوبر 

9)20 تحت رقم 6025.
51I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

SNRBP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

رقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 
الحرية شارع فلسطين ، 30000، 

فا1 املغرب
SNRBP شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 33 تجزئة 

الفرح مسيرة  - 30000 فا1 املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.47253

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   2020 فبراير   (2 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»400.000 درهم« أي من »00.000) 

عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (8 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2020 تحت رقم 020/)68.

52I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

WEB ON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 FIDUCIAIRE FIDBOSS

Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;

 RESIDENCE LAHRECH N° 6

 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC

WEB ON   شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
ريزانا، رقم 6 إقامة الحرش شقة 

3)، الطابق 4 شارع محمد الخامس   

- 50050 مكنا1 املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.46425

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2020 يناير   3( في  املؤرخ 

املصادقة على :

لبوني  يوسف   (ة)  تفويت السيد 

334 حصة ا تماعية من أصل 334 

حصة لفائدة  السيد (ة) بالل لبوني 

بتاريخ )3 يناير 2020.

لبوني  أيوب  (ة)  السيد  تفويت 
333 حصة ا تماعية من أصل 333 
حصة لفائدة  السيد (ة) بالل لبوني 

بتاريخ )3 يناير 2020.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   20 بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2020 تحت رقم 836.
53I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE R.F.K
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

SOCIETE R.F.K  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي قصر 
الدويرة الرت6 اوفو1  - 52000 

الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(36(3
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   30
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SOCIETE R.F.K
غرض الشركة بإيجاز : صناعة و 

بيع مواد التنضيف .
قصر   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 52000  - اوفو1   الرت6  الدويرة 

الرشيدية املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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قديري   الشريف  موالي  السيد 
اوفو1   الدويرة  قصر  عنوانه(ا) 

52000 الرشيدية املغرب.
عنوانه(ا)  قديري   مريم  السيدة 
 52000 اوفو1     الدويرة  قصر 

الرشيدية املغرب.
نضالهقه  فاطمة  السيدة 
اوفو1   الدويرة  قصر  عنوانه(ا) 

52000 الرشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  قديري  مريم  السيدة 
 52000 اوفو1     الدويرة  قصر 

الرشيدية املغرب
قديري   الشريف  موالي  السيد 
اوفو1     الدويرة  قصر  عنوانه(ا) 

52000 الرشيدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتاريخ  االبتدائية بالرشيدية  

رقم -.
54I

امغار عبد الغافور

KM SPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 
) الطابق االول تطوان ، 93000، 

تطوان املغرب
KM SPORT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 79 شارع 

 بل تدغين رقم 02 تطوان - 93000 
تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
265(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 KM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.SPORT

غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 
السيارات املستعملة.

79 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 
 بل تدغين رقم 02 تطوان - 93000 

تطوان املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
50 حصة    : السيد املروني كريم 

بقيمة 000.) درهم للحصة .
السيد املروني محمد :  50 حصة 

بقيمة 000.) درهم للحصة .
بقيمة   50  : السيد املروني كريم 

000.) درهم.
بقيمة   50  : السيد املروني محمد 

000.) درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  كريم  املروني  السيد 
الطابق  الخراز زنقة ح  شارع محمد 

03 رقم 65 93000 تطوان املغرب.
عنوانه(ا)  محمد  املروني  السيد 

املانيا 008) امستردام املانيا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  كريم  املروني  السيد 
الطابق  الخراز زنقة ح  شارع محمد 

03 رقم 65 93000 تطوان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (7 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2020 تحت رقم 0296.
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N2M CONSEIL-SARL

AIT TOUZINE CAR-SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
AIT TOUZINE CAR-SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
النصر ميضار الدريوش  - 62000 

ميضار الدريوش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 79
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   2(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AIT  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TOUZINE CAR-SARL
تا ير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 62000  - الدريوش   ميضار  النصر 

ميضار الدريوش املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 2.000   : محمد   ازواغ  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 2.000   : يونس  ازواغ  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 (.000   : سمير   ازواغ  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  محمد  ازواغ  السيد 
 62253 الدريوش   ميضار  املا  حي 

الذريوش املغرب.
عنوانه(ا)  يونس   ازواغ  السيد 
 62253 الدريوش  ميضار  املا  حي 

الذريوش املغرب.
عنوانه(ا)  سمير   ازواغ  السيد 
 62253 الدريوش  ميضار  املا  حي 

الذريوش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  بالل  ازوكار  السيد 
 62253 الدريوش   ميضار  املا  حي 

الذريوش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بتاريخ  بالدريوش   االبتدائية 

فبراير 2020 تحت رقم 3).

56I

SPHERE CONSEILS

ليدر فيرمتير أوف أفريقيا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SPHERE CONSEILS
 BD BAHMAD , RESIDENCE

 NOUFISSA 5EME ETAGE N°14
 238, ، 24000، CASABLANCA

MAROC
ليدر فيرمتير أوف أفريقيا   شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي زاوية شارع 
اللة الياقوت وزنقة العرعار، عمارة 
9 إقامة كاليس، الطابق الرابع الدار 

البيضاء - 24000 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
455239

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   (3
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
ليدر   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

فيرمتير أوف أفريقيا  .
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتسويق  ميع املنتجات املعدنية
تحويل الصل6 ،

 نجارة األلومنيوم ، نجارة معدنية 
، نجارة اإلنوكس ، نجارة الخش6 

وتسويق  ميع  وتركي6  تصنيع   
منتجات املتعلقة بأبواب املباني

 تجارة الجملة والتقسيط لجميع 
املنتجات والسلع

 استيراد وتصدير  ميع املنتجات 
والسلع.
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املعامالت  عمليات   ميع 
والعموالت والوساطة التي قد تكون 
مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 

باألهداف املذكورة أعاله.
العمليات  عامة،  ميع  وبصفة   
العقارية،  والغير  التجارية،العقارية 
واملالية املرتبطة بشكل مباشر أو غير 
أو  أعاله  املحددة  باألهداف  مباشر 
تنمية  في  أن تساهم  التي من شأنها 

الشركة ؛
زاوية   : اال تماعي  املقر  عنوان 
شارع اللة الياقوت وزنقة العرعار، 
عمارة 9 إقامة كاليس، الطابق الرابع 
الدار البيضاء - 24000 الدار البيضاء 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عصام الزراري عنوانه(ا) 
 (0 شقة   4 طابق  لكبير  عرصة   28
البيضاء  الدار   24000 املعاريف  

املغرب.
السيد  خالد الزراري   عنوانه(ا) 
تجزئة   2 املسجد  إقامة   (4 رقم 
التهامي  ليز   24000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد  خالد الزراري   عنوانه(ا) 
تجزئة   2 املسجد  إقامة   (4 رقم 
التهامي  ليز   24000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم -.
57I

fiduciairelaperformance

تانزيفكو
إعالن متعدد القرارات

fiduciairelaperformance
 rue safi hay nasr meknes

meknes، 50000، meknes maroc
تانزيفكو  »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

 1ER :وعنوان مقرها اال تماعي
 ETAGE MISE A NIVEAU N°4 BIS
 IMM 4 AVENUS AL YOUSSRE

 RTE EL HAJEB MEKNES - 50000
MEKNES املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.4237(
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
9)20 تم اتخاذ  30 د نبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :0( رقم  قرار 
تمت اقالة السيد العبدالوي   مايلي: 
محمد    من مهامه في تسيير الشركة 

ودلك با تماع 75%  من االعضاء
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :(4 رقم  بند 
تسير الشركة من طرف  يتم   مايلي: 
فقط   اليوسفي  محمد  السيد   

وبامضاءه الوحيد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (3 بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2020 تحت رقم )69.

58I

FIDURIZK

FORASSCOL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDURIZK
 AV ALLAL BEN ABDELLAH LES
 JARDINS N°4 BENSLIMANE ،
13000، BENSLIMANE MAROC

FORASSCOL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 

) زاوية زنقة طريق ابن زياد زنقة 
زرايدي غفور بنسليمان - 3000) 

بنسليمان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6((5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون   2020 فبراير   06

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FORASSCOL

-التكوين   : غرض الشركة بإيجاز 

واالستشارة في املجال التربوي.

املجال  في  واملصاحبة  -الدعم 

املدر�سي..

رقم   : اال تماعي  املقر  عنوان 

زنقة  زياد  ابن  طريق  زنقة  زاوية   (

 (3000  - بنسليمان  غفور  زرايدي 

بنسليمان املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 (00   : بابا خوي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 000.) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد بابا خوي عنوانه(ا) 

تجزئة  نان بلقا�سي عمارة 30 شقة 

سال   ((060 خارج االقوا1 سال   5

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد بابا خوي عنوانه(ا) 

تجزئة  نان بلقا�سي عمارة 30 شقة 

سال   ((060 خارج االقوا1 سال   5

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 2( بتاريخ  سليمان   ببن  االبتدائية 

فبراير 2020 تحت رقم 72/2020.
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TGE FIDUS

DINDE ESSAADA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

TGE FIDUS

حي الوحدة رقم 68) ، 20800، 

املحمدية املغرب

DINDE ESSAADA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي )20 
زاوية شارع مختار السو�سي و شارع 

املرابطين  - 28830 املحمدية 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4993

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر   2020 فبراير   (3 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 DINDE الوحيد  الشريك  ذات 

ESSAADA  مبلغ رأسمالها 00.000) 

 20( درهم وعنوان مقرها اإل تماعي 
و شارع  السو�سي  زاوية شارع مختار 

املرابطين  - 28830 املحمدية املغرب 

نتيجة ل : اغالق الشركة.

 20( ب  التصفية  مقر  حدد  و 
و شارع  السو�سي  زاوية شارع مختار 

املرابطين  - 28830 املحمدية املغرب. 

و عين:

و  وركي  العربي   السيد(ة) 

املرابطين  شارع   20( عنوانه(ا) 

كمصفي  املغرب  املحمدية   28830

(ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

فبراير 2020 تحت رقم 282.

60I
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FORMAFID CONSEIL

MAY CRAVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FORMAFID CONSEIL
 N°33 BOULEVARD LARBI
 LOUADI ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC
MAY CRAVE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 7) إقامة 

العرو�سي 2 شارع الزرقطوني - 
26000 سطات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
583(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   2(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MAY  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.CRAVE
مطعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الو بات السريعة
املطاعم املتنقلة
متعهد الحفالت
التجارة العامة.

عنوان املقر اال تماعي : 7) إقامة 
 - الزرقطوني  شارع   2 العرو�سي 

26000 سطات املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

00.000,00) درهم، مقسم كالتالي:
 (.000   : السيد الو داني حمزة 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الو داني حمزة عنوانه(ا) 
 40(40   569 رقم   1  3 املسيرة 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الو داني حمزة عنوانه(ا) 
 40(40   569 رقم   1  3 املسيرة 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
9) فبراير  االبتدائية بسطات  بتاريخ 

2020 تحت رقم 7/20)).
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يوسف دريس العريبي

OUSTANI VOYAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

يوسف دريس العريبي
رقم ) عمارة مجمع املسافر شارع 
الفضيلة الحي الصناعي ، 0000)، 

الرباط املغرب
OUSTANI VOYAGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 5) شارع 
األبطال الشقة رقم 4 اكدال الرباط 

0000) الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(42525
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   20
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OUSTANI VOYAGE
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسافرين
النقل السياحي.

5) شارع  عنوان املقر اال تماعي : 
4 اكدال الرباط  األبطال الشقة رقم 

0000) الرباط املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد وسطاني موالي املصطفى :  

500 حصة بقيمة 00) درهم للحصة

السيد الخضار منعم :  500 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد وسطاني موالي املصطفى 
حي الفرح   34 رقم   2 زنقة  عنوانه(ا) 

0000) الرباط املغرب.

عنوانه(ا)  منعم  الخضار  السيد 

 90060 حي مسنانة حومة بوطريقة  

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد وسطاني موالي املصطفى 
حي الفرح   34 رقم   2 زنقة  عنوانه(ا) 

0000) الرباط املغرب

عنوانه(ا)  منعم  الخضار  السيد 

 90060 حي مسنانة حومة بوطريقة  

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   29 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2020 تحت رقم  87784.
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dalha interim

باتيراب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

dalha interim

 203BD Emile Zola Casablanca

 203BD Emile Zola Casablanca،

20042، CASABLANCA maroc

باتيراب  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 202 شارع 

عبد املومن رقم 5 الدارالبيضاء  - 

20042 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

455297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 يناير   (7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : باتيراب

بناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العمارات الترصيص الكهرباء النجارة  

االملينوم والخش6 الصباغة وكل ما 

يتعلق بالبناء .

 202  : اال تماعي  املقر  عنوان 

شارع عبد املومن رقم 5 الدارالبيضاء  

- 20042 الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

000.000.) درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)   بنرابح  بو معة  السيد 

20400 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

عنوانه(ا)   بنرابح  ي  املهد  السيد 

20400 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

عنوانه(ا)   رزقي  فاطمة  السيدة 

20400 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)   بنرابح  بو معة  السيد 

20400 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم -.

63I
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ZOHASI SAHARA

TRANSINFRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ZOHASI SAHARA
93) شارع مزوار، حي الفتح، 

العيون، 70000، العيون املغرب
TRANSINFRA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي الحي 

الحجري زنقة الحرمين رقم 76 - 
70000 العيون املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.28425
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2020 فبراير   (4 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ايوب الريا�سي  (ة)  تفويت السيد 
أصل  من  ا تماعية  حصة   500
(ة)  السيد  لفائدة   حصة   (.000
فبراير   (4 بتاريخ  الدوابي  احمد 

.2020
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
20 فبراير  االبتدائية بالعيون  بتاريخ 

2020 تحت رقم 464/2020.

64I

CABINET RAMI EXPERTISE

 PHARMACIE OURTZARH
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

 PHARMACIE OURTZARH SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 1) 
املحل 2 أورتزاغ، تاونات - 34044 

تاونات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(603

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون   20(9 أكتوبر   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 PHARMACIE OURTZARH SARL

.AU

غرض الشركة بإيجاز : - صيدلي.

تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 - تاونات  أورتزاغ،   2 املحل   (1

34044 تاونات املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 800.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 8000  : عادل  املزدغي  السيد 

بقيمة 00) درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  عادل  املزدغي  السيد 

حدائق البديع فيال 7) األندلس عين 

الشقف موالي يعقوب فا1  30000 

فا1 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  عادل  املزدغي  السيد 

حدائق البديع فيال 7) األندلس عين 

الشقف موالي يعقوب فا1  30000 

فا1 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   20 بتاريخ  االبتدائية بتاونات  

2020 تحت رقم 72.

65I

ACCOUNTING & OUTSOURCING

A.S.B.. TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ACCOUNTING &

OUTSOURCING

 AVENUE MERS SULTAN ، 26

20250، الدار البيضاء املغرب

A.S.B.. TRANSPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 209 زنقة 

مصطفي املعاني الطابق 6 شقة رقم 

2)  - 20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(8586(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2008 يونيو   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 A.S.B.. : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TRANSPORT

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع.
عنوان املقر اال تماعي : 209 زنقة 

مصطفي املعاني الطابق 6 شقة رقم 

2)  - 20000 الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 40.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

  : السيد محمد علي ابن يوسف  

200 حصة بقيمة 00) درهم للحصة

 200   : بوخاري  هشام  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

يوسف   ابن  علي  محمد  السيد 

عنوانه(ا) سيدي بوعزة ساف رقم 24 

سال 20000 الدار البيضاء املغرب.

عنوانه(ا)  بوخاري  هشام  السيد 
حي كوبا زنقة 2 رقم )) الدار البيضاء 

20000 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
يوسف   ابن  علي  محمد  السيد 
رقم  ساف  بوعزة  سيدي  عنوانه(ا) 
24 سال 20000 الدار البيضاء املغرب
عنوانه(ا)  بوخاري  هشام  السيد 
حي كوبا زنقة 2 رقم )) الدار البيضاء 

20000 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز 2008 تحت رقم 6788)3.

66I

FI.DEBAGH

BULK UP SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FI.DEBAGH
شارع منصور الذهبي إقامة ميسيل 

طابق ) مكت6 رقم )3 طنجة ، 
90000، طنجة املغرب

BULK UP SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي مجمع 
إفران  بلوك 3 مجموعة 26 إقامة 
3) شقة 256 طنجة  - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(04029
 04 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 فبراير 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BULK : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.UP SARL
تسليم و   : غرض الشركة بإيجاز 

توزيع املنتو ات.



6(77 الجريدة الرسميةعدد 5602 - 6) ر 6 )44) ))) مار1 2020) 

مجمع   : اال تماعي  املقر  عنوان 

إفران  بلوك 3 مجموعة 26 إقامة 3) 

طنجة   90000  - طنجة    256 شقة 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 80.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ياسر الوهاري :  320 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

الحماني  الشالف  وردة  السيدة 

درهم   (00 بقيمة  حصة   320   :

للحصة.

السيد محمد علي الوهاري :  320 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

السيد ياسر الوهاري : 320 بقيمة 

00) درهم.

 : السيدة وردة الشالف الحماني 

320 بقيمة 00) درهم.

السيد محمد علي الوهاري : 60) 

بقيمة 00) درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)   الوهاري  ياسر  السيد 

 90000 طنجة   ( رقم  سردنية  حي 

طنجة املغرب.

الحماني  الشالف  وردة  السيدة 

فنيداق  بليونش   دوار  عنوانه(ا) 

90000 طنجة املغرب.
الوهاري  علي  محمد  السيد 
طنجة   ( حي سردنية رقم  عنوانه(ا) 

90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)   الوهاري  ياسر  السيد 

 90000 طنجة   ( رقم  سردنية  حي 

طنجة املغرب

الحماني  الشالف  وردة  السيدة 

فنيداق  بليونش   دوار  عنوانه(ا) 

90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (3 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم 230484.

67I

STE DIAGNOLAB

STE DIAGNOLAB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

STE DIAGNOLAB
 MAG N°2 LOT

 N0347LOTISSEMENT WAFAE
 IV ROUTE DE SEFROU FES ،

30000، FES MAROC
STE DIAGNOLAB  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 MAG وعنوان مقرها اإل تماعي

 N°2 LOT N°347 LOTISSEMENT
  WAFAE IV ROUTE DE SEFROU

.- 30000 FES MAROC
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.30077

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2020 04 فبراير  املؤرخ في 
مسير  ديد للشركة السيد(ة) اعريوة   

عبداالاله كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (4 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2020 تحت رقم 644/020.
68I

CANOCAF SARL

SAKAN TOUDAY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 
رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 الناظور، 

NADOR MAROC ،62000
شركة ذات    SAKAN TOUDAY

املسؤولية املحدودة
شارع  اإل تماعي  مقرها  وعنوان 
إقامة   ،20-13 الحمراء  الساقية 
 62550  - العروي   06 رقم  البستان  

الناظور  املغرب 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(9707

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   2(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SAKAN TOUDAY

/(  : بإيجاز  الشركة  غرض 

و  2/االستيراد  العقاري  االنعاش 

التصدير.

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 

إقامة   ،20-13 الحمراء  الساقية 
 62550  - العروي   06 رقم  البستان  

الناظور  املغرب .

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد قجيع  :  330 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

السيد عزيز حدو�سي :  70) حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

 (70   : حدو�سي   فريد  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

  : الجلطي  الصماد  عبد  السيد 

70) حصة بقيمة 00) درهم للحصة

  : حدو�سي  الواحد  عبد  السيد 

60) حصة بقيمة 00) درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  قجيع   محمد  السيد 
حي القد1 العروي  62550 الناظور  

املغرب .

عنوانه(ا)  حدو�سي  عزيز  السيد 
 50 رقم  الحمراء  الساقية  شارع 

العروي  62550 الناظور  املغرب .

عنوانه(ا)  السيد فريد حدو�سي  

العروي  الحمراء  الساقية  شارع   50

62550 الناظور  املغرب .

الجلطي  الصماد  عبد  السيد 

 3056 عنوانه(ا) تجزئة العمران رقم 

سلوان  62702 الناظور  املغرب .

حدو�سي  الواحد  عبد  السيد 
عنوانه(ا) شارع الساقية الحمراء رقم 
50 العروي  62550 الناظور  املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  حدو�سي  عزيز  السيد 
 50 رقم  الحمراء  الساقية  شارع 

العروي  62550 الناظور  املغرب 
عنوانه(ا)  قجيع   محمد  السيد 
حي القد1 العروي  62550 الناظور  

املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 4) فبراير 

2020 تحت رقم 220.
69I

CANOCAF SARL

DISTRACTION SAKAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC
DISTRACTION SAKAN شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

الجيش امللكي زنقة الخنساء رقم 7، 
الطابق الثاني شقة رقم 3 - 62000 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(970(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   06
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DISTRACTION SAKAN
غرض الشركة بإيجاز : - االنعاش 

العقاري.
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شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 ،7 رقم  الجيش امللكي زنقة الخنساء 

 62000  -  3 الطابق الثاني شقة رقم 

الناظور املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة ليلى شقاي :  500 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

السيدة ابتسام ازيزا :  250 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

السيد اسحاق ازيزا :  250 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  شقاي  ليلى  السيدة 

بروكسل   000) بلجيكا بروكسل .

عنوانه(ا)  ازيزا  ابتسام  السيدة 

هولندا ))0) هولندا أمستردام.

عنوانه(ا)  ازيزا  اسحاق  السيدة 

بروكسل   000) بلجيكا بروكسل .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ربيع أبرو  عنوانه(ا) شارع 

الناظور    62000   67 رقم  القاهرة 

املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 3) فبراير 

2020 تحت رقم 4)2.

70I

CANOCAF SARL

RESMY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC

RESMY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي أوالد 

لحسن ، مكرر 29 - 62000 الناظور  

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(9699

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 يناير   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RESMY

غرض الشركة بإيجاز : - االستيراد 

و التصدير .

أوالد   : اال تماعي  املقر  عنوان 

لحسن ، مكرر 29 - 62000 الناظور  

املغرب .

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000   : بويباون   السيد سمير 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  بويباون   السيد سمير 

 62000  70 رقم  لحسن  أوالد  حي 

الناظور  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  بويباون   السيد سمير 

 62000  70 رقم  لحسن  أوالد  حي 

الناظور  املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 07 فبراير 

2020 تحت رقم 86).

71I

y.o.r.comptabilite

SOCIETE PUBUP SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

y.o.r.comptabilite

 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue

 brahim roudani 6eme etage

N°40 ، 30100، FES MAROC

 SOCIETE PUBUP SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 6)) 
زنقة 08  نان الطبي6 حي املصلى 

فا1 - 30000  فا1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6207(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (0

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE PUBUP SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : اإلشهار

األشغال املختلفة و أ شغال البناء.
عنوان املقر اال تماعي : رقم 6)) 
املصلى  الطبي6 حي  08  نان  زنقة 

فا1 - 30000  فا1 املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد زركان عصام :  500 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  عصام  زركان  السيد 

62) بالد البوعدلي سه6 الورد فا1 

30000  فا1 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  عصام  زركان  السيد 

62) بالد البوعدلي سه6 الورد فا1 

30000  فا1 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   2( بتاريخ  بفا1   التجارية 

2020 تحت رقم 730.

72I

y.o.r.comptabilite

 ARTIFICIAL ET BUSINESS

INTELLIGENCE SOFT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

y.o.r.comptabilite

 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue

 brahim roudani 6eme etage

N°40 ، 30100، FES MAROC

 ARTIFICIAL ET BUSINESS

INTELLIGENCE SOFT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم )42 
زنقة 24 ك 2 تجزئة الحديقة تغات 

فا1 - 30000 فا1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

62055

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (0

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 ARTIFICIAL ET BUSINESS

.INTELLIGENCE SOFT
: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

الخدمات املعلوماتية.
عنوان املقر اال تماعي : رقم )42 
تجزئة الحديقة تغات   2 24 ك  زنقة 

فا1 - 30000 فا1 املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000   : لقمان  أمال  السيدة 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  لقمان  أمال  السيدة 
زنقة )3 رقم 49 حي واد فا1 30000  

فا1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مجدوب سفيان عنوانه(ا) 
إقامة لقمان رقم 00) الوفاء 04 حي 

النر س فا1 30000  فا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   20 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2020 تحت رقم 2)7.
73I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون الساقية 

الحمراء

RIW
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 
العيون الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 70000، 
العيون املغرب

RIW شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي مدينة 
الوحدة الشطر الثاني بلوك ا رقم 

822 - 70000 العيون املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.30683

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تغيير   2020 فبراير   (5 املؤرخ في 

و  »االشغال  من  الشركة  نشاط 

الخدمات املختلفة البتجارة العامة

 االستراد و التصدير« إلى »

والتخطيط  والتشييد  البناء 

والديكور والصيانة العامة ؛

إلى  البضائع  أنواع  -نقل  ميع 

 ميع االتجاهات:

التجارة العامة

ومنتجات  املكتبية  اللوازم  بيع   -

الطباعة واإلعالن ،

املكتبية  املعدات  بيع   ، األثاث 

واألثاث ،

والعقاري  التجاري  -التمثيل 

والوساطة املالية ،

تنظيف وصيانة املباني

 ، تخطيط  والتخطيط.  البناء 

الديكور ، والصيانة العامة

تصميم وطباعة الوثائق اإلعالنية 

، الفتات ، ملصقات ، عالمات

- إنشاء واستضافة وإدارة الوي6

- اإلنتاج السمعي البصري وتحرير 

األفالم

وسبا  تقليدي  حمام  تشغيل   -

وعال ات التدليك وعال ات التجميل 

وساونا  الشعر  لتصفيف  وصالون 

وبار.

- تشغيل صالون تجميل همام ،

واملالية  التجارية  املعامالت   -

والعقارية والصناعية املباشرة أو غير 

املباشرة:

أنواع  وتصدير  ميع  استيراد 

املواد أو املنتجات دون تحديد املر ع_

الغذائية  املواد  وبيع  إنتاج   -

والزراعية واملنتجات الصناعية:

وبشكل عام ، فإن  ميع العمليات 

املنقولة  غير  أو  املنقولة  أو  التجارية 

تتعلق بشكل مباشر أو كلي أو  زئي 

بالكائن أو التي قد تفضله.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

8) فبراير  االبتدائية بالعيون  بتاريخ 

2020 تحت رقم 424/2020.

74I

مكت6 املحاسبة و دراسة املشاريع  لالستاذ اسليماني 

call Management technologie et services

STE DAKKOR SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

مكت6 املحاسبة و دراسة 

 call املشاريع  لالستاذ اسليماني

 Management technologie et

services

رقم 8) زنقة موريتانيا الواد االحمر 

الرشيدية ، 52000، الرشيدية 

املغرب

STE DAKKOR SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 55 

زنقة 23 اوالالحاج الرشيدية  - 

52000 الرشيدية املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(2789

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2020 فبراير   (( في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم«   (.900.000«

 2.000.000« إلى  درهم«   (00.000«

تقديم حصص    : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

فبراير 2020 تحت رقم 97/2020.

75I

ايغيم تيك

إيغيم تيك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ايغيم تيك
مكت6 رقم 34 الطابق 3 نواى أ 

شارع إبن سيناء ، 40000، مراكش 
املغرب

إيغيم تيك  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي مكت6 رقم 
34 الطابق الثالث إيقامة نواي شارع 
إبن سيناء  - 40000 مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(027(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   (0
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
إيغيم   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

تيك .
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والتصميم   الدراسة  في  متخصصة 
أنابي6 املياه و  تكييف,   الكهربائي,  
الخدمات   مختلف  مع  االوتوماتيك 

تركي6 إصالح و صيانة .
مكت6   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الطابق الثالث إيقامة نواي   34 رقم 
مراكش   40000  - شارع إبن سيناء  

املغرب .
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : ) سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : السيدة حورية العبوبي  

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 500   : السيدة ياسمينة يوسفي  

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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يوسفي   ياسمينة  السيدة  

عنوانه(ا) 4) إقامة بوكاانفيلي تجزئة 

 40000 مراكش    2 بويزكارن الطابق 

مراكش  املغرب .

السيدة حورية العبوبي  عنوانه(ا) 

مراكش   سيبع   65 الكوشة  درب 

40000 مراكش  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة حورية العبوبي  عنوانه(ا) 

مراكش   سيبع   65 الكوشة  درب 

40000 مراكش  املغرب 

يوسفي   ياسمينة  السيدة  

عنوانه(ا) 4) إقامة بوكاانفيلي تجزئة 

 40000 مراكش    2 بويزكارن الطابق 

مراكش  املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (4 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 773).

76I

دادي واصل

UNIVER IM PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

دادي واصل

شارع السلطان موالي يوسف 
رقم 0) - ص ب 328 ، 32000، 

الحسيمة املغرب

UNIVER IM PRO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي املجمع 

السكني الخزامة عمارة رقم 39 شقة 

05 - 32000 الحسيمة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2973

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   (4

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.UNIVER IM PRO
غرض الشركة بإيجاز : )) أشغال 

متنوعة أو البناء.
2) استيراد و تصدير ملواد البناء..

املجمع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
السكني الخزامة عمارة رقم 39 شقة 

05 - 32000 الحسيمة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

00.000,00) درهم، مقسم كالتالي:
السيد بنتهامي عماد :  900 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
 (00   : ياسمين  بنتهامي  السيدة 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  عماد   بنتهامي  السيد 
حي الفتح ح ي م    8 شقة   99 عمارة 

20)0) الرباط املغرب.
السيدة بنتهامي ياسمين عنوانه(ا) 
الرقم 05 العمارة 02 بلوك )0 اقامة 
الريف 03 تمارة 2040) تمارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  عماد  بنتهامي  السيد 
حي الفتح ح ي م    8 شقة   99 عمارة 

20)0) الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بتاريخ  بالحسيمة   االبتدائية 

فبراير 2020 تحت رقم 79).
77I

rochdi conseil

BENHMADTRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

rochdi conseil
تجزئة القوات املساعدة رقم 43) 
العيون ، 70000، العيون املغرب
BENHMADTRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع را1 
الخيمة رقم 04 حي الوحدة 02 شقة 

رقم 03 العيون - 70000 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

30905

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BENHMADTRAV

و  البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغال املتعددة.

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الوحدة  حي   04 رقم  الخيمة  را1 

 70000  - العيون   03 شقة رقم   02

العيون املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : لحسن  اكوك   : السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

السيد اكوك محمد :  500 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

اكوك لحسن عنوانه(ا)   : السيد 

بن  زنقة  الراحة  تجزئة  القد1  حي 
العيون   70000  (08 رقم  مصمون 

املغرب.

السيد اكوك محمد عنوانه(ا) حي 

 08 شقة   07 تليال الخوارزمي عمارة 

تيكيوين 80000 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

اكوك لحسن عنوانه(ا)   : السيد 

بن  زنقة  الراحة  تجزئة  القد1  حي 
العيون   70000  (08 رقم  مصمون 

املغرب.

السيد اكوك محمد عنوانه(ا) حي 
 08 شقة   07 تليال الخوارزمي عمارة 

تيكيوين 80000 اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
8) فبراير  االبتدائية بالعيون  بتاريخ 

2020 تحت رقم 426.
78I

 INSTITUT LABEL DE GESTION ET(

 DES AFFAIRES (EL KASMI ABDEL JALIL

COMPTABLE AGREE

حوات في الدار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 INSTITUT LABEL DE GESTION(
 ET DES AFFAIRES (EL KASMI
 ABDEL JALIL COMPTABLE

AGREE
إقامة السالم 2 عمارة ) شقة 3 اهل 
لغالم سيدي مومن الدار البيضاء 

سيدي مومن الدار البيضاء، 
20500، الدار البيضاء املغرب

حوات في الدار شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
سوهي6 الرومي بلوك 39 رقم 20 

سيدي البرنو�سي  البيضاء املغرب  - 
20500   البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
457575

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   ((
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
: حوات  بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

في الدار.
غرض الشركة بإيجاز : بيع و شراء 
ومنتو ات  االسماك  انواع   ميع 
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البحرية أو بيع منتجات هذا النشاط.
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 20 رقم   39 بلوك  الرومي  سوهي6 
سيدي البرنو�سي  البيضاء املغرب  - 

20500   البيضاء  املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000   : املشرافي حسن  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  املشرافي حسن  السيد 
محل الشياضمي   4 الهجا مة زنقة 

انفا  20500 البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  املشرافي حسن  السيد 
محل الشياضمي   4 الهجا مة زنقة 

انفا  20500 البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 4)6)73.
79I

FIDUCIAIRE AVENUE LAAYOUNE

املعناوي ترافو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE AVENUE
LAAYOUNE

 AV LAAYOUNE IZIKI N°448
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

املعناوي ترافو شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
رياض القصر رقم 227 املحل 2 ازلي  

- 40000 مراكش  املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(0290(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

املعناوي ترافو.
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املختلفة.
أعمال الطرق.
اشغال عامة..

تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
ازلي    2 227 املحل  رياض القصر رقم 

- 40000 مراكش  املغرب .
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 (.700   : السيد املعناوي محمد  

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
الزهراء  فاطمة  املعناوي  السيدة 
درهم   (00 بقيمة  حصة   (.650   :

للحصة .
السيد بوخالل اسماعيل :  650.) 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املعناوي محمد  عنوانه(ا) 
دوار الحرش اسكجور مراكش   ((9

40000 مراكش املغرب.
الزهراء  فاطمة  املعناوي  السيدة 
رقم  القصر  رياض  تجزئة  عنوانه(ا) 

227  40000 مراكش املغرب.
اسماعيل  بوخالل  السيد 
دوار الكوامي عكرمة را1  عنوانه(ا) 
مراكش   40000 ابن  رير  العين 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الزهراء  فاطمة  املعناوي  السيدة 
رقم  القصر  رياض  تجزئة  عنوانه(ا) 

227  40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   20 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2459)).
80I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون الساقية 

الحمراء

ENTRAGEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 

العيون الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 70000، 

العيون املغرب

ENTRAGEL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

 مال الدين االفغاني رقم )0 زنقة 

تكانت  - 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

298(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   20(9 أكتوبر   30

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ENTRAGEL

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

والخدمات املختلفة البناء .

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 

زنقة   0(  مال الدين االفغاني رقم 

تكانت  - 70000 العيون املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد املهدي بو الراحت :  000.) 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الراحت  بو  املهدي  السيد 
عنوانه(ا) شارع  مال الدين االفغاني 
70000 العيون  )0 زنقة تكانت   رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الراحت  بو  املهدي  السيد 
عنوانه(ا) شارع  مال الدين االفغاني 
70000 العيون  )0 زنقة تكانت   رقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   (3 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

9)20 تحت رقم 9)/)273.
81I

ALL STEEL

ALL STEEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

ALL STEEL
67 زنقة عزيز بالل الطابق 2 

املعاريف  الدار البيضاء ، 20330، 
البيضاء املغرب

ALL STEEL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي إلى 90، 
الحزام الكبير املحل 73، الحي 

املحمدي، الدار البيضاء ، 20750، 
البيضاء املغرب - 20750 البيضاء 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.299057

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   20(9 مار1   (5 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   3.900.000«
»00.000).) درهم« إلى »5.000.000 
مقاصة  إ راء    : طريق  عن  درهم« 
مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أبريل 9)20 تحت رقم 700230.
82I
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STE BT-2A

STE BT-2A
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

STE BT-2A
شارع املنامة الزهور)،رقم 

Fès MAROC ،30000 ، 102)،فا
STE BT-2A شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : 86 اقامة 
دسولي رقم 4 منفلوري 2 الزهور2 

.فا1     - 30600 فا1 املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.56373

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2020 يناير   27 املؤرخ في 
املسؤولية  ذات  شركة   STE BT-2A
املحدودة مبلغ رأسمالها 0.000.000) 
اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
منفلوري   4 رقم  دسولي  اقامة   86
فا1   30600  - .فا1      الزهور2   2
املغرب نتيجة اللشركة ليست قادرة 

على إكمال العمل.
و عين:

و  طحطوح  بشرى     السيد(ة) 
)رقم  عنوانه(ا) شارع املنامة الزهور 
املغرب  فا1   30060 فا1    .(02

كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
86 اقامة  2020 وفي  27 يناير  بتاريخ 
الزهور2   2 منفلوري   4 رقم  دسولي 

.فا1 - 30060 فا1 املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   05 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2020 تحت رقم 020/)52.
83I

ACDEN

ازيريس ش.م
إعالن متعدد القرارات

ACDEN
 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،
20380، CASABLANCA MAROC
ازيريس ش.م »شركة  املساهمة«

وعنوان مقرها اال تماعي: 7)2 
إقامة الفتح،إبراهيم الروداني، 
امتداد ، الطابق األول،  الرقم 3 

7)2 إقامة الفتح،إبراهيم الروداني، 
امتداد ، الطابق األول،  الرقم 3 - 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.4(2083

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2020 يناير   02 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي:
اال تماعي  الرأسمال  رفع   -
من  لنقله  درهم   5.400.000 ب 
 9.900.000 إلى  درهم   4.500.000
درهم عن طريق الدمج املباشر ملثل 
هذا املبلغ املأخوذ من عالوة اإلصدار، 
وذلك عن طريق إنشاء 54.000 سهم 
تخصص  درهم،   (00 بقيمة   ديد 
أسهم   6 بمعدل  للمساهمين  مجاًنا 
أسهم قديمة يبتدأ   5  ديدة مقابل 

التمتع بها   ابتداءا من ) / 2020/).
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
6 رأ1 املال: الذي ينص  بند رقم 
على مايلي: تم تحديد رأ1 مال الشركة 
بمبلغ تسعة ماليين وتسعمائة ألف 
وهي  درهم).   9،900،000.00) درهم 
ألف  وتسعين  تسعة  إلى  مقسمة 
االسمية   قيمتها  سهم   (99000(
)00)) درهم لكل منها ، وتتراوح ما بين 

) إلى 99000 سهم محررة بالكامل
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 98))73.
84I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 STE«LA PARAPHARMACIE
GREENSAIS«SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI

 BUREAU FATH 2EME ETAGE

 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

 STE«LA PARAPHARMACIE

GREENSAIS«SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة  ابر 

ابن حيان الحي الصناعي  سيدي 

ابراهيم الطابق الثالث فا1 - 

30000 فا1 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.55739

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2020 يناير   (5 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 STE«LA PARAPHARMACIE

مبلغ رأسمالها    GREENSAIS«SARL

مقرها  وعنوان  درهم   (00.000

اإل تماعي زنقة  ابر ابن حيان الحي 

الطابق  ابراهيم  سيدي  الصناعي  

فا1 املغرب   30000  - الثالث فا1 

الهدف  تحقيق  عدم   : ل  نتيجة 

اال تماعي.

و حدد مقر التصفية ب زنقة  ابر 

سيدي  الصناعي   الحي  حيان  ابن 

 - فا1  الثالث  الطابق  ابراهيم 

30000 فا1 املغرب. 

و عين:

السيد(ة) السيد عبد هللا   لخضر 

 2( بينزرت  فا1 شارع  و عنوانه(ا) 

الزهور  سايس  فا1  حدائق  اقامة 

(ة)  فا1 املغرب كمصفي   30000  2

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (7 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2020 تحت رقم 649/020.

85I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 STE«LA PARAPHARMACIE
GREEN SAIS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
 STE«LA PARAPHARMACIE

GREEN SAIS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : زنقة  ابر 
ابن حيان الحي الصناعي  سيدي 
ابراهيم الطابق الثالث فا1 - 

30000 فا1 املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.55739

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2020 يناير   24 املؤرخ في 
 STE«LA PARAPHARMACIE
GREEN SAIS شركة ذات املسؤولية 
 (00.000 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 
اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
زنقة  ابر ابن حيان الحي الصناعي  
سيدي ابراهيم الطابق الثالث فا1 
فا1 املغرب نتيجة لعدم   30000  -

تحقيق الهدف اال تماعي.
و عين:

السيد(ة) السيد عبدهللا   لخضر و 
عنوانه(ا) شارع بنزرت اقامة حدائق 
30000 فا1 املغرب  2 فا1  الزهور 

كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 24 يناير 2020 وفي زنقة  ابر 
سيدي  الصناعي   الحي  حيان  ابن 
 - فا1  الثالث  الطابق  ابراهيم 

30000 فا1 املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (9 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2020 تحت رقم 020/)70.

86I
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SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

STE«VERDI PHARMA«SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
 STE«VERDI PHARMA«SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة(في 
طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 77 
شارع الوفاء طريق صفرو تجزئة 
وفاء محل 2 فا1 - 30000 فا1 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.47(47

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2020 يناير   20 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
  STE«VERDI PHARMA«SARL
درهم   (00.000 رأسمالها  مبلغ 
 77 رقم  اإل تماعي  مقرها  وعنوان 
تجزئة  صفرو  طريق  الوفاء  شارع 
فا1   30000  - فا1   2 محل  وفاء 
املغرب نتيجة ل : عدم تحقيق الهدف 

الجتماعي.
 77 و حدد مقر التصفية ب رقم 
شارع الوفاء طريق صفرو تجزئة وفاء 
محل 2 فا1 - 30000 فا1 املغرب. 

و عين:
السيد(ة) السيد عبد هللا   لخضر 
اقامة   2( بنزرت  شارع  عنوانه(ا)  و 
فا1   2 حدائق فا1 سايس الزهور 
(ة)  كمصفي  املغرب   FES  30000

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

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (7 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2020 تحت رقم 020/)65.
87I

louardi compta

MKANSA BETON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

louardi compta
رقم 26 زنقة عبا1 املسعدي مكت6 

رقم 5 املدينة الجديدة فا1 ، 
30000، فا1 املغرب

MKANSA BETON شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 
لخرابشة عين الشقف موالي 

يعقوب فا1 فا1 22)36 فا1 
املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4378(
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2020 فبراير   (2 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»400.000 درهم« أي من »00.000) 
عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إ راء    : طريق 
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (9 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2020 تحت رقم 707/020.
88I

louardi compta

BUILD HOME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

louardi compta
رقم 26 زنقة عبا1 املسعدي مكت6 

رقم 5 املدينة الجديدة فا1 ، 
30000، فا1 املغرب

BUILD HOME شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي مركز عين 
الشقف موالي يعقوب فا1 فا1 

22)36 فا1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

593(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   20(9 أبريل   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BUILD : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.HOME

مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغال العمومية املختلفة التصدير 

و االستراد و االشغال العامة .

عنوان املقر اال تماعي : مركز عين 

فا1  فا1  يعقوب  موالي  الشقف 

22)36 فا1 املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بوشتى لعفو عنوانه(ا) دوار 

الغوازي عين الشقف موالي يعقوب  

22)36 فا1 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بوشتى لعفو عنوانه(ا) دوار 

الغوازي عين الشقف موالي يعقوب  

22)36 فا1 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفا1  بتاريخ 4) ماي 9)20 

تحت رقم 9)699/20).

89I

FINAUDIT

PRESTASOL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC
PRESTASOL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 26، شارع 

مر1 سلطان ،شقة 3 الطابق 
االول الدار البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
457595

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (0
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PRESTASOL
أعمال   •  : غرض الشركة بإيجاز 
والهندسة   ، املهن)  ( ميع  البناء 

املدنية والطرق.
 ،26  : اال تماعي  املقر  عنوان 
3 الطابق  شارع مر1 سلطان ،شقة 
الدار   20000  - االول الدار البيضاء 

البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99سنة محدودة سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000   : طبارة  محمود  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 (000  : طبارة  محمود  السيد 

بقيمة 00) درهم.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)   طبارة  محمود  السيد 
الدياب  سندبادعين  تجزئة   (94
البيضاء  الدار   20000 البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)   طبارة  محمود  السيد 
الدياب  سندبادعين  تجزئة   (94
البيضاء  الدار   20000 البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 9)6)73.
90I

دادي واصل

SONTRANAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

دادي واصل
شارع السلطان موالي يوسف 

رقم 0) - ص ب 328 ، 32000، 
الحسيمة املغرب

SONTRANAV شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 27 شارع 
الحي املحمدي - 32000 الحسيمة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

298(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SONTRANAV
غرض الشركة بإيجاز : )) أشغال 

البناء.
2) نقل البضائع لحساب اآلخرين.

3)استيراد و تصدير ملواد البناء.

27 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 

الحسيمة   32000  - املحمدي  الحي 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

00.000,00) درهم، مقسم كالتالي:

 340   : السيد الطلحاوي محمد  

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

السيد الشط محمد :  330 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

السيد السهلي  واد :  330 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

محمد   الطلحاوي  السيد 

 32000 غينيا  زنقة   (9 عنوانه(ا) 

الحسيمة املغرب.

السيد الشط محمد عنوانه(ا) 25 

زنقة زاوية سيدي يوسف حي سيدي 

عابد 32000 الحسيمة املغرب.

عنوانه(ا)  السهلي  واد  السيد 

 ****** تاوريرت  اربعاء  املركز  دوار 

الحسيمة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

محمد   الطلحاوي  السيد 

 32000 غينيا  زنقة   (9 عنوانه(ا) 

الحسيمة املغرب

السيد الشط محمد عنوانه(ا) 25 

زنقة زاوية سيدي يوسف حي سيدي 

عابد 32000 الحسيمة املغرب

عنوانه(ا)  السهلي  واد  السيد 

 ****** تاوريرت  اربعاء  املركز  دوار 

الحسيمة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بتاريخ  بالحسيمة   االبتدائية 

فبراير 2020 تحت رقم 83).

91I

AFA PARTNERS

RASHA LIONESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AFA PARTNERS
 LOT B N° 305 AGADIR BAY
 TECHNOPOLE 1 AGADIR ،

80000، AGADIR MAROC
RASHA LIONESS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم ب 
307 الطابق الثالث تكنوبول ) 
أكادير باي فونتي اكادير - 80000 

اأكادير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42535

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (9
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RASHA LIONESS
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتصدير  ميع املنتجات والخدمات ، 
تنظيم املناسبات و خدمة االتصاالت 
 ، الشخ�سي  النقل   ، التجارة   ،
إدارة  ميع   ، النقل الوطني والدولي 

األنشطة ، مركز التجميل..
رقم ب   : اال تماعي  املقر  عنوان 
307 الطابق الثالث تكنوبول ) أكادير 
اأكادير   80000  - اكادير  باي فونتي 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000   : اكرام  رشيدة  السيدة 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  اكرام  رشيدة  السيدة 

اقامة   4(8 شقة   4 الطابق   8 عمارة 

الصفاء فونتي العليى  80000 اكادير 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  اكرام  رشيدة  السيدة 

اقامة   4(8 شقة   4 الطابق   8 عمارة 

الصفاء فونتي العليى  80000 أكادير 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   2( بتاريخ  باكادير   التجارية 

2020 تحت رقم 89672.

92I

PME CONSULTING GROUP

PME CONSULTING GROUP
إعالن متعدد القرارات

PME CONSULTING GROUP

3) إقامة املوحدين شارع مصر م ج 

فا1 ، 30000، فا1 املغرب

 PME CONSULTING GROUP

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: 3) إقامة 

الوحدين شارع مصر  - 30000 فا1 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(9379

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

9)20 تم اتخاذ  23 د نبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 

مايلي: تعويض نشاط مقاولة أشغال 

املحاسبة بمحاس6 معتمد

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

في  العزيز  عبد  لبي6  السيد  تثبيت 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  مهاهمه 

محدودة.
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قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
بالنسبة للتوقيع فإن الشركة ستكون 
ملزمة بتوقيع أحد الشخصين السيد 
باديس  والسيد  العزيز  عبد  لبي6 
كل  يخص  فيما  وذلك  العزيز  عبد 
العمليات البنكية والتجارية واإلدارية 

التي تهمها
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
املوضوع: هدف الشركة هو محاس6 
معتمد ومكت6 دراسات وبصفة عامة 
كل العمليات التجارية والعقارية وغير 
بصفة  املتعلقة  واملالية  العقارية 
بالهدف  مباشرة  غير  أو  مباشرة 

املذكور أعاله
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (2 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2020 تحت رقم 2)020/6.
93I

AM CONSULTING

OMNIUM PERFORMANCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
 OMNIUM PERFORMANCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 26، زنقة 
مر1 السلطان، الشقة 3،الطابق 

األول، - 20490 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
45685(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OMNIUM PERFORMANCE
مكت6   : بإيجاز  الشركة  غرض 

دراسات.
عنوان املقر اال تماعي : 26، زنقة 
3،الطابق  الشقة  السلطان،  مر1 
البيضاء  الدار   20490  - األول، 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
معن  عبدالوي  أحمد  السيد 
درهم   (00 بقيمة  حصة   (.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
معن  عبدالوي  أحمد  السيد 
عنوانه(ا) 42؛ تجزئة رياض الياسمين 
؛   طريق عين الشقف  5؛  الشقة  ؛  أ 

30050 فا1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
معن  عبدالوي  أحمد  السيد 
عنوانه(ا) 42؛ تجزئة رياض الياسمين 
؛   طريق عين الشقف  5؛  الشقة  ؛  أ 

30050 فا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
94I

فيدكات

 STE KHADAMAT AL
ITKANE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
توسيع نشاط الشركة 

فيدكات
3 مكرر زنقة باستور املدينة 

الجديدة مكنا1 ، 50000، مكنا1 
املغرب

 STE KHADAMAT AL ITKANE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اال تماعي حي الخيام 

ملهاية   مكنا1 - 52)50 مكنا1 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.37399

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   20(9 د نبر   09 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

بيع و شراء الكارتون بالتقسيط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يناير   (5 بتاريخ  بمكنا1   التجارية 

2020 تحت رقم 230.

95I

فيدكات

 STE KHADAMAT AL

ITKANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تقليص هدف الشركة

فيدكات

3 مكرر زنقة باستور املدينة 

الجديدة مكنا1 ، 50000، مكنا1 

املغرب

 STE KHADAMAT AL ITKANE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اال تماعي حي الخيام 

ملهاية   مكنا1 - 52)50 ملهاية 

مكنا1 املغرب.

تقليص هدف الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

37399

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 09 د نبر 9)20 تم حذف 

األنشطة التالية من نشاط الشركة 

الحالي :

معصرة زيت الزيتون.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   (5 بتاريخ  بمكنا1   التجارية 

2020 تحت رقم 230.

96I

نوغل6

TABET NET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

نوغل6

شقة 7 ، طابق4  تقسيم ريزانا 

مبروكة طريق أكوراي مكنا1 ، 

50000، مكنا1 املغرب

TABET NET شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 4 

تجزئة باب منصور كاميليا مكنا1 - 

50000 مكنا1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

49289

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TABET : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.NET

غرض الشركة بإيجاز : تا ر مواد 

التنظيف 

تنظيف

تجارة.
 4 رقم   : اال تماعي  املقر  عنوان 

تجزئة باب منصور كاميليا مكنا1 - 

50000 مكنا1 املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000   : محمد  التابتي  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه(ا)  محمد  التابتي  السيد 
منصور  باب  االول  الطابق   4 رقم 
مكنا1   50000 مكنا1   6 مر ان 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  محمد  التابتي  السيد 
منصور  باب  االول  الطابق   4 رقم 
مكنا1   50000 مكنا1   6 مر ان 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   06 بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2020 تحت رقم 570.
97I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 STE DENCARE NORD
AFRIQUE SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
 STE«DENCARE NORD

AFRIQUE«SARL-AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي فا1 رقم 

265 شارع اوران مونفلوريفا1 
الجديد دار دبيبغ - 30000 فا1 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22679

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2020 يناير   23 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 STE«DENCARE الوحيد  الشريك 
NORD AFRIQUE«SARL-AU  مبلغ 
وعنوان  درهم   (00.000 رأسمالها 
 265 رقم  فا1  اإل تماعي  مقرها 
الجديد  مونفلوريفا1  اوران  شارع 

املغرب  فا1   30000  - دبيبغ  دار 

الهدف  تحقيق  عدم   : ل  نتيجة 

اال تماعي.

فا1  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
265 شارع اوران مونفلوريفا1  رقم 

فا1   30000  - دبيبغ  دار  الجديد 

املغرب. 

و عين:

السيد(ة) السيد عبد هللا  لخضر 

اقامة   2( بنزرت  شارع  عنوانه(ا)  و 

فا1   2 حدائق فا1 سايس الزهور 

(ة)  كمصفي  املغرب  فا1   30000

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (7 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2020 تحت رقم 657/020.

98I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

SOWAFID
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم ) العمارة )9 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقتصادية ، 

46300، اليوسفية املغرب

SOWAFID  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 3 

السويقة القديمة الكنتور - 46300 

اليوسفية املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

(567

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2020 05 فبراير  املؤرخ في 

مسير  ديد للشركة السيد(ة) قبالل 

شرف كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بتاريخ  باليوسفية   االبتدائية 

فبراير 2020 تحت رقم 60/2020.
99I

CRI MEKNES

AYA LI NIJARA SARL AU 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CRI MEKNES
 S37 AVENUE OKBA BNOU
 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

 AYA LI NIJARA SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 79 
قرية الحرفيين الرميكة   - 50020 

مكنا1  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
493((

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   3(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AYA LI  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.NIJARA SARL AU
-أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النجارة .
-  أشغــال مختــلفة ..

 79 رقم   : عنوان املقر اال تماعي 
 50020  - قرية الحرفيين الرميكة   

مكنا1  املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000   : لعميم  بوبــكر  السيد 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)   لعميم  بوبــكر  السيد 
حي السالم توسيع سيدي   542 رقم 
سعيد  50000 مكنا1  املغرباملغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)   لعميم  بوبــكر  السيد 
حي السالم توسيع سيدي   542 رقم 

سعيد  50000 مكنا1  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (0 بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2020 تحت رقم 6)6.
100I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 STE DENCARE NORD
AFRIQUE SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
 STE«DENCARE NORD

AFRIQUE«SARL-AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : فا1 رقم 
265 شارع اوران مونفلوري فا1 
الجديد دار دبيبغ - 30000 فا1 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.22679

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2020 يناير   3( في  املؤرخ 
 STE«DENCARE NORD حل 
ذات  شركة   AFRIQUE«SARL-AU
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 (00.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
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درهم وعنوان مقرها اإل تماعي فا1 
مونفلوري  اوران  شارع   265 رقم 
 30000  - دبيبغ  دار  الجديد  فا1 
تحقيق  لعدم  نتيجة  املغرب  فا1 

الهدف اال تماعي.
و عين:

السيد(ة) السيد عبدهللا   لخضر و 
عنوانه(ا) شارع بنزرت اقامة حدائق 
30000 فا1 املغرب  2 فا1  الزهور 

كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
2020 وفي فا1 رقم  )3 يناير  بتاريخ 
فا1  مونفلوري  اوران  شارع   265
فا1   30000  - دبيبغ  دار  الجديد 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (9 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2020 تحت رقم 689/020.
101I

fiducinfo sarlau

ARFWAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fiducinfo sarlau
 N° B12, Résidence FAJWA,

 Boulevard Hassan II
 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech Maroc
ARFWAN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق  

األر�سي بالزا القسمة الخامسة د )   
ساحة 6) نونبر عمارة د إقامة  أ 2 

40000 مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.99675

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2020 فبراير   (4 في  املؤرخ 

املصادقة على :
أمين الحوات  (ة)   تفويت السيد 
أصل  من  ا تماعية  حصة   250
500 حصة لفائدة  السيد (ة) رشيد 

شمالل بتاريخ 4) فبراير 2020.
مهي6  نادية  (ة)   السيد  تفويت 

أصل  من  ا تماعية  حصة   250
500 حصة لفائدة  السيد (ة) رشيد 

شمالل بتاريخ 4) فبراير 2020.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   20 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2455)).
102I

Fiduciaire jazouli mohammed

EURO 3R
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Fiduciaire jazouli mohammed
5 شارع ابو بكر الصديق فا1، 

30000، فا1 املغرب
EURO 3R شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم ) 

محمد عبدو الطابق الخامس الشقة 
)) اقامة ما وريل )  فا1 30000 

فا1 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

62079
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   05
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 EURO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.3R
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 MARCHAND  D’ARTICLES
 ELECTROMENAGERS- IMPORT

.- EXPORT - NEGOCE
 ( رقم   : اال تماعي  املقر  عنوان 
محمد عبدو الطابق الخامس الشقة 
 30000 )  فا1  )) اقامة ما وريل 

فا1 املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 4.000   : السيد محمد الرحموني 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 (.000   : السيدة سهام ودغيري 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد الرحموني عنوانه(ا) 
) زنقة محمد عبدو الشقة )) اقامة 
ما وريل ) م ج 30000 فا1 املغرب.
السيدة سهام ودغيري عنوانه(ا) 
) زنقة محمد عبدو الشقة )) اقامة 
ما وريل ) م ج 30000 فا1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الرحموني عنوانه(ا) 
) زنقة محمد عبدو الشقة )) اقامة 
ما وريل ) م ج 30000 فا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   2( بتاريخ  بفا1   التجارية 

2020 تحت رقم 020/738.
103I

PRIMO PRO

PRIMO PRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PRIMO PRO
 HAY ESSAADA AV MLY ISMAIL
 RUE BERKANE NR 01 ETAGE 1 ،

70010، LAAYOUNE MAROC
PRIMO PRO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي 

السعادة محج موالي اسماعيل 
زنقة بركان رقم ) طابق ) - 0)700  

العيون  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
30679

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PRIMO PRO

غرض الشركة بإيجاز : استشارات 

وتكنولو يا  املالية  مجال  في 

وإدارة  األعمال  وتنظيم  املعلومات 

والتسويق  واالستراتيجية  األعمال 

وأسالي6 العمل.

حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 

اسماعيل  موالي  محج  السعادة 

  700(0  -  ( ) طابق  زنقة بركان رقم 

العيون  املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (0.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   (00   : السيد رفيق زراد 

بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  زراد  رفيق  السيد 

 407 46 عمارة  اقامة املستقبل ج ه 

الدار   20(50 7 سيدي معروف  رقم 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  زراد  رفيق  السيد 

 407 46 عمارة  اقامة املستقبل ج ه 

الدار   20(50 7 سيدي معروف  رقم 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   3( بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2020 تحت رقم -.

104I
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 FIDUCIAIRE GENERALE DES AFFAIRES ET

ENTREPRISE

أطالنتيك بارفان
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE GENERALE DES
AFFAIRES ET ENTREPRISE

 N° 8 IMM 344 LOTISSEMENT
 SANAWBAR HAY IZDIHAR ،
40000، MARRAKECH MAROC

أطالنتيك بارفان شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شقة 8 
عمارة 344 وازيس 2 تجزئة الصنوبر 

حي االزدهار مراكش - 00)40 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(0280(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   0(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

أطالنتيك بارفان.
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مواد التجميل
تجارة العطور

تقطيرو إعداد العطور
إعداد مواد التجميل.

 8 شقة   : عنوان املقر اال تماعي 
عمارة 344 وازيس 2 تجزئة الصنوبر 
حي االزدهار مراكش - 00)40 مراكش 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 200.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد المة هشام :  000.) حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
 (.000   : محمد  بومزبرة  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد المة هشام عنوانه(ا) درب 
 20000  2 رقم   74 زنقة  بوشنتوف 

الدار لبيضاء املغرب.
عنوانه(ا)  محمد  بومزبرة  السيد 
شارع عالل بن عبد هللا رقم 8 الفقيه 
الفقيه بن صالح   23200 بن صالح 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد المة هشام عنوانه(ا) درب 
 20000  2 رقم   74 زنقة  بوشنتوف 

الدار لبيضاء املغرب
عنوانه(ا)  محمد  بومزبرة  السيد 
شارع عالل بن عبد هللا رقم 8 الفقيه 
الفقيه بن صالح   23200 بن صالح 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (8 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2364)).
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sofoget

MONEY MAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
MONEY MAD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي  القنيطرة 
زنقة مصر و زمزم ميموزا محل 7 
عمارة سهيلة - 4000) القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

54335
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   20(9 نونبر   (4
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MONEY MAD

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األموال.

عنوان املقر اال تماعي :  القنيطرة 

 7 محل  ميموزا  زمزم  و  مصر  زنقة 

القنيطرة   (4000  - سهيلة  عمارة 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 200.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 (.600   : املرابط  املدني  السيد  

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 400   : املرابط  أسامة  السيد  

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 (600  : املرابط  املدني  السيد    

بقيمة 00) درهم.

 400  : املرابط  أسامة  السيد  

بقيمة 00) درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

املرابط عنوانه(ا)   املدني  السيد  

  (4000  ( رقم   2 زنقة  الرامي  بير 

القنيطرة  املغرب.

أسامة املرابط عنوانه(ا)   السيد  

  (4000  ( رقم   2 زنقة  الرامي  بير 

القنيطرة  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

املرابط عنوانه(ا)   املدني  السيد  

  (4000  ( رقم   2 زنقة  الرامي  بير 

القنيطرة  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

فبراير 2020 تحت رقم 74307.
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MAX IN  ماكس إن
عقد تسيير حر ألصل تجاري (األشخاص 

الطبيعيون)
عقد تسيير حر ألصل تجاري

MAX IN  ماكس إن
 25 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
9)20 أعطى السيد(ة)  محمد    نونبر 
الوطنية  للبطاقة  (ة)  الحامل  رباع 
املسجل بالسجل  ب682055  رقم   
التجاري 320426 باملحكمة التجارية 
الحر  التسيير  حق  البيضاء  بالدار 
زنقة   85 الكائن ب  لألصل التجاري 
الدار  معاريف  أندلو�سي  سالت  أبو 
البيضاء  الدار   20225  - البيضاء 
الحضري  أمينة   للسيد(ة)  املغرب 
الحامل (ة) للبطاقة الوطنية رقم   ب 
5 سنة تبتدئ من  239430  ملدة  ك 
)0 د نبر 9)20 و تنتهي في 30 نونبر 
  5.000 شهري  مبلغ  مقابل   2024

درهم.
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ACH WATER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
ACH WATER شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي  23  رقم 4 
شارع انوال عمارة فلوري )) ميموزا 
القنيطرة - 4000) القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5426(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ACH  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WATER
شغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عامة و أعمال البناء
كراء مواد و ادوات البناء.

عنوان املقر اال تماعي :  23  رقم 4 
شارع انوال عمارة فلوري )) ميموزا 
القنيطرة - 4000) القنيطرة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000   : أشرف لحسني  السيد  

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 (000  : لحسني  أشرف  السيد  

بقيمة 00) درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
أشرف لحسني عنوانه(ا)   السيد  
القنيطرة   (4000 ازهرون   89 رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
أشرف لحسني عنوانه(ا)   السيد  
القنيطرة   (4000 ازهرون   89 رقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

فبراير 2020 تحت رقم ---.
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 HAMILTON
MANAGEMENT SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiducinfo sarlau
 N° B12, Résidence FAJWA,

 Boulevard Hassan II
 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech Maroc
 HAMILTON MANAGEMENT

SERVICES شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع )) 
يناير مركز األعمال فاطمة الزهراء 

عمارة ) شقة 0) باب دكالة  - 
40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(0293(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   3(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 HAMILTON MANAGEMENT

.SERVICES
تصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخدمات.
 (( عنوان املقر اال تماعي : شارع 
الزهراء  فاطمة  األعمال  مركز  يناير 
عمارة ) شقة 0) باب دكالة  - 40000 

مراكش املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 60.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد بيلفاي ماكس أليفر :  270 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
كيليان  وهانس  وا نر  السيد 
درهم   (00 بقيمة  حصة   270   :

للحصة.
حصة   60   : السيد مهالي محمد 

بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
أليفر  ماكس  بيلفاي  السيد 
عنوانه(ا) هامبورغ 20095 هامبورغ 

املانيا.
كيليان  وهانس  وا نر  السيد 
 42929 سكيرشن  ويرمل  عنوانه(ا) 

ويرمل سكيرشن املانيا.
عنوانه(ا)  محمد  مهالي  السيد 

عملية الفراشة عمارة فاء   3 املسيرة 
شقة 6)  40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

أليفر  ماكس  بيلفاي  السيد 
عنوانه(ا) هامبورغ 20095 هامبورغ 

املانيا
كيليان  وهانس  وا نر  السيد 
 42929 سكيرشن  ويرمل  عنوانه(ا) 

ويرمل سكيرشن املانيا
عنوانه(ا)  محمد  مهالي  السيد 
عملية الفراشة عمارة فاء   3 املسيرة 

شقة 6)  40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   20 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2484)).
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ARFWAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

fiducinfo sarlau
 N° B12, Résidence FAJWA,

 Boulevard Hassan II
 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech Maroc
ARFWAN  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 
األر�سي بالزا لقسمة الخامسة د ) 

ساحة 6) نونبر عمارة د إقامة أ 2   - 
40000 مراكش املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.99675
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2020 4) فبراير  املؤرخ في 
السيد(ة)   للشركة  مسير  ديد 
شمالل رشيد الحوات أمين كمسير 

آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   20 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2455)).
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 TANGIER INTERNATIONAL FINANCIAL

SERVICES

FILTER SYSTEMS MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

 TANGIER INTERNATIONAL
FINANCIAL SERVICES

 AVENUE JABAL TARIK IMM
 DAR FARAH 2 APPT N° 40 ،

90010، TANGER MAROC
   FILTER SYSTEMS MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة رقم 
44) املنطقة الحرة طنجة للسيارات 

 ماعة الجوامعة ناحية فحص 
أنجرة  - 90000 طنجة   املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8(769
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيين   2020 يناير   2( املؤرخ في 
السيد(ة)  للشركة  مسير  ديد 
 TRUQUET LAURY FRANCOISE

EVELINE كمسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   2( بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم 230689.
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FIDORO MULTI-SERVICES

 SOCIETE INNOVATION
 SUD INDUSTRIE ET

COMMERCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC
 SOCIETE INNOVATION SUD
 INDUSTRIE ET COMMERCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

موالي اسماعيل، العمارات الحمر، 
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رقم 39، الداخلة. - 73000 الداخلة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(508(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   20(9 نونبر   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE INNOVATION SUD

.INDUSTRIE ET COMMERCE
ورشة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املنتو ات  وتسويق  لصناعة 

الجلدية، استيراد وتصدير..
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
العمارات الحمر،  موالي اسماعيل، 
رقم 39، الداخلة. - 73000 الداخلة 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : الغليظ  بوعرفة  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
السيد ابراهيم هادي علوي :  500 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بوعرفة الغليظ عنوانه(ا) 

و دة 60000 و دة املغرب.
علوي  هادي  ابراهيم  السيد 
 52000 الراشيدية  عنوانه(ا) 

الراشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوعرفة الغليظ عنوانه(ا) 

و دة 60000 و دة املغرب
علوي  هادي  ابراهيم  السيد 
 52000 الراشيدية  عنوانه(ا) 

الراشيدية املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  االبتدائية بوادي الده6  

د نبر 9)20 تحت رقم 369).

112I

SAFETY & SKILLS FOR YOU

SAFETY & SKILLS FOR YOU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAFETY & SKILLS FOR YOU
زنقة سمية عمارة 82 طابق 4 شقة 
6) بامليي ، 20025، البيضاء املغرب
 SAFETY & SKILLS FOR YOU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 
سمية عمارة 82 طابق 4 شقة 6) 

بامليي - 20025 البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4567(7

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAFETY & SKILLS FOR YOU
إستشارة   : غرض الشركة بإيجاز 

في التسيير و التكوين.
زنقة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 (6 شقة   4 طابق   82 سمية عمارة 

بامليي - 20025 البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة حفيظة  نادي عنوانه(ا) 

درب  تزنيت  زنقة  مكرر   5 زنقة   7

التازي 20000 البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة حفيظة  نادي عنوانه(ا) 

درب  تزنيت  زنقة  مكرر   5 زنقة   7

التازي 20000 البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 4934.

113I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

لكورن طرانسبور

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير  ديد للشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE

زاوية  شارع محمد الخامس و شارع 

ابن كثير إقامة دو1 مار1 رقم 44 ، 

90000، طنجة املغرب

لكورن طرانسبور   شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي زاوية شارع 

فا1 و زنقة مليلية  - 90000 طنجة  

املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.76483

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تعيين   2020 03 فبراير  املؤرخ في 

السيد(ة)  للشركة  مسير  ديد 

االدري�سي عماد كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (8 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم 230559.

114I

STE IMMOBILIERE WAHIBA SARL

 STE IMMOBILIERE WAHIBA

SARL
إعالن متعدد القرارات

 STE IMMOBILIERE WAHIBA

SARL

26) شارع  فا1 رقم 4 ، 90000، 

طنجة املغرب

 STE IMMOBILIERE WAHIBA

SARL  »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: 26) 

شارع فا1 شقة 4 - 90000 طنجة 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.300(5

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2020 يناير   27 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

انهاء تصفية الشركة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

توزيع تكاليف التصفية 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

ابراء دمة املصفي 

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

التشطي6 من السجل التجاري 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

انهاء تصفية الشركة

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

توزيع تكاليف التصفية 

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

ابراء دمة املصفي 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

التشطي6 من السجل التجاري 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   2( بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم 230694.

115I
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STE BATI AGRO SARL

STE BATI AGRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

STE BATI AGRO SARL
 LOT MALK ABDELLAH N° 39
 GUERCIF ، 35100، GUERCIF

MAROC
STE BATI AGRO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
ملك عبد هللا رقم 39  رسيف - 

00)35  رسيف املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(447

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2020 فبراير   (3 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
 90.000« أي من  درهم«   5(0.000«
عن  درهم«   600.000« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بتاريخ  بجرسيف   االبتدائية 

فبراير 2020 تحت رقم 757/2020.
116I

cabinet achawr

B&A  EMBALLAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet achawr
  TANGER  BD MED 05 °24

 IMM84 ETAGE 01 BUREAU N ،
90000، tanger maroc

B&A  EMBALLAGE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
املجد قطعة 649 شارع ب  رقم 260 
 TANGER 90000 TANGER طنجة

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(04(6(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

  B&A  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EMBALLAGE

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 ميع انواع التلفيف .

تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
املجد قطعة 649 شارع ب  رقم 260 

 TANGER 90000 TANGER طنجة 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : العاقل  املختار  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

  : بشيري  رضوان  محمد  السيد 

500 حصة بقيمة 00) درهم للحصة

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  العاقل  املختار  السيد 

39 شارع االمير موالي عبد هللا طنجة 

90000 طنجة املغرب.
بشيري  رضوان  محمد  السيد 
 (4 فيال رقم  زنق ايموزا   عنوانه(ا) 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  العاقل  املختار  السيد 

39 شارع االمير موالي عبد هللا طنجة 

90000 طنجة املغرب
بشيري  رضوان  محمد  السيد 
 (4 فيال رقم  زنق ايموزا   عنوانه(ا) 

طنجة 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (8 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم 230588.

117I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون الساقية 

الحمراء

YANISBOIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 
العيون الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 70000، 
العيون املغرب

YANISBOIS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم )4 
مدينة الوحدة بلوك د الشقة رقم 

5 - 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
30969

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YANISBOIS
اعمال و   : غرض الشركة بإيجاز 

اشغال النجارة
التجارة االستراد و التصدير

االشغال و املصالح املختلفة.
 4( رقم   : عنوان املقر اال تماعي 
مدينة الوحدة بلوك د الشقة رقم 5 - 

70000 العيون املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000   : السيد حميد االمغاري 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حميد االمغاري عنوانه(ا) 
رقم )4 مدينة الوحدة بلوك د الشقة 

رقم 5 70000 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حميد االمغاري عنوانه(ا) 
رقم )4 مدينة الوحدة بلوك د الشقة 

رقم 5 70000 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
20 فبراير  االبتدائية بالعيون  بتاريخ 

2020 تحت رقم 434/20.

118I

fegguioui vharafa

 STE EL FIZAZI PHONE C D
M SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

fegguioui vharafa
 n°8 rue 203 bis ain kadouss fes

، 30000، FES maroc
 STE EL FIZAZI PHONE C D
M SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : 

 MARCHE L HABITAT DHAR
 LAKHMIS-FES 45  - 30000 FES

.MAROC
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.20023

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   20(9 د نبر   26 في  املؤرخ 
 STE EL FIZAZI PHONE C حل 
املسؤولية  شركة ذات   D M SARL
 (00.000 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 
اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 MARCHE L HABITAT DHAR
 LAKHMIS-FES 45  - 30000 FES
 DISPARITIONل نتيجة   MAROC

.DE L’ACTIVITE
و عين:

 ABDLHAK  EL السيد(ة) 
 FES 30000 FES (ا)و عنوانه FIZAZI

MAROC كمصفي (ة) للشركة.



عدد 5602 - 6) ر 6 )44) ))) مار1 2020)الجريدة الرسمية   6(9(

الجمعية  انعقاد  تم  وقد 

 20(9 د نبر   26 بتاريخ  الختامية 

 MARCHE L HABITAT DHAR وفي

 LAKHMIS-FES 45  - 30000 FES

.MAROC

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (4 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2020 تحت رقم 629/020.

119I

garrigues maroc, sarlau

 LONGULF TRADING (UK)

LIMITED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

garrigues maroc, sarlau

 n° 3, Bd. Al Massira Al Khadra,

 Maârif ، 20100، casablanca

maroc

 LONGULF TRADING (UK)

LIMITED شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 Prince وعنوان مقرها اإل تماعي

 Albert House, 2 Kingsmill,

 Terrace, London NW8 6BN -

NW8 6BN لندن اململكة املتحدة.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر   20(9 نونبر   0( في  املؤرخ 

تحت  للشركة   تابع  فرع   إنشاء 

 LONGULF TRADING التسمية 

بالعنوان  الكائن  و   UK LIMITED

 Casanearshore Park 1100,

 Boulevard Al Quods, Shore

 1, 6ème étage, Sidi Maarouf,

 20270 Casablanca - 20270

من  املسير  و  املغرب  الدارالبيضاء 

طرف السيد(ة) الرابحي حمزة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 456785.

120I

FLASH ECONOMIE

 INCAS أنكا دستربسيون

DISTRIBUTION

إعالن متعدد القرارات

INCAS DISTRIBUTION

شركة  دستربسيون–  أنكا 

محدودة املسؤولية

درهم   (00.000,00: مـــــالــهـــا  رأ1 

– البيضاء

رقم 3)زنقة أحمد املجاطي إقامة 

لزال6 الطابق ) الشقة 8 املعاريف

السجل تجاري 409.057

الحصص و  اإلعالن عن تفويت  

تغيير صيغة الشركة

للجمع  بمقت�سى عقد عرفي    -  I

بتاريخ  املنعقد  العادي  الغير  العام 

مساهمو  قرر   ،20(8 يونيو   (0

 »  INCAS DISTRIBUTION« شركة 

رأسمالها  املسؤولية  شركة محدودة 

00.000,00) درهم ، ما يلي :

 400 تفويت  على  املصادقة   .(

السيد  ملكية  من  ا تماعية  حصة 

السيد  فائدة  إلى  الكبير  عبد  كحيل 

كواللي حسن ،

2. تعيين السيد كحيل عبد الكبير 

كمسير وحيد

من  الشركة  صيغة  تحويل   .3

بشريك  املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد إلى شركة محدودة املسؤولية

األسا�سي  القانون  تحيين   .4

للشركة 

II-  تم اإليداع القانوني باملحكمة 

 (0 بتاريخ  البيضاء  للدار  التجارية  

يوليوز 9)20، تحت رقم 708.248.

في  املعدل  التصريح  وضع  تم  و 

نفس املحكمة .

مقتطف من أ ل اإلشهار

املسير الوحيد

121I

AUDILAY CONSULTING

AUDILAY CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

AUDILAY CONSULTING
4)، شارع باريس، الطابق 6، رقم 65 

، 20000، الدار لبيضاء املغرب
AUDILAY CONSULTING  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 4)، شارع 
باريس، الطابق 6، رقم 65 - 20000 

الدار البيضاء املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.295399

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
9)20 تم تعيين  26 د نبر  املؤرخ في 
السيد(ة)  للشركة  مسير  ديد 
لحمام�سي محمد فؤاد كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

د نبر 9)20 تحت رقم 725438.

122I

FLASH ECONOMIE

SHAMALOV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

SHAMALOV شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي 22 زنقة 
االخشيدي بوركون - 20000 الدار 

البيضاء  املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.399665

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2020 يناير   3( املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد SHAMALOV  مبلغ 
وعنوان  درهم   (00.000 رأسمالها 
مقرها اإل تماعي 22 زنقة االخشيدي 
البيضاء   الدار   20000  - بوركون 
أي  و ود  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

نشاط تجاري.
و حدد مقر التصفية ب 42) شارع 
انفا زاوية الفونطين طابق 7 شقة 4) 

- 20000 الدار البيضاء  املغرب . 
و عين:

حشادي   السعدية    السيد(ة) 
زاوية  انفا  شارع   (42 عنوانه(ا)  و 
 20000  (4 شقة   7 الفونطين طابق 
(ة)  املغرب كمصفي  البيضاء   الدار 

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

و الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء   بالدار   التجارية 
 7) فبراير 2020 تحت رقم ))0)73.
123I

FLASH ECONOMIE

ADVISORS&CO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوان األستاذة فاطمة الزهراء 
صبري
موثقة

87)؛ شارع عبد املومن اقامة 
وليلي بارك الطابق 6 رقم 25 - الدار 

البيضاء
    »ADVISORS&CO«

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
شريك وحيد

رأسمالها  00.000,00) درهم
مقرها اال تماعي : 3)، زنقة احمد 
املجتي  إقامة أل6 الطابق  االول  

رقم 8، املعاريف
الدار البيضاء /انفا.
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تأسيس شركة

تلقته  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

األستاذة فاطمة الزهراء صبري موثقة 

 07/02/2020 بتاريخ  بالدار البيضاء 

لشركة  األسا�سي  القانون  إنشاء  ثم 

ذات مسؤولية محدودة ذات شريك 

وحيد تتميز بالخصائص التالية :

 :     »ADVISORS&CO« التسمية

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد

االستشارات  تقديم   * الهدف:  

والدعم للشركات واملؤسسات العامة 

و الخاصة؛

املالية،   االستشارات اإلدارية،    *

الرقمية،  االستراتيجية، التسويقية، 

االتصاالت والتوظيف ؛

* إدارة املشاريع واإلدارة املالية؛

في  واملبتدئين  املهنيين  تدري6   *

املجال اإلداري؛

و تطوير الشخصية،  التكوين،   *

للمعلومات  التكنولو يا  التسيير  و 

الشهادات  إصدار  و  االتصاالت،  و 

املهنية؛

املساعدة في إدارة املشاريع عن   *

اإلداري،    القانوني،    الدعم  طريق 

املالي،    التقني، و التجاري؛

األنظمة  مشاريع  إدارة   *

إدارة  و  البرامج  تكامل  املعلوماتية، 

األنشطة.
زنقة احمد   ،(3   : مقر الشركة  
املجتي  إقامة أل6  الطابق  االول  رقم 

8  ،املعاريف الدار البيضاء /انفا.

املدة : 99 سنة من تاريخ تقييدها 

تمديدها  ويمكن  التجاري  بالسجل 

للمقتضيات  طبقا  مسبقا  حلها  أو 

املنصوص عليها في القانون األسا�سي 

للشركة.
تخصيص  تم  الشركة:  رأسمال 
رأ1 مال الشركة البالغ مئات ألف 

درهم (00.000,00) درهًما) ، مقسًما 

مائة  لكل  سهم    ((000) ألف  إلى 

بالكامل   ، درهم  درهم)   (00,00(

للسيد  محمد أمين ملدور.

ملدور  أمين  محمد  السيد  يعلن 

(000)) سهم مسجلة تمثل  أن ألف 
رأ1 ماله مملوكة بالكامل له تتوافق 

مع حقوقه و أنها مدفوعة بالكامل.

 ( من  اال تماعية:ابتداء  السنة 

يناير إلى )3 د نبر من كل سنة

تكوين  أ ل  من  األرباح  من 

بنسبة   5  % القانوني.  االحتياط 

يحتفظ : األرباح

وملدة  مسيرة  الشركة  التسيير: 

غير محددة من طرف املسير الوحيد 

السيد محمد أمين ملدور.

العقود  توقيع  حق  التوقيع:  

مخول للمسير الوحيد السيد محمد 

أمين ملدور.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 

البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم  تحت   (7/02/2020 بتاريخ 

 .730936
للنسخة و البيان

فاطمة الزهراء صبري  األستاذة 
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غو ماربيل

غو ماربيل
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

غو ماربيل

الدار البيضاء ، 20490، الدار 

MAROC البيضاء

غو ماربيل شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة 

الفتح املجموعة ) العمارة 2 الطابق 

3 الشقة 8)   دار بوعزة  27223 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

45776(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

غو   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ماربيل.

غرض الشركة بإيجاز : االستيراد و 

التصدير و التوزيع .

اقامة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

2 الطابق  ) العمارة  الفتح املجموعة 

3 الشقة 8)   دار بوعزة  27223 الدار 

البيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد يوسف قبلي  :  500 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

 500   : ازريول  توفيق  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  قبلي   يوسف  السيد 

ستوكهولم   (0465 ستوكهولم 

هولندا.

عنوانه(ا)  ازريول  توفيق  السيد 

ستوكهولم   (0465 ستوكهولم 

هولندا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  قبلي   يوسف  السيد 

 (0465 هولندا  ستوكهولم 

ستوكهولم هولندا

عنوانه(ا)  ازريول  توفيق  السيد 

 (0465 هولندا  ستوكهولم 

ستوكهولم هولندا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 857)73.

125I

FLASH ECONOMIE

MATAGERI
إعالن متعدد القرارات

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

MATAGERI  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي:  زاوية 
زنقة أيت بعمران و زنقة محمد 

الخامس عمارة أ الطابق 0) الشقة 

5 فضاء 005)-) - 20000 الدار 

البيضاء  املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.39979(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2020 يناير   (6 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

 ،(8 من   اإل تماعي  املقر  تحويل 

الشق  عين   5 زنقة  الزكاورة  تجزئة 

أيت  زنقة  زاوية  إلى  البيضاء  الدار 

بعمران و زنقة محمد الخامس عمارة 

أ الطابق 0) الشقة 5 فضاء 1005-1 

الدار البيضاء

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

مايلي: توسيع نشاط الشركة بإضافة 

وشراء  التالية:-تصنيع  األنشطة 

وتوزيع  وتصدير  واستيراد  وبيع 

بجميع  التجميل  مستحضرات 

األولية,املنتجات  أشكالها(املواد 

الغيرمعبأة  الغيرمعبأة,املنتجات 

النهائية)- املنتجات  و  بالجملة 

واستيراد  وبيع  وشراء  تصنيع 

 ، الغذائية  املواد  وتوزيع  وتصدير 

املشروبات املخصصة لنظام غذائي 

بجميع  الغذائية  واملكمالت  معين 

األولية,املنتجات  (املواد  أشكالها 

الغيرمعبأة  الغيرمعبأة,املنتجات 

بالجملة و املنتجات النهائية)-تصنيع 

توزيع  أو  استيراد  أو  بيع  أو  أو شراء 

بجميع  الطبية  األ هزة  صيانة  أو 
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األولية,املنتجات  (املواد  أشكالها 
الغيرمعبأة  الغيرمعبأة,املنتجات 

بالجملة و املنتجات النهائية 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 
النظام  من   2 و   4 الفصل  تعديل 

األسا�سي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 085)73.

126I

FLASH ECONOMIE

AVALIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

AVALIA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 26 شارع 
مر1 السلطان الطابق ) الشقة 3 - 

20000 الدار البيضاء  املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
457405

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (0
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AVALIA
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

-اإلستشارة و التكامل
- تكنولو يا املعلومات .

-طيران
- وغيرها

،وكيل أو  -توفير خدمة الوساطة 
املغرب  في  وتدري6  مشورة   ، تمثيل 

والخارج .
26 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 
مر1 السلطان الطابق ) الشقة 3 - 

20000 الدار البيضاء  املغرب .
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد علي اقالل :  000.) حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد علي اقالل عنوانه(ا) اقامة 
  2 رقم   (8 عمارة  بوسكورة  شرف 

82)27 بوسكورة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد علي اقالل عنوانه(ا) اقامة 
  2 رقم   (8 عمارة  بوسكورة  شرف 

82)27 بوسكورة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 0)4)73.
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FLASH ECONOMIE

LABORATOIRES GINK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 LABORATOIRES GINK
مختبرات كينك شركـــــــــة محدودة 

املسؤوليـــــــة
رأ1 املــال 50.000,00)  درهم

الرقم 46 شارع الزر قطوني ط 2 ش 
6 البيضاء املغرب السجل التجاري 

429977
 تفويت الحصص

للجمع  عرفي  عقد  بمقت�سى    .(
بتاريــخ  املنعقـــــد  العـــادي  الغير  العام 

30 د نبر 9)20 ،
 « شركة  مساهمو  قرر 
Laboratoires Gink« شركة محدودة 

  (50.000,00 ورأسمالها  املسؤولية 

درهـــــــــم مــــــــا يلـــي :

 300 تفويت  على  املصادقة   -

السيد  ملكية  من  ا تماعية  حصة 

حميد إفراخ إلى فائدة السيد كحيــــــل 

مصطفـــــــــى .

 225 تفويت  على  املصادقة   -

السيد  ملكية  من  ا تماعية  حصة 

حصة   75 كحيل عبد الكبير بنسبة 

لكل من السيد كحيل مصطفى(75 

حصة)   75) علـــــي  نقراشــــي  حصة) 

شركةGPH (75 حصة )
من القانون   6 تعديـــــل الفصل   -

األسا�سي للشركـــــــــــــة

2.   تم اإليداع القانوني باملحكمة 

 (9 بتاريخ  البيضاء  للدار  التجارية 

فبراير 2020، تحت عدد 527.)73 و 

ثم وضع التصريــــــــح املعدل فـــــي نفس 

املحكمــــــة.
مقتطف من أ ل اإلشهـــــار

املسيــر الوحيـــــد
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FLASH ECONOMIE

رياض ارفود

RIAD ARFOUD 
إعالن متعدد القرارات

RIAD ARFOUD SARL شركة

شركة ذات املسؤولية املحدودة   
رأسمالها  63000000,00 درهم

بمقت�سى عقد عرفي محرر بالدار 
قرر   23/(2/20(9 بتاريخ  البيضاء 

شركة  ارفود  رياض  شركة  شركاء 

رأسمالها املحدودة  املسؤولية   ذات 

مقرها  درهم     63.000.000  
شارع  زاوية  مكرر,    33 اال تماعي 

و زنقة انجو الطابق  حسن الصغير  

ما  الدار البيضاء,   9 الرابع شقة رقم 

يلي : 

الشركة  رأسمال  -1خفض 

لينتقل  درهم    000  000 بقيمة20 
را1 املال من 63 000 000 درهم إلى    

درهم و ذلك بخفض   000  000  43

عدد الحصص اال تماعية للشركاء.

-2تغيير قواعد التوقيع للمسيرين 
دافيد   , عيشور  مصطفى  السادة 
شيتريت   و شيم طوب شيتريت على 

كل الوثائق والعقود للشركة.
األسا�سي  النظام  -3تحديث 

للشركة بتاريخ 9)2/20)/23
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  للمحكمة  الضبط 
تحت   2020/0(/(6 بتاريخ  البيضاء 

رقم   727294
129I

STE  FIDU  WHITE

ROAD SUC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE  FIDU  WHITE
 RESI  SABRINE  BLOC  F  ETAGE

 1  APPART  1-TAOURIRT ،
65800، TAOURIRT MAROC

ROAD SUC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 3) حي 
املحاريك رقم2  - 65800 تاوريرت 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
66(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   20(6 ماي   (3
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ROAD : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SUC
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
 (3 رقم   : عنوان املقر اال تماعي 
حي املحاريك رقم2  - 65800 تاوريرت 

املغرب.
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أ لها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيد رشيد برام :  000.) حصة 
بقيمة 00.000) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  برام  رشيد  السيد 
 65800 3) حي املحاريك رقم2   رقم 

تاوريرت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  برام  رشيد  السيد 
 65800 3) حي املحاريك رقم2   رقم 

تاوريرت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتاوريرت  بتاريخ 09 يونيو 

6)20 تحت رقم 6)/59.
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HORIZON LINES SARL

 PROMOTION
IMMOBILIERE BOUHALTIT

إعالن متعدد القرارات

HORIZON LINES SARL
شارع محمد اليزيدي، إقامة 

األندلس، بلوك H، الطابق الثاني، 
رقم )) ، 93040، تطوان املغرب

 PROMOTION IMMOBILIERE
BOUHALTIT »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: شارع واد 
أبي رقراق، رقم ))، طابق الرابع - 

50)93  مرتيل  املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.248((

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 30 أكتوبر 9)20 تم اتخاذ 

القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
ألف  وثمانون  وخمسمائة  مليون 
)580.000.)) درهم، لينتقل من مائة 

مليون  إلى  درهم   ((00.000) ألف  
وستمائة وثمانون ألف (680.000.)) 
الشريك  تقديم  طريق  عن  درهم 
بوحلتيت  عبدالعالي  السيد  الوحيد 
امللك  من  تتكون  عينية  ملساهمة 
العقاري املسمى »بوحلتيت« موضوع 
 ،76/3(8(4 عدد  العقاري  الرسم 
الفنيدق،  املضيق  بعمالة  الكائن 
الشبار، شارع املسيرة  عمالة مرتيل، 
خمسة  انشاء  بذلك  وتم  الخضراء، 
 ((5.800) وثمانمائة  الف  عشر 
حصة ا تماعية  ديدة من فئة مائة 
)00)) درهم في اسم الشريك الوحيد 

السيد عبدالعالي بوحلتيت.  
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
األسا�سي  القانون  على  املصادقة 

التعديلي 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
 - الشركة  رأسمال   - املساهمات 

الحصص اإل تماعية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
0) د نبر  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

9)20 تحت رقم ))64.

131I

HORIZON LINES SARL

IMMO 2019
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HORIZON LINES SARL
شارع محمد اليزيدي، إقامة 

األندلس، بلوك H، الطابق الثاني، 
رقم )) ، 93040، تطوان املغرب

IMMO 2019 شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
محمد اليزيدي، إقامة األندلس، 
بلوك H، الطابق األول، رقم 7 - 

93040 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2657(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   ((

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 IMMO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.20(9

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 

األندلس،  إقامة  اليزيدي،  محمد 
 -  7 رقم  األول،  الطابق   ،H بلوك 

93040 تطوان املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : الفياللي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 500   : الفياللي  إليا1  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الفياللي  محمد  السيد 
 93000  39 رقم  بابا،  شارع سيدي 

تطوان املغرب.

عنوانه(ا)  الفياللي  إليا1  السيد 
 93000  39 رقم  بابا،  شارع سيدي 

تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  الفياللي  محمد  السيد 
  93000  39 رقم  بابا،  شارع سيدي 

تطوان املغرب

عنوانه(ا)  الفياللي  إليا1  السيد 
 93000  39 رقم  بابا،  شارع سيدي 

تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   2( بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2020 تحت رقم 343.

132I

HORIZON LINES SARL

LEADER BÉTON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HORIZON LINES SARL
شارع محمد اليزيدي، إقامة 

األندلس، بلوك H، الطابق الثاني، 
رقم )) ، 93040، تطوان املغرب
LEADER BÉTON شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
اليمن، رقم 8، الطابق الثالث، 
بوزغالل - 93200 املضيق املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

26569
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   ((
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LEADER BÉTON
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مختلف  في  املستعملة  الخرسانة 
النقل   - والتشييد  البناء  أعمال 

الطرقي للبضائع..
تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الثالث،  الطابق   ،8 رقم  اليمن، 

بوزغالل - 93200 املضيق املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 334   : بوكريعات  السيد محمد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
333 حصة    : السيد عادل زمامة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
 333   : ابران  نورالدين  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد محمد بوكريعات عنوانه(ا) 
رقم  ريان،  إقامة  يعتة،  علي  شارع 
 93000  07 شقة   ،02 طابق   ،203

تطوان املغرب.
عنوانه(ا)  زمامة  عادل  السيد 
تجزئة أم كلثوم، شارع ايرتيريا، زنقة 

)، فيال 2)) 50)93 مرتيل املغرب.
السيد نورالدين ابران عنوانه(ا) 
قاسم،  سيدي  البحر،شارع  تجزئة 

رقم 3 93200 املضيق  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد بوكريعات عنوانه(ا) 
رقم  ريان،  إقامة  يعتة،  علي  شارع 
 93000  07 شقة   ،02 طابق   ،203

تطوان املغرب
عنوانه(ا)  زمامة  عادل  السيد 
تجزئة أم كلثوم، شارع ايرتيريا، زنقة 

)، فيال 2)) 50)93 مرتيل املغرب
السيد نورالدين ابران عنوانه(ا) 
قاسم،  سيدي  البحر،شارع  تجزئة 

رقم 3 93200 املضيق املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   20 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2020 تحت رقم 336.
133I

HORIZON LINES SARL

LEADER A2T
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HORIZON LINES SARL
شارع محمد اليزيدي، إقامة 

األندلس، بلوك H، الطابق الثاني، 
رقم )) ، 93040، تطوان املغرب

LEADER A2T شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
اليمن، رقم 8، الطابق الثالث، 
بوزغالل - 93200 املضيق املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

26567
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   ((

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LEADER A2T
مختلف   : بإيجاز  الشركة  غرض 
النقل   - والتشييد  البناء  أشغال 
الخدمات  تقديم   - للبضائع  الطرقي 
في مجال التجارة والتواصل والنقل..

تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الثالث،  الطابق   ،8 رقم  اليمن، 

بوزغالل - 93200 املضيق املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 334   : بوكريعات  السيد محمد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
السيد عادل زمامة  :  333 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
 333   : ابران   نورالدين  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد بوكريعات عنوانه(ا) 
رقم  ريان،  إقامة  يعتة،  علي  شارع 
 93000  07 شقة   ،02 طابق   ،203

تطوان املغرب.
عنوانه(ا)  زمامة   عادل  السيد 
تجزئة أم كلثوم، شارع ايرتيريا، زنقة 

)، فيال 2)) 50)93 مرتيل املغرب.
السيد نورالدين ابران  عنوانه(ا) 
قاسم،  سيدي  البحر،شارع  تجزئة 

رقم 3 93200 املضيق  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد بوكريعات عنوانه(ا) 
رقم  ريان،  إقامة  يعتة،  علي  شارع 
 93000  07 شقة   ،02 طابق   ،203

تطوان املغرب
عنوانه(ا)  زمامة   عادل  السيد 
تجزئة أم كلثوم، شارع ايرتيريا، زنقة 

)، فيال 2)) 50)93 مرتيل املغرب
السيد نورالدين ابران  عنوانه(ا) 

قاسم،  سيدي  البحر،شارع  تجزئة 
رقم 3 93200 املضيق املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   20 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2020 تحت رقم 335.

134I

STE  FIDU  WHITE

NORILYA CAL CENTRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE  FIDU  WHITE

 RESI  SABRINE  BLOC  F  ETAGE

 1  APPART  1-TAOURIRT ،

65800، TAOURIRT MAROC

NORILYA CAL CENTRE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار اوالد 
امحمد مستكمر - 65450 العيون 

سيدي ملوك املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(093

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   20(9 د نبر   ((

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NORILYA CAL CENTRE

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخدمات الهاتفية.

عنوان املقر اال تماعي : دوار اوالد 
العيون   65450  - مستكمر  امحمد 

سيدي ملوك املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيد بلوالي عمادالدين :  000.) 
حصة بقيمة 00.000) درهم للحصة
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عمادالدين  بلوالي  السيد 
عنوانه(ا) حي الحرية الجنوبية الزقة 
24 رقم 369 65450 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عمادالدين  بلوالي  السيد 
عنوانه(ا) حي الحرية الجنوبية الزقة 
24 رقم 369 65450 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
24 يناير  االبتدائية بتاوريرت  بتاريخ 

2020 تحت رقم 0/20).

135I

STE TIB COMPT SARL AU

AYDEN GOURMET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكت6 رقم 
05 ، 60000، و دة املغرب

ayden gourmet شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي القد1 
زنقة املقد1 رقم 3  - 60000 و دة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

34789
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ayden : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.gourmet
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استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

مقهى, مطعم.

حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 

القد1 زنقة املقد1 رقم 3  - 60000 

و دة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد داودي ياسر  :  250 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

السيد داودي  مال الدين :  250 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

250 حصة    : السيد داودي انس 

بقيمة 00) درهم للحصة .

 250   : محماد  داودي  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد داودي ياسر  عنوانه(ا) حي 

رقم  امعافة  سيدي  شارع  االندلس 

))) 60000 و دة املغرب.

الدين  داودي  مال  السيد 

حي االندلس شارع سيدي  عنوانه(ا) 

و دة   60000  ((( رقم  امعافة 

املغرب.

السيد داودي انس عنوانه(ا) حي 

رقم  امعافة  سيدي  شارع  االندلس 

))) 60000 و دة املغرب.

عنوانه(ا)  محماد  داودي  السيد 

امعافة  سيدي  شارع  االندلس  حي 

رقم ))) 60000 و دة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد داودي ياسر  عنوانه(ا) حي 

رقم  امعافة  سيدي  شارع  االندلس 

))) 60000 و دة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   20 بتاريخ  بو دة   التجارية 

2020 تحت رقم 5)7.

136I

la fiducaire regionale du sud

Société INANOU sarl
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

la fiducaire regionale du sud
 N°65  E1 IMM TIFAOUINE AV

 AL MOUKAOUAMA QI AGADIR
، 80000، AGADIR MAROC

Société INANOU sarl شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

املقاومة عمارة إفران الطابق التالت 
الشقة رقم )2 الحي الصناعي أكادير 

- 80000 اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42529

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Société INANOU sarl
غرض الشركة بإيجاز : إستشارات 

في املجال التعليمي.
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
املقاومة عمارة إفران الطابق التالت 
الشقة رقم )2 الحي الصناعي أكادير 

- 80000 اكادير املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : برك�سي  ميلة  السيدة 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة برك�سي  ميلة عنوانه(ا) 

اكادير  فونتي   29 رقم  ب  قطاع 

80000 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة برك�سي  ميلة عنوانه(ا) 

اكادير  فونتي   29 رقم  ب  قطاع 

80000 اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   20 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2020 تحت رقم )8966.

137I

la fiducaire regionale du sud

 socété ANAS TRAVANX
 CIVIL ET ROUTIERS

sarl-ATCR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

la fiducaire regionale du sud

 N°65  E1 IMM TIFAOUINE AV

 AL MOUKAOUAMA QI AGADIR

، 80000، AGADIR MAROC

 socété ANAS TRAVANX CIVIL ET

ROUTIERS sarl-ATCR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 4 

عمارة إفران ب شارع املقاومة الحي 

الصناعي اكادير - 80000 اكادير 

املغرب.

تحويل  املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.((499

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 24 يناير 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
»رقم 4 عمارة إفران ب شارع املقاومة 

الحي الصناعي اكادير - 80000 اكادير 

املغرب« إلى »تجزئة رقم 6)7) عمارة 
شارع   3 الطابق   5 شقة رقم   ( رقم 

 8000  - اكادير  تكيوين  تليال  األلفة 

اكادير  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   2( بتاريخ  باكادير   التجارية 

2020 تحت رقم )8967.

138I

cofiber sarl

محطة التكييف مداغ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

cofiber sarl
 rue chouhada berkane ، ,(7

60300، berkane maroc
محطة التكييف مداغ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي الحي 

الصناعي، ص.ب رقم 26  - 60300 
بركان املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 37.

العام  الجمع  بمقت�سى 
فبراير   07 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأسمال  رفع  تم   2020
درهم«   7.400.000« قدره  بمبلغ 
إلى  درهم«   5.000.000« من  أي 
  : طريق  عن  درهم«   (2.400.000«

تقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (7 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2020 تحت رقم 86/2020.

139I

cofiber sarl

محطة التكييف مداغ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

cofiber sarl
 rue chouhada berkane ، ,(7

60300، berkane maroc
محطة التكييف مداغ »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: الحي 

الصناعي، ص.ب رقم 26 - 60300 
بركان مداغ.

»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 37.
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بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تقرر   2020 فبراير   07 في  املؤرخ 
مالءمة النظام األسا�سي للشركة مع 
رفع رأ1 مال   - مقتضيات القانون: 

الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   (7 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2020 تحت رقم 86/2020.
140I

1-اطلس

STE BINAA WA ITKAAN
إعالن متعدد القرارات

1-اطلس
الطابق االول الحي االداري شارع 

الطائف رقم )4 ، 23000، بني مالل 
املغرب

STE BINAA WA ITKAAN »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: والد عياد 
والد زهرة بلوك 4 رقم 44 الطابق 
السفلي - 23000 بني مالل املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.8247
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2020 فبراير   (2 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي:  
بيع  2500 حصة التي في حوزة السيد 
العزوزي رشيد  لصالح السيد التابيا 

عبد العلي 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تعيين السيد العزوزي رشيد  بجان6 
كمسير  العلي  عبد  التابيا  السيد 
 BINAA WA ITKAAN ديد لشركة 

ش.م.م  ملدة غير محددة 
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
الجمع العام قرر تحويل الشكل   **
القانوني للشركة من شركة محدودة 
شركة  إلى  وحيد  بشريك  املسؤولية 

محدودة املسؤولية 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تحويل الشكل القانوني للشركة

على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 
مايلي: عدد االشخاص املساهمين في 

الشركة
على  ينص  الذي   :40 رقم  بند 

مايلي: تحديد املسيرين للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 2) فبراير 

2020 تحت رقم )4).
141I

كرور عبد الرحمان

 SOCIETE HOSNI
MULTISERVICES SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

كرور عبد الرحمان
04 تجزئة عمار سيدي بنور ، 
24350، سيدي بنور املغرب

 SOCIETE HOSNI
 MULTISERVICES SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 
العجانة العونات سيدي بنور 

24350 سيدي بنور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
339(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   04
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
متبوعة  الشركة  تسمية 
بمختصر  اإلقتضاء  عند 
 SOCIETE HOSNI  : تسميتها 

.MULTISERVICES SARLAU
اعمال و   : غرض الشركة بإيجاز 

خدمات فالحية.
دوار   : اال تماعي  املقر  عنوان 
بنور  سيدي  العونات  العجانة 

24350 سيدي بنور املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

0.000.000) درهم، مقسم كالتالي:
 (.000   : حسن  حسني  السيد 
حصة بقيمة 0.000) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  حسن   حسني  السيد 
دوار العجانة العونات 24350 سيدي 

بنور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  حسن  حسني  السيد 
دوار العجانة العونات 24350 سيدي 

بنور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  بنور   بسيدي  االبتدائية 

فبراير 2020 تحت رقم 3447.
142I

FLASH ECONOMIE

NOUR-LINA INVEST
إعالن متعدد القرارات

م 1 أ كونسلتنك
5 شارع عبد اللطيف بن قدور 

الدار البيضاء
  NOUR-LINA INVEST

 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رأ سمالها : 00.000,00) درهم 
املقر اإل تماعي :4)/6) - حي املسرة-

عين الشق -الدار البيضاء
رقم السجل التجاري  :77)256

تفويت حصص 
استقالة املسيرين

تعيين مسيرين  دد 
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
 NOUR-LINA INVEST لشركة  

بتاريخ 20 فبراير 2020 قرر ما يلي  :
حصص  تفويت  على  -املصادقة 
الفلو�سي  محمد  السيد  ملكية  من 

 INVESTOUR لفائدة شركة
النظام  من   7 الفصل  -تعديل 

األسا�سي.

-استقالة املسيرين السيد محمد 
و السيد عادل الفلو�سي من مهامهم 

كمسيرين للشركة 
-تعيين مسيرين  دد للشركة ملدة 
السيد  و  كريم  السيد  محدودة  غير 

عثمان  الشريف العلمي
النظام  من   (5 تعديل الفصل   -

األسا�سي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 930)73
143I

SDCF CONSEIL

BOUZ PLAZA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SDCF CONSEIL
 RESIDENCE ABDELMOUMEN

 CENTER ANGLE BD
 ABDELMOUMEN ET BD
 ANOUAL ETG 2, BUREAU

 202 CASABLANCA ، 20042،
casablanca Maroc

BOUZ PLAZA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي زاوية شارع 
عبد املؤمن و أنوال إقامة مركز عبد 
املؤمن الطابق الثاني املكت6 202 

الدار البيضاء الدار البيضاء 20042 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
452709

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   20(9 د نبر   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BOUZ : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.PLAZA
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 
تطوير  عمليات  طريق  عن  األرض 
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 ، واملعدات   ، الخضراء  املساحات 
أو  الرياضية  لأللعاب  البناء  وبناء 

غيرها من االستخدامات
وإدارة  وتشغيل  وتنفيذ  تصميم 
الرياضة  ومشاريع  مجاالت   ميع 

والترفيه واللع6 ؛
الترفيه  مراكز  وتشغيل  إنشاء 

واألنشطة الرياضية املتعددة ؛
الرياضية  األحداث  تنظيم   •
والندوات  واملعارض  والحفالت 

الرياضية ؛
تقديم الخدمات الترفيهية في هذه 
الحالة املالع6 ، القاعات ، خدمات 

املطاعم ، الكافتيريا ؛
واألندية  األكاديميات  إنشاء   •

الرياضية
مختلف  في  األعمال  ريادة   •

األعمال
• ريادة األعمال في أعمال البستنة 

• التدري6 في مجال الرياضة ؛
وتحويل  ميع  وصيانة  تطوير   •
املباني أو املباني أو الحدائق من أ ل 
تنظيم الحفالت واملعارض والندوات 
موقف   ، كموقف  الستخدامها  أو 

للسيارات ؛
وتصدير  وتسويق  تداول   •
واملقاالت  املواد  واستيراد  ميع 

والخدمات بجميع أنواعها
وتصدير  واستيراد  وبيع  شراء   •
 ميع املنتجات الغذائية الصناعية 
الكمبيوتر  وأ هزة  واملكات6 

واإلمدادات اإلعالنية.
زاوية   : اال تماعي  املقر  عنوان 
شارع عبد املؤمن و أنوال إقامة مركز 
املكت6  الثاني  الطابق  املؤمن  عبد 
البيضاء  الدار  البيضاء  الدار   202

20042 الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (0.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 40   : لحسن  الرخاوي  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 30   : ياسين  الرخاوي  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
السيدة الرخاوي فاطمة الزهراء :  

30 حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الرخاوي لحسن عنوانه(ا) 
عثمان  حي  الرشيدية  زنقة    277

بوزنيقة 00)3) بوزنيقة املغرب.
السيد الرخاوي ياسين عنوانه(ا) 
بوزنيقة  حي عثمان   G02  447 رقم 

00)3) بوزنيقة املغرب.
الزهراء  فاطمة  الرخاوي  السيدة 
حي  الرشيدية  زنقة   277 عنوانه(ا) 
بوزنيقة   (3(00 بوزنيقة  عثمان 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الرخاوي لحسن عنوانه(ا) 
عثمان  حي  الرشيدية  زنقة    277

بوزنيقة 00)3) بوزنيقة املغرب
السيد الرخاوي ياسين عنوانه(ا) 
بوزنيقة  حي عثمان   G02  447 رقم 

00)3) بوزنيقة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2020 تحت رقم -.
144I

MOHAMED BENNIS

غولدن سبا برستيج
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

MOHAMED BENNIS
 AV. CHORAFAE - N° 17 -

 TETOUAN ، 93040، TETOUAN
MAROC

غولدن سبا برستيج شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة باب 
سبتة - قطعة رقم 537 - الفنيدق - 

02)93 الفنيدق املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.26383

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2020 فبراير   (0 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»900.000 درهم« أي من »00.000) 

عن  درهم«   (.000.000« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (9 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2020 تحت رقم )032.
145I

M.b.a.h sarl au

م.ب.أه
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

M.b.a.h sarl au
 lot chams ouarzazate ، 88
45000، Ouarzazate Maroc
م.ب.أه شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 88 
حي دوار الشمس ورزازات ورزازات 

45000 ورزازات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(0733

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   06
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : م.ب.أه.
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة .
 88 رقم   : عنوان املقر اال تماعي 
ورزازات  ورزازات  الشمس  دوار  حي 

45000 ورزازات املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة :  99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

000.000.) درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

علي  ايت  مصطفى  السيد 
الشمس  حي   88 رقم  عنوانه(ا) 

ورزازات 45000 ورزازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

علي  ايت  مصطفى  السيد 
الشمس  حي   88 رقم  عنوانه(ا) 

ورزازات 45000 ورزازات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بورزازات  بتاريخ 06 فبراير 

2020 تحت رقم 2034289.

146I

STE FINANCIAL CONSULT

SOKAREG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE FINANCIAL CONSULT

شارع محمد الخامس عمارة 

البارودي الطابق 3 الشقة رقم )2 ، 

24000، الجديدة املغرب

SOKAREG شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 47 شارع 

اللة ياقوت الطابق 5  - 20520 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 350877

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

9)20 تقرر حل  )3 د نبر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 90.000 مبلغ رأسمالها    SOKAREG

 47 اإل تماعي  درهم وعنوان مقرها 

شارع اللة ياقوت الطابق 5  - 20520 

الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : الحل 

املبكر للشركة.

و حدد مقر التصفية ب  5 تجزئة 

الجديدة   24000  -   3 الياقوت 

املغرب. 

و عين:

السيد(ة) مراد  سهيل و عنوانه(ا) 

5 تجزئة الياقوت 3  24000 الجديدة 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
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وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : 5 تجزئة 

الياقوت 3 بالجديدة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 658)73.
147I

BENIDER ZINEB CONSULTING

 QUALITY MANAGEMENT
ET ENGINEERING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

BENIDER ZINEB CONSULTING
 ANGLE RUE DE LA BEAUCE ET (
 MOUSSA IBNOU NOUSSAIR

 GAUTHIER ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 QUALITY MANAGEMENT
ET ENGINEERING  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي 3 زنقة 
عدي الحراكي شارع عبد املؤمن 
املعاريف الدارالبيضاء - 20000 

الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(96527

العام  الجمع  بمقت�سى 
 2020 23 يناير  اإلستثنائي املؤرخ في 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
 QUALITY MANAGEMENT ET
رأسمالها  مبلغ     ENGINEERING
مقرها  وعنوان  درهم   30.000
اإل تماعي 3 زنقة عدي الحراكي شارع 
 - عبد املؤمن املعاريف الدارالبيضاء 
املغرب نتيجة  الدارالبيضاء   20000
التي  االهداف  تحقيق  عدم   : ل 

اسست من ا لها.
 50 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 Allées des jardins Ain Sebaâ

Casablanca - 20000 الدارالبيضاء 
املغرب. 

و عين:
و  هللا  رزق  الهام   السيد(ة) 
 Allées des jardins Ain 50 (ا)عنوانه
الدارالبيضاء   Sebaâ Casablanca
(ة)  كمصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

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

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (2 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 730493.
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MCG

أش جي أر إكسبور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
أش جي أر إكسبور شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
عالل الفا�سي، العمارة 2)، الشقة 

رقم 5، تجزئة سين - 40000 
مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.95355
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2020 يناير   08 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد أش جي أر إكسبور  
درهم   (0.000 رأسمالها  مبلغ 
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع عالل 
 ،5 2)، الشقة رقم  الفا�سي، العمارة 
تجزئة سين - 40000 مراكش املغرب 
نتيجة ل : عدم و ود نشاط للشركة.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الشقة   ،(2 العمارة  الفا�سي،  عالل 
رقم 5، تجزئة سين - 40000 مراكش 

املغرب. 
و عين:

حاجي  ماليك   لوران  السيد(ة)  
الفا�سي،  عالل  شارع  عنوانه(ا)  و 
تجزئة   ،5 رقم  الشقة   ،(2 العمارة 
سين 40000 مراكش املغرب كمصفي 

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

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (8 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2)).
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ART LAMI

ART LAMI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

ART LAMI
3) زنقة احمد املجاطي اقامة االل6 
طابق ) رقم 8 املعاريف. ، 20330، 

الدار البيضاء املغرب
ART LAMI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اال تماعي 3) زنقة 
احمد املجاطي اقامة االل6 طابق 
) رقم 8 املعاريف. - 20330 الدار 

البيضاء املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.383099

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تغيير   2020 فبراير   04 املؤرخ في 
تجاري«  »ممثل  من  الشركة  نشاط 

إلى »االنعاش العقاري«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 502)73.
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ART LAMI

ART LAMI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

ART LAMI
3) زنقة احمد املجاطي اقامة االل6 
طابق ) رقم 8 املعاريف. ، 20330، 

الدار البيضاء املغرب
ART LAMI  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 3) زنقة 
احمد املجاطي اقامة االل6 طابق 
) رقم 8 املعاريف. - 20330 الدار 

البيضاء املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.383099

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2020 04 فبراير  املؤرخ في 
السيد(ة)  للشركة  مسير  ديد 
LAMINE SOUFIANE  كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 502)73.
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GRATUS MOROCCO

GRATUS MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GRATUS MOROCCO
3) زنقة احمد املجاطي اقامة االل6 
طابق ) رقم 8 املعاريف. ، 20330، 

الدار البيضاء املغرب
GRATUS MOROCCO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 3) زنقة 
احمد املجاطي اقامة االل6 طابق 
) رقم 8 املعاريف. الدار البيضاء 

20330 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

457(7(



6(1( الجريدة الرسميةعدد 5602 - 6) ر 6 )44) ))) مار1 2020) 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون   2020 فبراير   ((

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GRATUS MOROCCO

مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األشغال املتعددة.

زنقة   (3  : عنوان املقر اال تماعي 

طابق  االل6  اقامة  املجاطي  احمد 

البيضاء  الدار  املعاريف.   8 رقم   (

20330 الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 ABBAS AYAZGLU :  500 السيد

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 TAYLAN KALIPCI :  500 السيد

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 ABBAS AYAZGLU السيد 

عنوانه(ا) تركيا 44050 تركيا تركيا.

 TAYLAN KALIPCI السيد 

عنوانه(ا) تركيا 44050 تركيا تركيا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 ABBAS AYAZGLU السيد 

عنوانه(ا) تركيا 44050 تركيا تركيا

 TAYLAN KALIPCI السيد 

عنوانه(ا) تركيا 44050 تركيا تركيا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 58))73.
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 CABINET ZAKIA BENTEFRIT COMPT

SARL A.U

PRINTEMPS MODA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT
COMPT SARL A.U

5) زنقة  مال الدين األفغاني 
الطابق الرابع شقة رقم ) و دة. ، 

60000، و دة املغرب
PRINTEMPS MODA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي 34 حي 
فضالة و دة - 60000 و دة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.26307

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   20(6 غشت   04 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 PRINTEMPS ذات الشريك الوحيد 
 (00.000 رأسمالها  مبلغ    MODA
 34 اإل تماعي  درهم وعنوان مقرها 
و دة   60000  - و دة  فضالة  حي 
خسائر  -زيادة   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة وعجزها عن االستمرار..
 34 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
و دة   60000  - حي فضالة و دة  

املغرب. 
و عين:

و  فقو�سي  حنان   السيد(ة) 
و دة  فضالة  حي   34 عنوانه(ا) 
(ة)  كمصفي  املغرب  و دة   60000

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
: املديرية  الوثائق املتعلقة بالتصفية 
واملحكمة  بو دة  للضرائ6  العامة 

التجارية ب و دة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   05 بتاريخ  بو دة   التجارية 

6)20 تحت رقم 042).
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JIYAR JAOUAD

OUBOUAZZA FRERES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME ETAGE IMM N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،
63300، BERKANE MAROC

OUBOUAZZA FRERES شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 8) 
زنقة ابن انس تجزئة الضحى حي 
الرياض  - 60300 بركان املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(895
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2020 فبراير   03 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   2.000.000«
 2.(00.000« إلى  درهم«   (00.000«
تقديم حصص    : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (7 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2020 تحت رقم 85/2020.
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STE FICOGEMISS

MAR2A TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FICOGEMISS
2) الطابق السفلي حي بام، 33250، 

ميسور املغرب
MAR2A TRAVAUX SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 2) الطابق 

السفلي  حي البام 33250 ميسور 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(673

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون   2020 فبراير   (8

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAR2A TRAVAUX SARL

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة او البناء

متحادث .

 (2  : اال تماعي  املقر  عنوان 

 33250 البام  حي  السفلي   الطابق 

ميسور املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

00.000,00) درهم، مقسم كالتالي:

السيد املرخي عدنان :  500 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

 500   : السيدة بوملكول خديجة 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  عدنان  املرخي  السيد 

 3(000 املنزل صفرو  التوامة  قلعة 

صفرو املغرب.

السيدة بوملكول خديجة عنوانه(ا) 

هواندا 0000 هولندا هولندا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  عدنان  املرخي  السيد 

 3(000 املنزل صفرو  التوامة  قلعة 

صفرو املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (9 بتاريخ  االبتدائية ببوملان  

2020 تحت رقم 35/2020.
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املركز املراك�سي لإلرشاد

ETRE MARRAKECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز املراك�سي لإلرشاد
شقة رقم ٩ مدخل أ عمارة أنس 

ما وريل شارع موالي عبد هللا ، 0، 
مراكش املغرب

ETRE MARRAKECH شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي محل 
بالعنوان الكائن ب 20) طوالة دار 

الباشا - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(02867
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   30
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ETRE  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.MARRAKECH
بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس.
محل   : اال تماعي  املقر  عنوان 
طوالة دار   (20 بالعنوان الكائن ب 

الباشا - 40000 مراكش املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 20.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 MARCHIORI السيدة 
 (00 CAROLIN :  60 حصة بقيمة 

درهم للحصة .
  STEFANO SCALERA  : السيد 
40) حصة بقيمة 00) درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 MARCHIORI السيدة 
CAROLIN عنوانه(ا) رياض العرو1 
40000 مراكش    3 درب حمرية رقم 

املغرب.

 STEFANO SCALERA السيد 
عنوانه(ا) رياض العرو1 درب حمرية 

رقم 3 40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 MARCHIORI السيدة 
CAROLIN عنوانه(ا) رياض العرو1 
مراكش   40000  3 درب حمرية رقم 

املغرب
 STEFANO SCALERA السيد 
درب  العرو1  رياض  عنوانه(ا) 
حمرية رقم 3 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (9 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2425)).
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MITAK CONSEIL

ٱش إف ٱش كار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MITAK CONSEIL
 BD MOHAMED VI IMM
 H1 2EME ETAGE N° 5

 CASABLANCA ، 20400،
CASABLANCA MAROC

ٱش إف ٱش كار شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي )4 شارع 
تازة حي موالي عبد هللا عين الشق - 

20590 الدار البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
457605

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   (6
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : ٱش إف 

ٱش كار.
تأ ير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
)4 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 
 - تازة حي موالي عبد هللا عين الشق 

20590 الدار البيضاء املغرب .
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة هدى منار :  000.) حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
السيدة هدى منار : 000) بقيمة 

00) درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
 (5 السيدة هدى منار عنوانه(ا)  
الدار   20420 زنقة تورتوريل رفييرا  

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 (5 السيدة هدى منار عنوانه(ا)  
الدار   20420 زنقة تورتوريل رفييرا  

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 627)73.
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IFM EVENTS

IFM EVENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IFM EVENTS
59 شارع الزرقطوني الطابق 6 رقم 
8) الدار البيضاء ، 20000، الدار 

البيضاء املغرب
IFM EVENTS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 59 شارع 
الزرقطوني الطابق 6 رقم 8) الدار 

البيضاء الدار البيضاء 20000 الدار 
البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

456753

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 يناير   3(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 IFM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EVENTS

تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االحداث في املجال الفني .

59 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 

الدار   (8 رقم   6 الزرقطوني الطابق 

البيضاء الدار البيضاء 20000 الدار 

البيضاء املغرب .

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (0.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

مهم   فاللي  عصام  السيد 

عنوانه(ا) املشور فا1 الجديد فا1  

00)30 فا1 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

مهم   فاللي  عصام  السيد 

عنوانه(ا) املشور فا1 الجديد فا1  

00)30 فا1 املغرب

 - بتاريخ  تم اإليداع القانوني ب-  

تحت رقم -.

158I
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Boudih compta

OUTSET CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Boudih compta

شارع الحسن الثاني ، 62000، 

العروي املغرب

outset car شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي 

 ARUIT 62000  السعادة سلوان

الناضور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(9285

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   20(9 أكتوبر   30

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 outset : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.car

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق .

حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 ARUIT 62000 سلوان   السعادة 

الناضور املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000   : السيد وسام الخربا�سي 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد وسام الخربا�سي عنوانه(ا) 
حي املسيرة   98 زنقة الخوارزمي رقم 

اغادير gt&80000; اغادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد وسام الخربا�سي عنوانه(ا) 

حي املسيرة   98 زنقة الخوارزمي رقم 

اغادير 80000 اغادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 07 نونبر 

9)20 تحت رقم -.
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RA CONSULTING

SOCIETE CENTROL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RA CONSULTING

 APPT N° 4 IMMEUBLE ALAOUI

 RUE QATAR VN FES ، 30000،

FES MAROC

SOCIETE CENTROL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي  دكان 

)، اقامة الصفاء، تجزئة صوفيا، 

قطعة 82,  حي انس 3 - 30050 

فا1، املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6(837

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 يناير   04

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE CENTROL

البيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

غيار  لقطع  والتجزئة    بالجملة 

السيارات .

غيار  قطع  وتصدير  استيراد 

السيارات.

عنوان املقر اال تماعي :  دكان )، 

اقامة الصفاء، تجزئة صوفيا، قطعة 

فا1،   30050  -  3 انس  حي    ,82

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

450 حصة    : السيد عادل بناني 

بقيمة 00) درهم للحصة .

250 حصة    : السيد احمد بنونة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

السيد اسماعيل علمي والي :  250 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

حصة   50   : السيد محمد بناني 

بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عادل بناني عنوانه(ا) رقم 

اقامة اهال  73 قطعة ايت سقاطو2 

شقة 08، الطابق 03، 30040  فا1 

املغرب.

السيد احمد بنونة عنوانه(ا) زنقة 

8) نونبر عمارة 24 شقة 6 حي الفرح 

فا1 30040  فا1 املغرب.

والي  علمي  اسماعيل  السيد 
ابن  عروة  زنقة   (5 رقم  عنوانه(ا) 

الورد شارع عالل بن عبدهللا فا1 

30000  فا1 املغرب.

عنوانه(ا)  بناني  محمد  السيد 

العمارة 33 الشقة 05 حي املسيرة )0  

2030) تمارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عادل بناني عنوانه(ا) رقم 

اقامة اهال  73 قطعة ايت سقاطو2 

شقة 08، الطابق 03، 30040  فا1 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   03 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2020 تحت رقم 466.
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 FIDUCIAIRE GENERALE DES AFFAIRES ET

ENTREPRISE

مراميديك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE GENERALE DES
AFFAIRES ET ENTREPRISE

 N° 8 IMM 344 LOTISSEMENT
 SANAWBAR HAY IZDIHAR ،
40000، MARRAKECH MAROC
مراميديك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شقة 8 

عمارة 344 وازيس 2 تجزئة الصنوبر 
حي االزدهار مراكش - 00)40 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(02795
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

مراميديك.
غرض الشركة بإيجاز : بيع و شراء 

املستلزمات الطبية و شبه الطبية
و  املستلزمات  صيانة  و  اصالح 

املعدات الطبية و شبه الطبية
تا ر في االستيراد و التصدير.

 8 شقة   : عنوان املقر اال تماعي 
عمارة 344 وازيس 2 تجزئة الصنوبر 
حي االزدهار مراكش - 00)40 مراكش 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 400.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 2.000   : نادية  الويري  السيدة 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 2.000   : السيدة بومزبرة محمد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  نادية  الويري  السيدة 
املحمدي  الحي   4 الوحدة   706 رقم 

40000 مراكش املغرب.
عنوانه(ا)  محمد  بومزبرة  السيد 
شارع عالل بن عبد هللا رقم 8 الفقيه 
الفقيه بن صالح   23200 بن صالح 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  نادية  الويري  السيدة 
املحمدي  الحي   4 الوحدة   706 رقم 

40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (8 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2360)).
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STE FICOGEMISS

STE BENZIGOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FICOGEMISS
2) الطابق السفلي حي بام، 33250، 

ميسور املغرب
STE BENZIGOU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي حي النجاح 

حي البام 33250 ميسور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(67(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (8
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BENZIGOU
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة والبناء
التصدير واالستراد.

حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 

ميسور   33250 البام  حي  النجاح 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

00.000,00) درهم، مقسم كالتالي:

حصة   500   : السيد رشيد كود 

بقيمة 00) درهم للحصة .

 500   : زين6  بن  يونس  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد رشيد كود عنوانه(ا) تجزئة 

الهدى زنقة 9 رقم 245 سيدي مومن 

البيضاء 20000 البيضاء املغرب.

السيد يونس بن زين6 عنوانه(ا) 

اسبانيا 0000 اسبانيا اسبانيا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رشيد كود عنوانه(ا) تجزئة 

الهدى زنقة 9 رقم 245 سيدي مومن 

البيضاء 20000 البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (9 بتاريخ  االبتدائية ببوملان  

2020 تحت رقم 34/2020.
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STE FICOGEMISS

STE ELBORJ TRADITION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FICOGEMISS

2) الطابق السفلي حي بام، 33250، 

ميسور املغرب

STE ELBORJ TRADITION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي النجاح 

حي النجاح 33250 ميسور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(669

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (8

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ELBORJ TRADITION

تكوين   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصناع التقليديين

بيع منتجات الصناعة التقليدية

استيراد وتصدير.

حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 
ميسور   33250 النجاح  النجاح حي 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

00.000,00) درهم، مقسم كالتالي:

 500   : السيد عز الدين االزهري 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

السيد عبد الكريم االزهري :  500 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
االزهري  الدين  عز  السيد 
عنوانه(ا) الزنقة 34 تجزئة واد فا1 

فا1   30000 مكرر فا1   29 الرقم 

املغرب.
االزهري  الكريم  عبد  السيد 
تجزئة   34 زنقة   29 عنوانه(ا) 

 30000 فا1  فا1  واد  السند1 

فا1 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
االزهري  الدين  عز  السيد 
عنوانه(ا) الزنقة 34 تجزئة واد فا1 

فا1   30000 مكرر فا1   29 الرقم 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (7 بتاريخ  االبتدائية ببوملان  

2020 تحت رقم 33/2020.
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STE FICOGEMISS

AISSAZ TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FICOGEMISS

2) الطابق السفلي حي بام، 33250، 

ميسور املغرب

AISSAZ TRAVAUX SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي بئرانزران 

بئرانزران 33250 ميسور اململكة 

املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(667

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (8

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AISSAZ TRAVAUX SARL

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة و البناء.

عنوان املقر اال تماعي : بئرانزران 

اململكة  ميسور   33250 بئرانزران 

املغربية.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

00.000,00) درهم، مقسم كالتالي:

 500   : العيساوي  عزيز  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

السيدة رقية قاسمي :  500 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عزيز العيساوي عنوانه(ا) 

الحاج  اوطاط  تانديت   (8 تانديت 

بوملان 33300 اوطاط الحاج اململكة 

املغربية.



6(15 الجريدة الرسميةعدد 5602 - 6) ر 6 )44) ))) مار1 2020) 

عنوانه(ا)  قاسمي   رقية  السيدة 
الحاج  اوطاط  تانديت   24 تانديت 
اململكة  الحاج  اوطاط   33300

املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عزيز العيساوي عنوانه(ا) 
الحاج  اوطاط  تانديت   (8 تانديت 
بوملان 33300 اوطاط الحاج اململكة 

املغربية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (8 بتاريخ  االبتدائية ببوملان  

2020 تحت رقم 32/2020.
164I

T.P.E SAGE CONSULTING SARL

WALIDI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

T.P.E SAGE CONSULTING SARL
 IMB. 57 RUE IBN MAJA

 L›HABITAT FES FES، 300000،
FES MAROC

WALIDI شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 28 حي 
سيدي اعميرة املر ة - 30000 فا1 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5696(

بمقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 25 
تم إعداد القانون   20(8 من شتنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WALIDI
غرض الشركة بإيجاز : مقاولة في 

البناء و األشغال العامة.

حي   28  : اال تماعي  املقر  عنوان 
سيدي اعميرة املر ة - 30000 فا1 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 90.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 900   : بنسالمة  كوثر  السيدة 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  السيدة كوثر بنسالمة  
28 حي سيدي اعميرة املر ة  30000 

فا1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  بنسالمة  كوثر  السيدة 
28 حي سيدي اعميرة املر ة 30000 

فا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفا1  بتاريخ )0 من أكتوبر 

8)20 تحت رقم )296.
165I

nador conseil sarl au

STE PATISSERIE TACHNIFT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
   STE PATISSERIE TACHNIFT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي شارع عبد 
الخالق تور1 الرقم 200 لعري 

الشيخ الناضور   - 62000 الناضور  
املغرب .

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(2055
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   20(9 أكتوبر   0( في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

.(boulangerie) مخبز
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 (6 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

أكتوبر 9)20 تحت رقم 3229.
166I

nador conseil sarl au

RECOMAX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
RECOMAX  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 309 بلوك 
2 ايت عي�سى ب/الناضور  - 62000 

الناضور  املغرب .
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(6767

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   20(9 أكتوبر   (8 في  املؤرخ 

املصادقة على :
والحاج   نوال   (ة)  تفويت السيد 
أصل  من  ا تماعية  حصة   500
500 حصة لفائدة  السيد (ة) توفيق 

دهوري  بتاريخ 8) أكتوبر 9)20.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 07 نونبر 

9)20 تحت رقم )0)5.
167I

nador conseil sarl au

TRASAY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
TRASAY  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع سبو 
الرقم 4) لعروي  اقليم  الناضور  - 

62000 الناضور  املغرب .

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. (5609

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   20(9 نونبر   07 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد (ة)  عمرو  لقشيني 

أصل  من  ا تماعية  حصة   (.000

(ة)  السيد  لفائدة   حصة   (.000

نونبر   07 بتاريخ  الكيلي   امبارك  

.20(9

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 25 نونبر 

9)20 تحت رقم 3394.

168I

afaqconseil

RIHAB EL ITKAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

afaqconseil

 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

RIHAB EL ITKAN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

عالل الفا�سي تجزئة ايكيدر رقم ) 1- 

ا مراكش - 40000 مراكش املغرب.

تحويل  املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7275(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في )3 يناير 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

ايكيدر  الفا�سي تجزئة  »شارع عالل 
رقم ) 1- ا مراكش - 40000 مراكش 

يعقوب  زنقة  »مراكش  إلى  املغرب« 

 30 رقم  مكت6   2 برادة  املنصور 

مراكش    40000  -  5 رقم  دوبلكس 

املغرب«.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (2 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 6)22)).
169I

CFT CONSULTING

 GHARBAOUI
INVESTISSEMENTS

إعالن متعدد القرارات

CFT CONSULTING
 UNITE 2 BLOC 29 N 403
 DAOUDIATE ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 GHARBAOUI
INVESTISSEMENTS »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
 IMM :وعنوان مقرها اال تماعي

 GIDEL RDC N°127 AV MED V
 GUELIZ - 40000 MARRAKECH

.MAROC
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.6683(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2020 فبراير   (( املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
اقرار بيع السيد املصطفى الغرباوي 
من  ا تماعية  حصة   (0.000 ل 
0.000) حصة املكونة ملجموع  أصل 
السيدة  لفائدة  الشركة   رأسمال 

أسماء الهاللي 
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
املصطفى  السيد  استقالة  قبول 

الغرباوي من مهمة تسيير الشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
أسماء  السيدة  الوحيد  الشريك 
الهاللي تتوفر على مجموع الحصص 
املكونة لرأسمال الشركة املتمتل في 

000.000.) درهم
بند رقم 9: الذي ينص على مايلي: 
الهاللي عينت كمسير  السيدة أسماء 

وحيد للشركة ملدة المحدودة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (4 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2303)).

170I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

IBERCHOC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA
((CABINET COMPTABLE C.C.N

شارع املوحدين تجزئة االميرة 
الطابق االول رقم 02،الفنيدق ، 

00)93، الفنيدق املغرب
IBERCHOC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي باب 

سبتة 247 رقم 2) زنقة 8) الفنيدق 
- 00)93 الفنيدق املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
26533

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   03
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IBERCHOC
-استيراد   : غرض الشركة بإيجاز 
و تصدير وتوزيع املنتجات الغذائية،

-استيراد وتصدير وتسويق  ميع 
املنتجات؛

-وسيط تجارة الجملة ،
-تداول التجاري،.

حي باب   : عنوان املقر اال تماعي 
سبتة 247 رقم 2) زنقة 8) الفنيدق 

- 00)93 الفنيدق املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000   : البصير  محمد  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  السيد محمد البصير  

بارو بوبالدو ليجيونا ريو رقم 04 بلوك 

سبتة  ب  بويرطا   04 ب  بيسو   04

00)93 سبتة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  السيد محمد البصير  

بارو بوبالدو ليجيونا ريو رقم 04 بلوك 

سبتة  ب  بويرطا   04 ب  بيسو   04

00)93 سبتة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (8 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2020 تحت رقم 0306.

171I

FOUZMEDIA

SAMITOUINVEST SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

SAMITOUINVEST SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اال تماعي الرقم 

379 بئر الرامي  نوب محل رقم 2 - 

4000) القنيطرة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.498(7

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2020 فبراير   (4 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

مطعم باثمنة محدودةالرقم .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 (9 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

فبراير 2020 تحت رقم 74298.
172I

CFT CONSULTING

CHANGE PLAZA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

CFT CONSULTING
 UNITE 2 BLOC 29 N 403
 DAOUDIATE ، 40000،
MARRAKECH MAROC

CHANGE PLAZA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 74 
سوق ابن تومرث كليز  - 40000 

مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.76323

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2020 فبراير   (0 في  املؤرخ 

املصادقة على :
املصطفى  (ة)  السيد  تفويت 
ا تماعية  حصة   (0.000 الغرباوي 
لفائدة   حصة   (0.000 أصل  من 
 (0 بتاريخ  خبزاوي  وفاء  (ة)  السيد 

فبراير 2020.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   (4 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2308)).
173I

FOUZMEDIA

SIGMA M2S
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

FOUZMEDIA
 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc
SIGMA M2S شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان مقرها اال تماعي 379 

الشقة 5 بئر الرامي  نوب - 4000) 

القنيطرة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.52233

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2020 فبراير   (4 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

بيع  ا ل  من  االستشارة  مكت6 

وكراء االمالك.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 (7 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

فبراير 2020 تحت رقم 74269.

174I

FOUZMEDIA

HIBAGRICOLE SARL
إعالن متعدد القرارات

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

HIBAGRICOLE SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: املنطقة 

الصناعية بئر الرامي بقعة رقم 28 - 

29  - 4000) القنيطرة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

9)20 تم اتخاذ  )) د نبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

املصادقة على رأسمال الشركة ومقر 

تحيين  اال تماعي  الشركة واالمضاء 

القانون االسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

املصادقة على رأسمال الشركة ومقر 

تحيين  اال تماعي  الشركة واالمضاء 

القانون االسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

د نبر 9)20 تحت رقم 83)74.

175I

nador conseil sarl au

AMJAHED-CAR

إعالن متعدد القرارات

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

AMJAHED-CAR   »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: حي اوالد 

ميمون طريق ازغنغان رقم )6)  - 

62000 الناظور املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(3205

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2020 يناير   02 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

الدبوز  قبول استقالة االنسة وردة 

من منص6 تسيير الشركة 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

مسيرا  كريم  وعلي  السيد  تعيين 

 ديدا للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :(3 رقم  بند 

تسير الشركة من قبل السيد  مايلي: 

سيمان الدبوز و وعلي كريم 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 09 يناير 

2020 تحت رقم 38.

176I

FOUZMEDIA

HIBA POWER SARL
إعالن متعدد القرارات

FOUZMEDIA
 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc
HIBA POWER SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: املنطقة 

الصناعية بئر الرامي بقعة رقم 30  - 
4000) القنيطة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: -.
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
9)20 تم اتخاذ  26 د نبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
في  ا تماعية  حصة   (200 تفويت 
ملكية السيد هيباوي امحمد لفائدة 
السادة هيباوي علي و محمد وخالد 
و عبدالرحمان ومصطفى وعبدالغني

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
رفع رأسمال الشركة بمبلغ 8500000 
وذلك من 500000) الى 0000000) 
عن طريق دمجه مع الحساب الجاري 

للشركة 
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تعيين مسير  ديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 
في  ا تماعية  حصة   (200 تفويت 
ملكية السيد هيباوي امحمد لفائدة 
السادة هيباوي علي و محمد وخالد 
و عبدالرحمان ومصطفى وعبدالغني

على  ينص  الذي   :2 رقم  بند 
هو  الحالي  الشركة  رأسمال  مايلي: 

(0000000
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تعيين مسير  ديد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

فبراير 2020 تحت رقم 82)74.
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nador conseil sarl au

B-MED TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

B-MED TRANS   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي الحي 

العسكري رقم 266  - 62000 

الناظور املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(90(5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2020 يناير   (4 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد (ة) شهيد  ابومدين  

500 حصة ا تماعية من أصل 500 
حصة لفائدة  السيد (ة)  خالد بكاوي 

بتاريخ 4) يناير 2020.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 28 يناير 

2020 تحت رقم )2).
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ائتمانية بيان حنان

BRKECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية بيان حنان

عرصة ملعاش طريق املستودع 

البلدي رقم 47) مراكش ، 40000، 

مراكش مراكش

brkech شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 38) 

عرصة اوزال باب دكالة مراكش - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(02869
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون   2020 فبراير   07

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.brkech

غرض الشركة بإيجاز : الفندقة.

 (38  : اال تماعي  املقر  عنوان 

 - مراكش  دكالة  باب  اوزال  عرصة 

40000 مراكش املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : بولنك  ستفان  فبيان  السيد 

500 حصة بقيمة 00) درهم للحصة

  : سانتو1  دو1  سلين  السيدة 

500 حصة بقيمة 00) درهم للحصة

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

بولنك  ستفان  فبيان  السيد 

الحدادة  درب  صالح  بن  عنوانه(ا) 

رقم )3 40000 مراكش املغرب.

سانتو1  دو1  سلين  السيدة 

الحدادة  درب  صالح  بن  عنوانه(ا) 

رقم )3 40000 مراكش  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

بولنك  ستفان  فبيان  السيد 

الحدادة  درب  صالح  بن  عنوانه(ا) 

رقم )3 40000 مراكش  املغرب 

سانتو1  دو1  سلين  السيدة 

الحدادة  درب  صالح  بن  عنوانه(ا) 

رقم )3 40000  مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (9 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2427)).
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malartci

STE GEO MAROC SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

malartci
 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI
 MELLAL ، 23000، BENI MELLAL

MAROC
  STE GEO MAROC SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي الرقم 3 
الطابق االول اقامة هانية 2 انيكس 

شارع الجيش امللكي تطوان  - 
93020 تطوان  اململكة املغربية.
تحويل  املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9933

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 03 أكتوبر 9)20 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
الطابق االول اقامة هانية   3 »الرقم 
2 انيكس شارع الجيش امللكي تطوان  
اململكة املغربية«  تطوان    93020  -
إلى »شارع عبد الكريم الكتابي اقامة 
السالم الطابق الثالث  الرقم 4) بني 
اململكة  بني مالل     23000  - مالل 

املغربية«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 20 فبراير 

2020 تحت رقم 65).
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FOUZMEDIA

D.H.A. KENI SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc
 D.H.A. KENI service

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة احمد 

شوقي الرقم 34 - 4000) القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5422(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 D.H.A. : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.KENI service

: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

االشغال املختلفة واشغال البناء.
زنقة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 (4000  -  34 الرقم  شوقي  احمد 

القنيطرة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الدهبي  حميد  السيد 

 (4000 دوار حكوش سيدي الطيبي 

القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  الدهبي  حميد  السيد 

 (4000 دوار حكوش سيدي الطيبي 

القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

فبراير 2020 تحت رقم -.
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FOUZMEDIA

STE KENITRA MARIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

STE KENITRA MARIN شركة 

ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي بلوك د 

الطابق االول الرقم 98) املغرب 

العربي - 4000) القنيطرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.326(9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

9)20 تقرر حل  04 د نبر  املؤرخ في 

 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة

مبلغ رأسمالها    KENITRA MARIN

مقرها  وعنوان  درهم   (00.000

االول  الطابق  د  بلوك  اإل تماعي 

 (4000  - املغرب العربي   (98 الرقم 

حل   : ل  نتيجة  املغرب  القنيطرة 

الشركة.

بلوك  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

املغرب   (98 الرقم  االول  الطابق  د 

العربي - 4000) القنيطرة املغرب. 

و عين:

و  برنية  خديجة   السيد(ة) 

 58 الزنقة   (8 الرقم  عنوانه(ا) 

املغرب كمصفي  القنيطرة٥   (4000

(ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 28 يناير 

2020 تحت رقم 74073.
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FOUZMEDIA

SMART GOALS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc
SMART GOALS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 
االول الرقم 7 الزنقة 49) افكا بئر 
انزران - 4000) القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5425(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   ((
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SMART GOALS
غرض الشركة بإيجاز : االستشارة 

في التسيير
االشغال املختلفة واشغال البناء.

الطابق   : اال تماعي  املقر  عنوان 
افكا بئر   (49 الزنقة   7 االول الرقم 

انزران - 4000) القنيطرة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
املهدي  تلمساني  دريبة  السيد 
اوالد او يه بلوك د   4(8 عنوانه(ا) 

4000) القنيطرة املغرب.
أيوب  تلمساني  دريبة  السيد 
اوالد او يه بلوك د   4(8 عنوانه(ا) 

4000) القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

املهدي  تلمساني  دريبة  السيد 
اوالد او يه بلوك د   4(8 عنوانه(ا) 

4000) القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

فبراير 2020 تحت رقم -.
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AMB CONSULTING

KHWANITA MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMB CONSULTING
  LASS TORRES DE MAJORELLE
 IMM D N 33 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
Khwanita Maroc شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة 

ال1 تور1 مجوريل شارع يعقوب 
املنصور عمارة D شقة رقم 33 

مراكش  - 40000 مراكش  املغر ب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(02065

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   (4
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Khwanita Maroc
تصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
التجميل  مستحضرات  لجميع 

ومستحضرات التجميل الطبيعية.
اقامة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
يعقوب  شارع  مجوريل  تور1  ال1 
 33 رقم  شقة   D عمارة  املنصور 

مراكش  - 40000 مراكش  املغر ب .

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة تابعي امل :  000.) حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  امل  تابعي  السيدة 

 MARRAKECH MEDINA

 MARRAKECH 40000

.MARRAKECH MAROC

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  امل  تابعي  السيدة 

 MARRAKECH MEDINA

 MARRAKECH 40000

MARRAKECH MAROC

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   24 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

)202 تحت رقم 636))).
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2L AUTO  SARL-AU

2L AUTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

2L AUTO  SARL-AU

 N°385, Rez-de-Chaussée,

 Boulevard Ambassadeur Ben

 Aicha Quartier Roches Noires ،

20000، CASABLANCA MAROC

2L AUTO  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 385 

، الطابق األر�سي ، شارع السفير 

بن عائشة حي الصخور السوداء. - 

20000 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

457679

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 2L  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. AUTO

غرض الشركة بإيجاز : • شراء أو 

بيع السيارات الجديدة أو املستعملة ؛

• استيراد السيارات.

أو بيع قطع غيار  ديدة شراء   • 

 أو مستعملة ؛.
عنوان املقر اال تماعي : رقم 385 

السفير  شارع   ، األر�سي  الطابق   ،

 - بن عائشة حي الصخور السوداء. 

20000 الدارالبيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000   : لكراري  هشام  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  لكراري  هشام  السيد 
شارع   ، الطابق األر�سي   ،  385 رقم 
الصخور  حي  عائشة  بن  السفير 

الدارالبيضاء   20000 السوداء. 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  لكراري  هشام  السيد 
شارع   ، الطابق األر�سي   ،  385 رقم 
الصخور  حي  عائشة  بن  السفير 

الدارالبيضاء   20000 السوداء. 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

185I



عدد 5602 - 6) ر 6 )44) ))) مار1 2020)الجريدة الرسمية   6((1

AL HUDA CONSEIL SARL

HUILLERIE JBILI FRERES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AL HUDA CONSEIL SARL
)7 شارع محمد الزرقطوني اقامة 

كوثر الشقة 9 ، 30000، فا1 
املغرب

HUILLERIE JBILI FRERES شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي الرقم 79 
املنظر الجميل النر س طريق سيدي 

احرازم, - 30000 فا1 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6(99(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (0
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HUILLERIE JBILI FRERES
معصرة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

زيت الزيتون - نقل السلع .
عنوان املقر اال تماعي : الرقم 79 
املنظر الجميل النر س طريق سيدي 

احرازم, - 30000 فا1 املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد االاله ا بيلي                :  
500 حصة بقيمة 00) درهم للحصة
السيد الحسن ا بيلي                    :  
500 حصة بقيمة 00) درهم للحصة
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ا بيلي     االاله  عبد  السيد 
الجميل  املنظر  تجزئة  عنوانه(ا) 
الرقم 84 طريق صفرو 30000 فا1 

املغرب.

ا بيلي                     الحسن  السيد 
الجميل  املنظر  تجزئة  عنوانه(ا) 
الرقم 84 طريق صفرو 30000 فا1 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
ا بيلي                     الحسن  السيد 
الجميل  املنظر  تجزئة  عنوانه(ا) 
الرقم 84 طريق صفرو 30000 فا1 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (4 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2020 تحت رقم 637/020  .
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OUATTOU MOHAMMED YASSINE

 أنوفيل ماغوك باتيمان أندوستريال

 ANOVEL MAROC 
BATIMENTS INDUSTRIELS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 OUATTOU MOHAMMED
YASSINE

 El jabha ouatania 17 , Etage 2 ،
900000، طنجة املغرب

 أنوفيل ماغوك باتيمان أندوستريال 
 ANOVEL MAROC BATIMENTS

INDUSTRIELS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

ولي العهد 83) مركز إنرييا ريد دو 
سو�سي، رقم املكت6 3) - 90000 

طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.876(3

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2020 يناير   (4 املؤرخ في 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
أنوفيل  الوحيد   الشريك  ذات 
أندوستريال  باتيمان  ماغوك 
 ANOVEL MAROC BATIMENTS
رأسمالها  مبلغ    INDUSTRIELS
مقرها  وعنوان  درهم   (0.000

اإل تماعي شارع ولي العهد 83) مركز 
املكت6  رقم  سو�سي،  دو  ريد  إنرييا 

3) - 90000 طنجة املغرب نتيجة ل 

النشاط  بعد مالحظة عدم ربحية   :

الخسائر  وتراكم  للشركة  الرئي�سي 

واستحالة استرداد الديون.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

دو  ريد  إنرييا  مركز   (83 العهد  ولي 
 90000  -  (3 املكت6  رقم  سو�سي، 

طنجة املغرب. 

و عين:

أوعتو و  محمد ياسين   السيد(ة) 
مرشان   الرمانة  زنقة   32 عنوانه(ا) 

(ة)  املغرب كمصفي  طنجة   90000

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم 224).

187I

BFR & associés

 BOSCH REXROTH

MOROCCO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

BFR & associés

 boulevard zerktouni 201, ,20(

 boulevard zerktouni، 20000،

Casablanca Maroc

 BOSCH REXROTH MOROCCO

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي عمارة 

55-56 من املنطقة الصناعية لوالد 

صالح  - 82)27 الدار البيضاء 

املغرب.

تحويل  املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.395699

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 28 يونيو 9)20 تم  تحويل  

للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

املنطقة  من   55-56 »عمارة  من 

الصناعية لوالد صالح  - 82)27 الدار 

املنطقة  إلى »)2)،  البيضاء املغرب« 

 - صالح  والد   ،  CFCIM الصناعية 

82)27 الدار البيضاء  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 730263.
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ABOUZAID PARTNERS AUDIT & CONSEIL

ZAKARIA PLAISANCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 ABOUZAID PARTNERS AUDIT

& CONSEIL

 FOUNTY AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

ZAKARIA PLAISANCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 LOT وعنوان مقرها اإل تماعي

 449 ALWIFAQ II BENSERGAO

 AGADIR - 80007 AGADIR

.MAROC

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3(765

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2020 فبراير   04 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 ZAKARIA (ة)  السيد  تفويت 

ا تماعية  حصة   AABACH 1.000

لفائدة   حصة   (.000 أصل  من 

 04 بتاريخ   SAID MERZ (ة)  السيد 

فبراير 2020.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

فبراير   (2 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2020 تحت رقم 89563.
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WEMANAGER

WEMANAGER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WEMANAGER
 HAY ESSAADA AV MLY ISMAIL
 RUE BERKANE NR 01 ETAGE 1 ،

70010، LAAYOUNE MAROC
WEMANAGER  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي 
السعادة محج موالي اسماعيل 

زنقة بركان رقم ) طابق ) - 0)700  
العيون  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3068(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. WEMANAGER
غرض الشركة بإيجاز : استشارات 
وتكنولو يا  املالية  مجال  في 
وإدارة  األعمال  وتنظيم  املعلومات 
والتسويق  واالستراتيجية  األعمال 

وأسالي6 العمل.
حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 
اسماعيل  موالي  محج  السعادة 
  700(0  -  ( ) طابق  زنقة بركان رقم 

العيون  املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (0.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
  : الدين بلمكنا�سي   السيد صفاء 
00) حصة بقيمة 00) درهم للحصة

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

بلمكنا�سي   الدين  صفاء  السيد 
رقم   23 حي املسجد زنقة  عنوانه(ا) 

05  20550  الدار البيضاء  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

بلمكنا�سي   الدين  صفاء  السيد 
رقم   23 حي املسجد زنقة  عنوانه(ا) 

05  20550  الدار البيضاء  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ - تحت رقم 
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b&b business center

IKARIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

b&b business center

 res al fath bd brahim 2(7

 roudani prolongé 1er etg n 3

casa ، 20390، casablanca maroc

IKARIA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 28 زنقة 

غضفة الطابق السفلي املكت6 رقم 

3 إقامة كارمن املعاريف مطول - 

20390 الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.406895

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

9)20 تقرر حل  23 د نبر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 30.000 رأسمالها  مبلغ    IKARIA

 28 اإل تماعي  درهم وعنوان مقرها 
زنقة غضفة الطابق السفلي املكت6 
رقم 3 إقامة كارمن املعاريف مطول - 

املغرب نتيجة  الدارالبيضاء   20390

ل : إنعدام السيولة.
زنقة   28 و حدد مقر التصفية ب 

غضفة الطابق السفلي املكت6 رقم 

 - مطول  املعاريف  كارمن  إقامة   3

20390 الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:

و  الصنهاجي  سامية    السيد(ة) 

طريق  صوفية  إقامة   02 عنوانه(ا) 

املغرب  الدارالبيضاء   20390 أزمور 

كمصفي (ة) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

ابراهيم  شارع  الفتح  إقامة   2(7  :

الروداني مطول الطابق األول الرقم 

3 الدارالبيضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2020 تحت رقم 726502.
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CABINET BENISSA

MED FOR LOAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BENISSA

 Avenue Hafid Ibn Abdelbar

 Résidence Al Andalouses

 Anzarane 3ème étage N° 15

 N° 127 Tanger، 90000، Tanger

Maroc

MED FOR LOAD  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 27) شارع 

حافظ ابن عبد البار اقامة االندلس 

الظابق الثالث رقم 5) طنجة 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(03677

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   06

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MED  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. FOR LOAD

وكيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشحن

نقل البضائع على املستوى الطني 

الوطني و الدولي

 (27  : اال تماعي  املقر  عنوان 

اقامة  البار  عبد  ابن  حافظ  شارع 

 (5 رقم  الثالث  الظابق  االندلس 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

لطيفة  الوليدي  وسيط  السيدة 

درهم   (00 بقيمة  حصة   (.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

لطيفة  الوليدي  وسيط  السيدة 

عنوانه(ا) زنقة زرياب رقم 30 حي بدر 

شارع غين السمن فا1 00)30 فا1 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

لطيفة  الوليدي  وسيط  السيدة 

عنوانه(ا) زنقة زرياب رقم 30 حي بدر 

شارع غين السمن فا1 00)30 فا1 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   3( بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم 5)9.
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nador conseil sarl au

DIVAL

إعالن متعدد القرارات

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

DIVAL  »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: دوار اوالد 

بوطي6 فوقاني  - 62000 الناظور 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(2275

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2020 يناير   07 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 

 500 مايلي: باع السيد يخلف محمد 

حصة من حصصه في الشركة للسيد 

الحدو�سي عالل

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

قبول استقالة السيد يخلف محمد 

تعيين  و  الشركة  تسيير  منص6  من 

السيد الحدو�سي عالل مسيرا  ديدا 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

الذي ينص على   :  7 و   6 بند رقم 

بين  مقسم  الشركة  راسمال  مايلي: 

السيد بودحو انس و الحدو�سي عالل 

بنسبة %50 لكل واحد 

على  ينص  الذي   :(3 رقم  بند 

مايلي: تسير الشركة من قبل السادة 

بودحو انس و الحدو�سي بالل

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 04 فبراير 

2020 تحت رقم 56).
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كرور عبد الرحمان

 SOCIETE SOUADAK
 TRAVAUX AGRICOLE

SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كرور عبد الرحمان
04 تجزئة عمار سيدي بنور ، 
24350، سيدي بنور املغرب

 SOCIETE SOUADAK TRAVAUX
AGRICOLE SARLAU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 
الكرارمة العونات سيدي بنور 

24350 سيدي بنور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
259(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   06
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE SOUADAK TRAVAUX

.AGRICOLE SARLAU
اعمال و   : غرض الشركة بإيجاز 

خدمات فالحية .
دوار   : اال تماعي  املقر  عنوان 
بنور  سيدي  العونات  الكرارمة 

24350 سيدي بنور املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

0.000.000) درهم، مقسم كالتالي:
السيد اصوادق مصطفى :  000.) 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

مصطفى  اصوادق  السيد 
مطران  لكرارمة  دوار  عنوانه(ا) 
العونات 24350 سيدي بنور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
مصطفى  اصوادق  السيد 
مطران  لكرارمة  دوار  عنوانه(ا) 
العونات 24350 سيدي بنور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (2 بتاريخ  بنور   بسيدي  االبتدائية 

فبراير 2020 تحت رقم 3449.
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ائتمانية الوفاء

طرانس زواغي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية الوفاء
79 شارع عالل الفا�سي سطات ، 

26000، سطات املغرب
طرانس زواغي شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 0) زنقة 

الحرية الطابق 3 الشقة 5  - 27000 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
427075

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   20(9 يناير   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : طرانس 

زواغي.
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشخاص.
زنقة   (0  : عنوان املقر اال تماعي 
الحرية الطابق 3 الشقة 5  - 27000 

الدارالبيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 (.000   : السيد عزيز العطفاوي 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عزيز العطفاوي عنوانه(ا) 
األبيض  البحر  زنقة  ميمونة  حي 
سطات   26000 الرقم55  املتوسط 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عزيز العطفاوي عنوانه(ا) 
األبيض  البحر  زنقة  ميمونة  حي 
سطات   26000 الرقم55  املتوسط 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مار1 9)20 تحت رقم 7939.
195I

CABINET KOLINZ CONSEILS  SARL

LOUVER IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

  CABINET KOLINZ CONSEILS
SARL

 RUE ABOUDARDAE
 RESIDENCE BOUCHRA 1

 ETAGE N°21 ، 90000، TANGER
MAROC

Louver immo  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 Angle rue وعنوان مقرها اإل تماعي
 phéniciens et rue ghandi  3éme
  Etage  n°9 Tanger  90000 Tanger

. MAROC
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.93539

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   20(9 يوليوز   3( في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   7.(00.000«
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»7.200.000 درهم« إلى »7.200.000 
تقديم حصص    : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (7 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم 326).

196I

كرور عبد الرحمان

 SOCIETE SALLAM ET
 HEZZAZ MULTISERVICES

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

كرور عبد الرحمان
04 تجزئة عمار سيدي بنور ، 
24350، سيدي بنور املغرب

 SOCIETE SALLAM ET HEZZAZ
MULTISERVICES SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي دوار توالة 
مطران سيدي بنور 24350 سيدي 

بنور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2607
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (2
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE SALLAM ET HEZZAZ

.MULTISERVICES SARL
اعمال و   : غرض الشركة بإيجاز 
و لحساب  لحسابي  خدمات فالحية 

الغير.
عنوان املقر اال تماعي : دوار توالة 
سيدي   24350 بنور  مطران سيدي 

بنور املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 
0.000.000) درهم، مقسم كالتالي:

حصة   500   : السيد حزاز رشيد 
بقيمة 0.000) درهم للحصة .

500 حصة    : السيد سالم رشيد 
بقيمة 0.000) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حزاز رشيد  عنوانه(ا) دوار 
بنور  سيدي   24350 العونات  توالة 

املغرب.
السيد سالم رشيد عنوانه(ا) دوار 
بنور  سيدي   24350 العونات  توالة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حزاز رشيد عنوانه(ا) دوار 
بنور  سيدي   24350 العونات  توالة 

املغرب
السيد سالم رشيد عنوانه(ا) دوار 
بنور  سيدي   24350 العونات  توالة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بتاريخ  بنور   بسيدي  االبتدائية 

فبراير 2020 تحت رقم 3466.

197I

DAR L’ARTISANT EL MAGHRIBYA

HASNA IMPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

HASNA IMPORT EXPORT
 RUE AMR IBN ASS N°26  29
 29 RUE AMR IBN ASS N°26،

90000، TANGER MAROC
HASNA IMPORT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
 Rue 29 وعنوان مقرها اإل تماعي
 Amr ibn Ass 3ème Etage N° 26

Tanger - 90000 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.95893

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   20(9 أكتوبر   23 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 HASNA الوحيد  الشريك  ذات 
 (00.000 مبلغ رأسمالها    IMPORT
 29 اإل تماعي  درهم وعنوان مقرها 
 Rue Amr ibn Ass 3ème Etage N°
طنجة املغرب   26 Tanger - 90000

نتيجة ل : نقص في التموين.
 Rue  29 و حدد مقر التصفية ب 
 Amr ibn Ass 3ème Etage N°
طنجة   90000 املغرب   26 Tanger

املغرب. 
و عين:

و  شعيبي  حسناء   السيد(ة) 
90000 طنجة  عنوانه(ا) درب لبويير 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   08 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم 9)).
198I

DAR L’ARTISANT EL MAGHRIBYA

 DAR L’ARTISANAT AL
MAGHRIBYA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

 DAR L›ARTISANT EL
MAGHRIBYA

 IMM ANTEE8 RUE IMAM
 GHAZALI N°A6 ، 90000،

TANGER MAROC
 DAR L’ARTISANAT AL

MAGHRIBYA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة
(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 6  شارع 
االمام الغزالي  6 زنقة االمام الغزالي  

90000 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.68(33

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2020 يناير   (5 املؤرخ في 
 DAR شركة ذات املسؤولية املحدودة
  L’ARTISANAT AL MAGHRIBYA
درهم   (00.000 رأسمالها  مبلغ 
شارع    6 اإل تماعي  مقرها  وعنوان 
زنقة االمام الغزالي    6 االمام الغزالي  
 : ل  نتيجة  املغرب  طنجة   90000

نقص حاد في التموين.
 IMM ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 ANTEE8 RUE IMAM GHAZALI
N°A6 املغرب 90000 طنجة املغرب. 

و عين:
و  فاطمي  ما دة    السيد(ة) 
الغزالي   االمام  زنقة   6 عنوانه(ا) 
(ة)  املغرب كمصفي  طنجة   90000

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

و الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   20 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم 465).
199I

CABINET BENISSA

UPOWER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET BENISSA
 Avenue Hafid Ibn Abdelbar
 Résidence Al Andalouses

 Anzarane 3ème étage N° 15
 N° 127 Tanger، 90000، Tanger

Maroc
UPOWER  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 27) شارع 
حافظ ابن عبد البار اقامة االندلس 

الطابق الثالث رقم 5) طنجة 
90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
96897
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   20(9 مار1   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. UPOWER
* الجودة   : غرض الشركة بإيجاز 

الطاقية و املعلومة الديناميكية 
الطاقة  و  الشمسية  الطاقة   *

الكهربائية.
 (27  : اال تماعي  املقر  عنوان 
اقامة  البار  عبد  ابن  حافظ  شارع 
 (5 رقم  الثالث  الطابق  االندلس 

طنجة 90000 طنجة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة املزدن  ثريا :  500 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
  : املالك  عبد  السعيدي  السيد 
500 حصة بقيمة 00) درهم للحصة
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  ثريا  املزدن   السيدة 
شارع خنيفرة رقم 75 املحنش تطوان 

93000 تطوان املغرب.
املالك  عبد  السعيدي  السيد 
القديمة  البرانص  حي  عنوانه(ا) 

طنجة 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  ثريا  املزدن   السيدة 
شارع خنيفرة رقم 75 املحنش تطوان 

93000 تطوان املغرب
املالك  عبد  السعيدي  السيد 
القديمة  البرانص  حي  عنوانه(ا) 

طنجة 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   (2 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)20 تحت رقم 2762.

200I

STE FIACCOF 

SIBOIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc
SIBOIS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 365 
تجزئة الوفاق زواغة العليا - 30000 

فا1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6(959

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   04
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SIBOIS
مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 - املختلفة  االشغال   - النجارة  في 

االنعاش العقاري.
عنوان املقر اال تماعي : رقم 365 
تجزئة الوفاق زواغة العليا - 30000 

فا1 املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000   : ملوكي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  ملوكي  محمد  السيد 
تجزئة النصر ) رقم 3) زواغة العليا 

30000 فا1 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  ملوكي  محمد  السيد 
تجزئة النصر ) رقم 3) زواغة العليا 

30000 فا1 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت رقم   - بتاريخ  التجارية بفا1  

.609/2020

201I

JEM MAROC

JEM MAROC
إعالن متعدد القرارات

JEM MAROC

2) زنقة خالد ابن الوليد، الطابق 

الثالث، الشقة رقم 6 ، 90000، 

طنجة املغرب

JEM MAROC »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: 2) زنقة 

خالد ابن الوليد، الطابق الثالث، 

الشقة رقم 6 - - طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.90589

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2020 فبراير   03 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  اال تماعي  املقر  تحويل 
مقرها الحالي الكائن بطنجة، 2) زنقة 

الثالث،  الطابق  الوليد،  ابن  خالد 

الجديد  مقرها  إلى   6 رقم  الشقة 

الكائن بطنجة، 25 شارع يوسف ابن 

تاشفين، عمارة ابن بطوطة، الطابق 

الثاني، املحل رقم ب2-02 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تجديد ثقة تسيير الشركة في السيد 

الوحيد  املسير  بصفته  وا د  نبيل 

ملدة  وذلك  للشركة،  شريك  الغير 

تلزم الشركة في  ميع  غير محدودة. 

معامالتها بتوقيع املسير الوحيد الغير 

شريك السيد نبيل وا د.

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
مايلي: تحيين وإعادة صياغة القانون 
مجموع  ليشمل  للشركة  األسا�سي 

التغييرات الجديدة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 0: الذي ينص على مايلي: 

تمت إعادة صياغته بالكامل
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (9 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم 230590.
202I

FISCALITY CONSULTING CENTER

YILA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
YILA شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي  تجزئة 

كرم رقم 93  شقة بالطابق األر�سي 
تحناوت مراكش  - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(029(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   04
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.YILA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها
غرض الشركة بإيجاز : تسيير دور  
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للضيافة (الرياض).
تجزئة    : اال تماعي  املقر  عنوان 
شقة بالطابق األر�سي    93 كرم رقم 
مراكش   40000  - تحناوت مراكش  

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
000.) حصة    : السيد أيمن ايزم 

بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 75 عنوانه(ا)  ايزم  أيمن  السيد 
السباعي  عرصة  االنصاف  زنقة 

مراكش 40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 75 عنوانه(ا)  ايزم  أيمن  السيد 
السباعي  عرصة  االنصاف  زنقة 

مراكش 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   20 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2470)).
203I

SDCF CONSEIL

ENERGY CONCEPTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SDCF CONSEIL
 RESIDENCE ABDELMOUMEN

 CENTER ANGLE BD
 ABDELMOUMEN ET BD
 ANOUAL ETG 2, BUREAU

 202 CASABLANCA ، 20042،
casablanca Maroc

ENERGY CONCEPTION شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع لال 
ياقوت  و زنقة العرعار عمارة 9 إقامة 

 الس الطابق 4 شقة 7) الدار 
البيضاء الدار البيضاء 20000  الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
456965

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   3(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ENERGY CONCEPTION
تا ر   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 
السائل  والوقود  للوقود  الجملة 

والزيوت والدهون الصناعية ؛
• نقل البضائع نيابة عن اآلخرين ؛
• نقل املوظفين نيابة عن اآلخرين 
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 9 و زنقة العرعار عمارة  لال ياقوت  
إقامة  الس الطابق 4 شقة 7) الدار 
البيضاء الدار البيضاء 20000  الدار 

البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : لحسن  الرخاوي  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 500   : ياسين   الرخاوي  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الرخاوي لحسن عنوانه(ا) 
عثمان  حي  الرشيدية  زنقة   277

بوزنيقة  00)3)  بوزنيقة  املغرب.
السيد الرخاوي ياسين عنوانه(ا) 
بوزنيقة   حي عثمان   G02  447 رقم 

00)3)  بوزنيقة  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الرخاوي لحسن عنوانه(ا) 
عثمان  حي  الرشيدية  زنقة   277

بوزنيقة  00)3)  بوزنيقة  املغرب
السيد الرخاوي ياسين عنوانه(ا) 
بوزنيقة  حي عثمان   G02  447 رقم 

00)3) بوزنيقة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 5254.

204I

مستامنة شامة

COMPLEXE SATAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مستامنة شامة
شارع املسيرة رقم 42) الطابق االول 

الناظور شارع املسيرة رقم 42) 

الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب

COMPLEXE SATAM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار ادغاال 

اوالد حمو امطالسة الدريوش - 

62000 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(9579

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   20(9 د نبر   (7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COMPLEXE SATAM

محطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوقود و الزيت

محطة الخدمات للسيارات

مقهى و مطعم و فندق.

دوار   : اال تماعي  املقر  عنوان 

ادغاال اوالد حمو امطالسة الدريوش 

- 62000 الناظور املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : السيد موالي الطي6 الصالحي 
500 حصة بقيمة 00) درهم للحصة 
السيد صالح الدين حساني :  500 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 : السيد موالي الطي6 الصالحي   

50000 بقيمة 00) درهم.
 : حساني  الدين  صالح  السيد 

50000 بقيمة 00) درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
الصالحي  الطي6  موالي  السيد 
سلوان  هنو  املسيرة  حي  عنوانه(ا) 

الناظور 62000 الناظور املغرب.
حساني  الدين  صالح  السيد 
 248( عنوانه(ا) تجزئة العمران رقم 

الناظور 62000 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الصالحي  الطي6  موالي  السيد 
سلوان  هنو  املسيرة  حي  عنوانه(ا) 

الناظور 62000 الناظور املغرب
حساني  الدين  صالح  السيد 
 248( عنوانه(ا) تجزئة العمران رقم 

سلوان  62000 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 08 يناير 

2020 تحت رقم )3.
205I

ACO CONSULTING

 GROUPE SCOLAIRE
BONONI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيير السنة املالية

ACO CONSULTING
 rue libourne - résidence du ,70
 centre - 4ème étage- Apt.14- ،

20500، casablanca maroc
Groupe Scolaire Bononi »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: 44)، 
 نان السوسية - املحايطة - - 

تارودانت املغرب.
»تغيير السنة املالية«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.(2(9
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بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في )0 أكتوبر 9)20 تقرر تغيير 

السنة املالية: إلى )3 غشت.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 (3 بتاريخ  بتارودانت   االبتدائية 

د نبر 9)20 تحت رقم 529).

206I

FIGEC

ATIFI CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIGEC
 N°3 IMM. NASR CITE DAKHLA

 AGADIR AGADIR، 80000،
AGADIR MAROC

ATIFI CAR شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 60 
عمارة مختار السو�سي شارع عبد 

الرحيم بوعبيد   - 80000 اكادير  
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
40949

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   20(9 يونيو   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ATIFI  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
 60 رقم   : عنوان املقر اال تماعي 
عبد  شارع  السو�سي  مختار  عمارة 
اكادير    80000  - بوعبيد    الرحيم 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : الرحميم  العطيفي عبد  السيد 
500 حصة بقيمة 00) درهم للحصة 
 500   : علي  عدي  ايت  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الرحميم  عبد  العطيفي  السيد 
دوار اسرسيف ايت ميلك  عنوانه(ا) 
شتوكة ايت باها 80000 شتوكة ايت 

باها املغرب.
ايت عدي علي عنوانه(ا)  السيد 
80000 شتوكة  دوار توسو1 بلفاع  

ايت باها املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الرحميم  عبد  العطيفي  السيد 
دوار اسرسيف ايت ميلك  عنوانه(ا) 
شتوكة ايت باها 80000 شتوكة ايت 

باها املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   (6 بتاريخ  باكادير   التجارية 

9)20 تحت رقم 87682.
207I

LA COMPTACTIVE SARL AU

NIPPY HOUSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LA COMPTACTIVE SARL AU
عمارة رقم 52 مكت6 8ـــB الطابق 
الثالت شارع موالي رشيد كليز 

مراكش ، 40000، مراكش املغرب
NIPPY HOUSE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة 
الهدى عمارة رقم 92 الشقة رقم 

207 شارع عبذ الكريم الخطابي  ليز 
مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(0295(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (2
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 NIPPY : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.HOUSE

-إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املمتلكات

اقامة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

رقم  الشقة   92 رقم  عمارة  الهدى 

207 شارع عبذ الكريم الخطابي  ليز 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   500   : السيد ملوي فريد 

بقيمة 00) درهم للحصة .

500 حصة    : السيد مهذي كريم 

بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  فريد  ملوي  السيد 

الشقة   92 اقامة الهدى عمارة رقم 

رقم 207 شارع عبذ الكريم الخطابي 

 ليز مراكش 40000 مراكش املغرب.

 64 السيد مهذي كريم عنوانه(ا) 

 750(8 زنقة دوغسيل باريس فرنسا 

باريس فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  فريد  ملوي  السيد 

الشقة   92 اقامة الهدى عمارة رقم 

رقم 207 شارع عبذ الكريم الخطابي 

 ليز مراكش 40000 مراكش املغرب

 64 السيد مهذي كريم عنوانه(ا) 

 750(8 زنقة دوغسيل باريس فرنسا 

باريس فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   2( بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2059.

208I

هند لشقر

TREBAK DECO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

هند لشقر

رقم 26 مكرر 2 نجزئة الحبابي 

الدكارات فا1 ، 30000، فا1 فا1

TREBAK DECO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : رقم 29 

زنقة واد سبو نر س 1 فا1 - 

30000 فا1 املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.45(57

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر   2020 فبراير   03 في  املؤرخ 

ذات  شركة   TREBAK DECO حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 (00.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 

 - زنقة واد سبو نر س 1 فا1   29

الزمة  نتيجة  املغرب  فا1   30000

اقتصادية .

و عين:

السيد(ة) انس  طريبق و عنوانه(ا) 

شارع التضحية نر س 1   80 رقم 

فا1 املغرب كمصفي   30000 فا1 

(ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

 29 وفي رقم   2020 فبراير   03 بتاريخ 

 - فا1   1 نر س  سبو  واد  زنقة 

30000 فا1 املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   20 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2020 تحت رقم 020/))7.

209I
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CHARIOTS DU NORD

CHARIOTS DU NORD
إعالن متعدد القرارات

CHARIOTS DU NORD

طنجة، 47 إقامة طردان، بلوك 

أ، زاوية زنقة مراكش وتارودانت، 

الطابق الثامن، رقم 80 ، 90000، 

طنجة املغرب

CHARIOTS DU NORD »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: 47 إقامة 

طردان، بلوك أ، زاوية زنقة مراكش 

وتارودانت، الطابق الثامن، رقم 80 

- - طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.42477

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2020 فبراير   07 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 

مايلي: الزيادة في رأسمال الشركة من 

درهم،   5(5.000 إلى  درهم   (5.000

5.000 حصة  ديدة  وذلك بإصدار 

من فئة 00) درهم للحصة الواحدة، 

درهم   500.000 بمبلغ إ مالي قدره 

 (25.000 أي  الربع  نسبة  دفع  تم 

في  نقدا  االكتتاب  بواسطة  درهم 

الحساب البنكي للشركة.

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

تخفيض رأسمال الشركة من  مايلي: 

5.000)5 درهم إلى 240.000 درهم، 

الرأسمال  تكوين  إعادة  أ ل  من 

الذاتي واستيعاب الخسائر في حدود 

)275.000 - درهم)، وذلك بتخفيض 

عدد الحصص اال تماعية من 50)5 

حصة   2400 إلى  ا تماعية  حصة 

ا تماعية من فئة 00) درهم للحصة 

الواحدة.

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تحيين وإعادة صياغة املواد 7 و8 من 

القانون األسا�سي للشركة. 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
 240.000 في  الشركة  رأسمال  حدد 
حصة   2400 إلى  مقسمة  درهم 
ا تماعية من فئة 00) درهم للحصة 
كما  الشركاء  ووزعت على  الواحدة، 
 480 : السيد عبد االله ارمضان  يلي 
خوان  والسيد  ا تماعية  حصة 
حصة   (920 أنطونيو بريز رودريغيز 

ا تماعية
على  ينص  الذي   :8 رقم  بند 
 240.000 نقدا  قدم الشركاء  مايلي: 
وبعد  الشركة  تأسيس  منذ  درهم 
عملية لزيادة رأ1 املال تليها عملية 
لتخفيض رأ1 املال من أ ل إعادة 
واستيعاب  الذاتي  الرأسمال  تكوين 
 : الشركاء  على  واملقسم  الخسائر، 
 48.000 ارمضان  اإلله  عبد  السيد 
بريز  أنطونيو  خوان  والسيد  درهم 

رودريغيز 92.000) درهم 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (8 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم )23056.

210I

AUDICOH

ROA HÔTELLERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUDICOH
 Immeuble A, Angle Bd Rahal

 El Meskini et Av Lalla El Yacout
 6ème étage N°32 Place De La

 Victoire ، 20000، CASABLANCA
MAROC

ROA Hôtellerie شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي ألزا1 
لورين، 7، شارع مستغانم - 20)20 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
455037

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 يناير   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ROA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.Hôtellerie

بناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوحدات العقارية والفندقية وإدارة 

الفنادق واملطاعم واستيراد وتصدير 

املعدات واألدوات والخدمات الالزمة 

لهذا النشاط

عنوان املقر اال تماعي : حي ألزا1 

 20(20  - 7، شارع مستغانم  لورين، 

الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد السعماري :  000.) 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السعماري  محمد  السيد 

زنقة فرحات حشاد،   ،64 عنوانه(ا) 

شارع  النخيل،  إقامة   ،6 شقة 

السالوي، م ج 30020 فا1 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السعماري  محمد  السيد  

زنقة فرحات حشاد،   ،64 عنوانه(ا) 

شارع  النخيل،  إقامة   ،6 شقة 

السالوي، م ج 30020 فا1 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 3( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2020 تحت رقم 3375.

211I

CHARIOTS DU NORD

CHARIOTS DU NORD
إعالن متعدد القرارات

CHARIOTS DU NORD

طنجة، 47 إقامة طردان، بلوك 

أ، زاوية زنقة مراكش وتارودانت، 

الطابق الثامن، رقم 80 ، 90000، 

طنجة املغرب

CHARIOTS DU NORD »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: 47 إقامة 

طردان، بلوك أ، زاوية زنقة مراكش 

وتارودانت، الطابق الثامن، رقم 80 

- - طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.42477

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2020 فبراير   (( املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تفويت 480 حصة ا تماعية من فئة 

00) درهم للحصة الواحدة من أصل 

480 حصة ا تماعية، بمبلغ إ مالي 

درهم واملكتتبة سلفا   48.000 قدره 

ارمضان  االله  عبد  السيد  لفائدة 

 CHARIOTS DU NORD في شركة 

السيد خوان  لصالح شريكه   SARL

إسباني  رودريغيز،  بريز  أنطونيو 

الجنسية، الساكن ببرشلونة إسبانيا.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

االله  عبد  السيد  استقالة  قبول 

وحيد  كمسير  منصبه  من  ارمضان 

للشركة، مع منحه شهادة إبراء الذمة 

من أ ل فترة تسييره منذ تعيينه إلى 

تاريخنا هذا.

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

بريز  أنطونيو  خوان  السيد  تعيين 

الساكن ببرشلونة إسبانيا  رودريغيز، 

ملدة  وذلك  للشركة،  وحيد  كمسير 

تلزم الشركة في  ميع  غير محدودة. 

والشريك  املسير  بتوقيع  معامالتها 

بريز  أنطونيو  خوان  السيد  الوحيد 

رودريغيز.
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على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 
مايلي: تحيين وإعادة صياغة القانون 
األسا�سي للشركة في شكل شركة ذات 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 0: الذي ينص على مايلي: 
تمت إعادة صياغته وتعديله بالكامل
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   2( بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم 230683.
212I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

بالنيط دو بيبلسيتي »)ب ن«
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
بالنيط دو بيبلسيتي »2ب ن« 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي املكت6 2 
الطابق االر�سي زنقة ابن كيم م ج 

فا1  - 30000 فا1  املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
62057

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (2
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : بالنيط 

دو بيبلسيتي »2ب ن«.
بيع لوازم    : غرض الشركة بإيجاز 

املكت6 + املطبعة 

املكت6   : اال تماعي  املقر  عنوان 

2 الطابق االر�سي زنقة ابن كيم م ج 

فا1  - 30000 فا1  املغرب .

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : الكبيري   الرحيم  عبد  السيد 

درهم   (00 بقيمة  حصة   (.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الكبيري   الرحيم  عبد  السيد 
الوفاق  تجزئة   205 رقم  عنوانه(ا) 

فا1   30000 فا1   العليا  زواغة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الكبيري   الرحيم  عبد  السيد 
الوفاق  تجزئة   205 رقم  عنوانه(ا) 

فا1   30000 فا1   العليا  زواغة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفا1  بتاريخ 20 فبراير 2020 

تحت رقم 20008045)))403.

213I

ACO CONSULTING

 GROUPE SCOLAIRE
BONONI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وفاة شريك

ACO CONSULTING

 rue libourne - résidence du ,70

 centre - 4ème étage- Apt.14- ،

20500، casablanca maroc

Groupe Scolaire Bononi  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 44)، 

 نان السوسية - املحايطة -  

83200 تارودانت املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(2(9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في )0 أكتوبر 9)20 تم اإلعالم 
بوفاة الشريك احمد حاتمي و توزيع 
لرسم   

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 20(8 نونبر   25 في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل األتي :

 550   ، بنضالي   اوزة  السيد(ة) 
حصة .

السيد(ة) ربيعة  الشاطري  ،  550 
حصة .

  ، حاتمي   مصطفى  السيد(ة) 
))7.) حصة .

 856   ، سميرة حاتمي   السيد(ة) 
حصة .

 (.7((   ، مراد حاتمي   السيد(ة) 
حصة .

 (.7(( السيد(ة) خليد حاتمي  ،  
حصة .

السيد(ة) محمد حاتمي  ،  ))7.) 
حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بتاريخ  بتارودانت   االبتدائية 

د نبر 9)20 تحت رقم 529).

214I

درعة ارشادات ش.م.م

RECTOB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

درعة ارشادات ش.م.م
شارع محمد الخامس ص.ب رقم 0) 

ورزازات ، 45000، ورزازات املغرب
RECTOB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

اكورام رقم 64) سيدي يوسف بن 
علي  - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(02959

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (0
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RECTOB

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة اوالبناء.

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 

سيدي يوسف بن   (64 اكورام رقم 

علي  - 40000 مراكش املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 600.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 3.000   : ابوهو   محمد  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

الحمري  ايت  محمد  السيد 

درهم   (00 بقيمة  حصة   3.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  ابوهو   محمد  السيد 

سيبع   57 رقم   02 تجزئة تسلطانت 

40000 مراكش املغرب.

الحمري  ايت  محمد  السيد 

الفطواكي  حمان  شارع  عنوانه(ا) 

مراكش   40000 سيبع ش   262 رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  ابوهو   محمد  السيد 

سيبع   57 رقم   02 تجزئة تسلطانت 

40000 مراكش املغرب

الحمري  ايت  محمد  السيد 

الفطواكي  حمان  شارع  عنوانه(ا) 

مراكش   40000 سيبع ش   262 رقم 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   2( بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 4)25)).

215I
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 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

N.S.M TECHNOLOGY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

N.S.M TECHNOLOGY شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي محل 
بالطابق االر�سي 5)) ك قطعة 

 نان تمديد طريق عين الشقف - 
30000 فا1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
62(05

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (2
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 N.S.M : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TECHNOLOGY
 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

األلومنيوم ، نجارة املعادن
- النجار

محل   : اال تماعي  املقر  عنوان 
بالطابق االر�سي 5)) ك قطعة  نان 
 30000  - تمديد طريق عين الشقف 

فا1 املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000   : نبيل  امعيلقة  السيد 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  نبيل  امعيلقة  السيد 
 30000  ( 362 شارع وهران الزهور 

فا1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  نبيل  امعيلقة  السيد 
 30000  ( 362 شارع وهران الزهور 

فا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2020 تحت رقم 755/2020.

216I

sahel consulting

AHSAIN COMMERCIAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

sahel consulting
شارع ادريس ) رقم 4))، 70000، 

العيون املغرب
AHSAIN COMMERCIAL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي موالي 
 F  - 70000 رشيد رقم 43) مجموعة

العيون املغرب.
تحويل  املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5547

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 9) فبراير 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
»حي موالي رشيد رقم 43) مجموعة 
إلى  املغرب«  العيون   F  - 70000
 70000  -   574 رقم   707 »تجزئة 

العيون  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
24 فبراير  االبتدائية بالعيون  بتاريخ 

2020 تحت رقم 488/2020.

217I

fiduazizi

STE ALOUATE COMMERCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

fiduazizi
شارع عمر املختار حي القد1 ، 

70000، العيون املغرب
 STE ALOUATE COMMERCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

 AV وعنوان مقرها اال تماعي
 DRISS PREMIER NR 327

 HAY EL WAHDA 01  - 70000
.LAAYOUNE MAROC

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

28505
 بمقت�سى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في )2 فبراير 2020 تم 

 STE« تغيير تسمية الشركة من
ALOUATE COMMERCE« إلى 

. »STE LAMGAYRINAT«
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
24 فبراير  االبتدائية بالعيون  بتاريخ 

2020 تحت رقم 483/2020.

218I

KAMA SERVICE

PHYTO AOUNATE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقامة أميرة سيدي بنور 

، 24350، سيدي بنور املغرب
PHYTO AOUNATE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 

40 تجزئة التونسية مركز أربعاء 
العونات سيدي بنور - 24350 

سيدي بنور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
264(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PHYTO AOUNATE
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

( droguiste)العقاقير
النباتات  صحة  مواد  بيع 
 marchand de produits(

( phytosanitaires
بيع مواد البناء و تجهيزات الصيانة 
 marchand de matérauxالصحية
 de construction et produits

sanitaires
اإلستيراد و التصدير.

 40 رقم   : عنوان املقر اال تماعي 
تجزئة التونسية مركز أربعاء العونات 
بنور  سيدي   24350  - بنور  سيدي 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
ساعد  الرحيم  عبد  السيد 
درهم   (00 بقيمة  حصة   (.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ساعد  الرحيم  عبد  السيد 
التونسية  تجزئة   40 رقم  عنوانه(ا) 
بنور  سيدي  العونات  أربعاء  مركز 

24350 سيدي بنور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
ساعد  الرحيم  عبد  السيد 
التونسية  تجزئة   40 رقم  عنوانه(ا) 
بنور  سيدي  العونات  أربعاء  مركز 

24350 سيدي بنور املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بتاريخ  بنور   بسيدي  االبتدائية 

فبراير 2020 تحت رقم 3478.
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PROBAT ADMIN

PROBAT ADMIN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PROBAT ADMIN
 AV ABDELKRIM EL KHATTABI

 IMMEUBLE BEN MOUSSA
 EL GOUACHE ÉTAGE 2 FÈS،

30000، FES MAROC
PROBAT ADMIN شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي إقامة بن مو�سى 
الكواش الطابق 2 فا1 - 30000 

فا1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6209(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   2(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROBAT ADMIN
غرض الشركة بإيجاز : اإلستشارة 

الهندسية.
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
عبد الكريم الخطابي إقامة بن مو�سى 
 30000  - فا1   2 الطابق  الكواش 

فا1 املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (0.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 (00   : عبدهللا  الفياللي  السيد 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الفياللي عبدهللا عنوانه(ا) 
 ( رقم  عمارة   ( البديع  امرشيش 

مراكش 40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الفياللي عبدهللا عنوانه(ا) 
 ( رقم  عمارة   ( البديع  امرشيش 

مراكش 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   2( بتاريخ  بفا1   التجارية 

2020 تحت رقم 745.
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KARIMA EL HAUZI

NADELANGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KARIMA EL HAUZI
 RUE BATAILLE ISLI N° 3 ،
90050، ASSILAH MAROC
NADELANGE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي طارق بن 
زياد زنقة منصور بن أبي عامر رقم 
95 الطابق الثالث - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(03897

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   06
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NADELANGE
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 CONSEILS ET SERVICES
 AUX ENTREPRISES ET AUX

.PARTICULIERS
عنوان املقر اال تماعي : طارق بن 
زياد زنقة منصور بن أبي عامر رقم 
طنجة   90000  - الطابق الثالث   95

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (0.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 (00   : حسون  نعيمة  السيدة 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة نعيمة حسون عنوانه(ا) 
رقم   4 ط  اقامة لوتينورد عمارة أ6 

)2) 90090 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة نعيمة حسون عنوانه(ا) 
رقم   4 ط  اقامة لوتينورد عمارة أ6 

)2) 90090 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (0 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم 230333.
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ANNONCE B.O

” KARDON BUSINESS “
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ANNONCE B.O
 DELTA CONSEIL lotissement El
 Fath, n° 62, ppt. 1 EL JADIDA،

24000، EL JADIDA MAROC
“ KARDON BUSINESS ”  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي  رقم 26 

أبراج البستان شقة 4 الطابق األول 
الجديدة - 24000 الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(63((

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون   2020 فبراير   (3

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 “  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ” KARDON BUSINESS

غرض الشركة بإيجاز : -1 التجارة 

الغجائية.  املواد  املنتو ات  في 

 3- املكتبية.  اللوازم  في  التجارة   2-

..RESTAURATION

 26 رقم    : عنوان املقر اال تماعي 

الطابق األول   4 أبراج البستان شقة 

الجديدة - 24000 الجديدة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : زبيدة   كردون  السيدة 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

السيد تسيير حميد  :  500 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  السيدة كردون زبيدة  

الجديدة 24000 الجديدة املغرب.

عنوانه(ا)  حميد   تسيير  السيد 

الجديدة 24000 الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  السيدة كردون زبيدة  

الجديدة 24000 الجديدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة  بتاريخ 9) فبراير 

2020 تحت رقم 24824.

222I
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VISION CONSEILS FIDUCIAIRE SARL AU

FIRST SERVICE AIN DADDA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 VISION CONSEILS FIDUCIAIRE
SARL AU

 N°69 VILLA MAHASSINE APPT
 N°2 MASSIRA I C MARRAKECH

 ، 40000، MARRAKECH
MAROC

 FIRST SERVICE AIN DADDA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي عين دادا 

فخارة طريق الصويرة مراكش - 
40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2009 مار1   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 FIRST : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.SERVICE AIN DADDA
ميكانيكي   : غرض الشركة بإيجاز 

-استيراد و تصدير.
عين   : اال تماعي  املقر  عنوان 
دادا فخارة طريق الصويرة مراكش - 

40000 مراكش املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (0.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 (00   : محمد  حادة  بابا  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بابا حادة محمد عنوانه(ا) 

مراكش 40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بابا حادة محمد عنوانه(ا) 

مراكش 40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مار1   29 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2009 تحت رقم 40647.
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CABINET CBA SARL

PAYSAGIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

CABINET CBA SARL

27 زنقة بابوم، طابق 3، شارع 

محمد الخامس ، 20250، الدار 

البيضاء املغرب

PAYSAGIA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 95) ، 

شارع زرقطوي الطابق الخامس  - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.359453

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

9)20 تقرر حل  )3 د نبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

مبلغ    PAYSAGIA الوحيد  الشريك 

وعنوان  درهم   30.000 رأسمالها 

شارع   ،  (95 اإل تماعي  مقرها 

زرقطوي الطابق الخامس  - 20000 

 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

عدم و ود أي نشاط بالشركة منذ 

سنوات.

 ،  (95 التصفية ب  مقر  و حدد 

 - الخامس  الطابق  زرقطوي  شارع 

20000 . الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

و   HALA  HASSINE السيد(ة) 

 rue ibnou adil etg  ,06 عنوانه(ا)  

 5 appt 14, bourgogne 20040

املغرب  البيضاءلبيضاء  االدار  الدار 

كمصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

 (95  : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

الخامس   الطابق  زرقطوي  شارع   ،

الدار البيضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 729430.
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SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

TRANS.GROUPE 5
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El

Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

TRANS.GROUPE 5 »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: فيال أوالد 

بوعزيز الشمالية، موالي عبد هللا - - 

الجديدة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(6325

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   20(9 نونبر   29 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تفويت السيد سليماني موالي رشيد 

السيد  لفائدة  ا تماعية  حصة   99
الحسين العتباوي

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تفويت السيد سليماني موالي رشيد 

360 حصة ا تماعية لفائدة السيد 

سليماني حمي.

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
مايلي: تفويت السيد سليماني سامي 
السيد  لفائدة  ا تماعية  حصة   90

الحسين العتباوي
على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 
مايلي: تفويت السيدة سليماني اميرة 
السيد  لفائدة  ا تماعية  حصة   90

الحسين العتباوي
على  ينص  الذي   :5 رقم  قرار 
سليماني  اد  السيد  تفويت  مايلي: 
السيد  لفائدة  ا تماعية  حصة   90

الحسين العتباوي
قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
 (7( تفويت السيدة فرحات حليمة 
السيد  لفائدة  ا تماعية  حصة 

الحسين العتباوي
قرار رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
زنقة  نقل مقر الشركة من العكاري، 
 ،1 عمارة  البحر،  إقامة  املجازر، 
فيال  السفلي،  إلى:  الرباط   ،8 شقة 
عبد  موالي  الشمالية،  بوعزيز  أوالد 

هللا
قرار رقم 8: الذي ينص على مايلي: 
العتباوي  الحسين  السيد  تعيين 
كمسير للشركة ملدة غير محدودة بعد 

إستقالة السيدة فرحات حليمة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 4 و6 و7: الذي ينص على 
الشركة  بمقر  الخاص  البند  مايلي: 
والبندين الخاصين برأسمال الشركة 

وتوزيع الحصص
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة  بتاريخ 20 فبراير 

2020 تحت رقم 24833.
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FIL CONSEIL

 TRANSPORT JAOUAD
BEROUANE --TJB

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIL CONSEIL
رقم 5 شارع الجيش امللكي املدينة 
الجديدة ، 50000، مكنا1 املغرب
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 TRANSPORT JAOUAD

BEROUANE --TJB  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 4) 

درب باحنيني تواركة,   - 50000 

مكنا1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4935(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 TRANSPORT JAOUAD  :

. BEROUANE --TJB

نقل  غرض الشركة بإيجاز : • 

املستخدمين لحساب الغير.
 (4 رقم   : عنوان املقر اال تماعي 

 50000  - تواركة,    باحنيني  درب 

مكنا1 املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد بروان        :  000.) 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد بروان        عنوانه(ا) 
 50000 5) حي التقدم  )2 زنقة  رقم 

مكنا1 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد بروان        عنوانه(ا) 
 50000 5) حي التقدم  )2 زنقة  رقم 

مكنا1 املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (3 بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2020 تحت رقم 688.
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STE FIACCOF 

STE ALIOUSS CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc
STE ALIOUSS CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 
االر�سي رقم 4 تجزئة الوفاء طريق 

صفرو - 30000 فا1 املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.55687

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   20(9 د نبر   30 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»900.000 درهم« أي من »00.000) 
عن  درهم«   (.000.000« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إ راء    : طريق 
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   2( بتاريخ  بفا1   التجارية 

2020 تحت رقم 737/2020.
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RL CONSULTING

RMA CASA ANFA
إعالن متعدد القرارات

RL CONSULTING
 BD AL MASSIRA AL 28

 KHADRA 4EME ETAGE ،
20100، CASABLANCA MAROC
RMA CASA ANFA »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها اال تماعي: 83 محج 

الجيش امللكي 83 محج 

الجيش امللكي 20000 دار البيضاء 
.MAROC

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3(660(
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
9)20 تم اتخاذ  30 د نبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
الشركة:  راسمال  رفع  رقم  قرار 
رفع راسمال  الذي ينص على مايلي: 

الشركة إلى 25.285.500 درهم
قرار رقم خفض راسمال الشركة 
خفض  مايلي:  على  ينص  الذي   :
 2.000.000 إلى  الشركة  راسمال 

درهم
الشركة  نشاط  تغيير  رقم  قرار 
تغيير  مايلي:      على  ينص  الذي   :
:  ميع العمليات  نشاط الشركة إلى 
املتعلقة برعاية و / أو إصالح املركبات 
املخصصة  الخدمات  البرية  ميع 
للمستخدمين فيما يتعلق برعاية و / 

أو إصالح املركبات البرية ؛
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
 :article 3 : objet social بند رقم
الذي ينص على مايلي: هدف الشركة 
املتعلقة  العمليات  -  ميع  هو:  
أو إصالح املركبات البرية   / برعاية و 
املخصصة  الخدمات  -  ميع  ؛  
للمستخدمين فيما يتعلق برعاية و / 
- تجميع  ؛   أو إصالح املركبات البرية 
من  العديد  يقدمها  التي  الخدمات 
- استيراد  ؛   مقدمي السيارات البرية 
وبيع قطع الغيار الجديدة أو  وشراء 

املستعملة 
 :article 6:  apports رقم   بند 
نهاية  في  مايلي:  على  ينص  الذي 
اال تماع االستثنائي الذي عقد في 30 
تقرر زيادة رأسمال   ،  20(9 ديسمبر 
درهم   2.6(5.500 بمبلغ  الشركة 
وهذا   ، درهم   25.285.500 ليصبح 
الجاري  الحساب  دمج  خالل  من   ،
للشريك الوحيد حتى 5.600)6 درهم 
درهم   (999900 إلى  يصل  وبنقد 
الشركة  مال  رأ1  بتخفيض  ثم   ،
إلى  درهم   25،285،500 يبلغ  الذي 

إلى  وينقسم   ، درهم   2.000.000

 (00 سهم بقيمة اسمية   252،855

درهم لكل منها وهذا ، بتخفيض قدره 

طريق  عن   ، درهم   23،285،500

امتصاص الخسائر عن طريق إلغاء 

232،855 سهم

 :article 7 : capital رقم  بند 
مال  رأ1  مايلي:  على  ينص  الذي 

درهم  مليوني  بمبلغ  ثابت  الشركة 

إلى  وينقسم   ، درهم   (2،000،000(

عشرين ألف سهم بقيمة اسمية مائة 

يتراوح   ، (00)) درهم لكل منها  درهم 

درهم.   20.000 إلى   ( من  عددها 

ومخصص   ، نقًدا  ومدفوع  مشترك 

بالكامل للمساهم الوحيد. »

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 639)73.

228I

HAWK SYSTEME

HAWK SYSTEME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HAWK SYSTEME
زنقة 6) رقم 356 حي ايت عمي علي 

مريرت ، 54453، مريرت املغرب

 HAWK SYSTEME

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي متجر رقم 
60 الطابق االول املرك6 التجاري 

محمد عدال شارع محمد الخامس 

مريرت - 54453 مريرت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري : 

322(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:



6((3 الجريدة الرسميةعدد 5602 - 6) ر 6 )44) ))) مار1 2020) 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 HAWK : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SYSTEME
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وبيع ا هزة التعق6 الجي بي ا1 و 
الحماية  ا هزة  و  املراقبة  كامرات 

االلكترونية .
عنوان املقر اال تماعي : متجر رقم 
التجاري  املرك6  االول  الطابق   60
الخامس  محمد عدال شارع محمد 

مريرت - 54453 مريرت املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : ٩٩ سنة .
الشركة:  رأسمال  مبلغ 

0.000.000) درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  اشعراوي  نبيل  السيد 
356 حي ايت عمي علي  6) رقم  زنقة 

مريرت 54453 مريرت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  اشعراوي  نبيل  السيد 
356 حي ايت عمي علي  6) رقم  زنقة 

مريرت 54453 مريرت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (7 االبتدائية بخنيفرة بتاريخ 

2020 تحت رقم 42.

229I

RL CONSULTING

RMA CASA ANFA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

RL CONSULTING
 BD AL MASSIRA AL 28

 KHADRA 4EME ETAGE ،
20100، CASABLANCA MAROC
RMA CASA ANFA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي 83 محج 

الجيش امللكي 20000 دار البيضاء 

املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

3(660(

 بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تغيير   2020 فبراير   03 املؤرخ في 

 RMA CASA« من  الشركة  تسمية 

. »SIGMA.COM« إلى »ANFA

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 640)73.

230I

BELBA’S GROUP

RECORD H DIRECT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BELBA›S GROUP

 N°5  LOT OLM QUARTIER EL

 GHOUL SOUS SOL BUREAU

 N°3 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

RECORD H DIRECT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

عبد الكريم الخطابي حي الغول رقم 

5  ليز , مراكش مراكش 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(02895

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   20(9 د نبر   02

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RECORD H DIRECT
إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الفنادق.
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
عبد الكريم الخطابي حي الغول رقم 
 40000 مراكش  مراكش   , 5  ليز 

مراكش املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000   : بلبشير  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  بلبشير  يوسف  السيد 
علي  مجموعة  لوفث  مدينة  اقامة 
بلحاج حي يوسف بن تاشفين مراكش 

40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  بلبشير  يوسف  السيد 
علي  مجموعة  لوفث  مدينة  اقامة 
بلحاج حي يوسف بن تاشفين مراكش 

40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   20 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2453)).

231I

COMPTAFFAIRES

ASSTIME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

ASSTIME شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي )9 ف 
مركز بني يخلف الطابق الثالث  - 

5)288 املحمدية املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(3567

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   20(9 د نبر   30 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»400.000 درهم« أي من »00.000) 
عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إ راء    : طريق 
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

فبراير 2020 تحت رقم 2)3.
232I

COMPTAFFAIRES

 SOCIETE SIDI
 MOHAMMED
GUENNOUN

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

 SOCIETE SIDI MOHAMMED
GUENNOUN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي ملكية عين 
رباح 2 بني يخلف - 5)288 املحمدية 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(264(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   20(9 د نبر   30 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   (.250.000«
»000.000.) درهم« إلى »2.250.000 
مقاصة  إ راء    : طريق  عن  درهم« 
مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

فبراير 2020 تحت رقم 325.
233I

FUTURE CONSEIL

 FINANCE FOR
SUSTAINABILITY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

FUTURE CONSEIL
50 زنقة يوسف بن تاشفين الطابق 

األول ، 00)26، برشيد املغرب
 FINANCE FOR SUSTAINABILITY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 

سومية إقامة شهرزاد 3، الطابق 
الخامس رقم 22  - 00)20 

الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.43033(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2020 فبراير   03 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد (ة) غزالن نورالليل  
250 حصة ا تماعية من أصل 250 
محمد  (ة)  السيد  لفائدة   حصة 
فبراير   03 بتاريخ  الصو�سي  العلوي 

.2020
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 (9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 489)73.
234I

BINSSOLYA

BINSSOLYA
تأسيس شركة املساهمة

BINSSOLYA
إقامة زين6، شارع داليا رقم 7)، 
املحل ) أ 9000 ، 90000، طنجة 

املغرب
BINSSOLYA »شركة املساهمة« 
وعنوان مقرها اال تماعي: إقامة 

زين6، شارع داليا رقم 7)، املحل ) أ  
-، 90000 طنجة املغرب

إعالن عن تأسيس » شركة 
املساهمة«

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(0(009

 08 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
تم إعداد القانون   20(9 من أكتوبر 
األسا�سي لشركة املساهمة باملميزات 

التالية:
شكل الشركة : شركة املساهمة .

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BINSSOLYA
بيع  غرض الشركة بإيجاز :  

وشراء وكراء األمالك العقارية؛
العقارية  األمالك  تسيير 

والصفقات واملعامالت التجارية ؛
اإلنعاش العقاري

إقامة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 ( املحل   ،(7 شارع داليا رقم  زين6، 

أ  - 90000 طنجة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.
 (00.000 ويبلغ رأسمال الشركة 

درهم،
مقسم كالتالي:

السيدة نـادية بنعلي :  200 حصة 
بقيمة 00) درهم للحصة .

السيد لحسن بنعلي :  400 حصة 
بقيمة 00) درهم للحصة .

أوا1  سليمان  حسام  السيد 
أوقلة :  400 حصة بقيمة 00) درهم 

للحصة .
مجلس  أعضاء  أو  املتصرفون 

الرقابة: 
بصفته(ا)  بنعلي  لحسن  السيد 
قاطنبفوينخيروال  عنوانه(ا)  مسيرا  

29640 قاطنبفوينخيروال  إسبانيا
السيد حسام سليمان أوا1 أوقلة 
بعمارة  عنوانه(ا)  مسيرا   بصفته(ا) 
الليمون،  إقامة   ،302 الشقة   B8
شارع بني مسكين، السوي�سي 70)0) 

الرباط املغرب
مراق6 أو مراقبي الحسابات :

(ا)بصفته  بنعلي  لحسن  السيد 
قاطنبفوينخيروال  عنوانه(ا)  مسيرا  

29640 قاطنبفوينخيروال إسبانيا

(ا)بصفته  بنعلي  لحسن  السيد 
الشقة   B8 بعمارة  عنوانه(ا)  مسيرا 
بني  شارع  الليمون،  إقامة   ،302
الرباط   (0(70 السوي�سي  مسكين، 

املغرب
األسا�سي  النظام  مقتضيات 
توزيع  و  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األرباح :
بعد  الصافية،  األرباح  تسجل 
االقتطاعاتاالحتياطية  خصم 
في  أو  القانون  في  عليها  املنصوص 
أو  للشركة،ببند  األسا�سي  القانون 

عدة بنود احتياطية.
املنصوص  الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص :
بعد  الصافية،  تسجالألرباح 
االحتياطية  االقتطاعات  خصم 
في  أو  القانون  في  عليها  املنصوص 

القانون األسا�سي للشركة،.
بقبول  متعلقة  مقتضيات 
تفويت  لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتعيين  هاز الشركة املخول 

له البث في طلبات القبول :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
من   (8 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

أكتوبر 9)20 تحت رقم 6956.

235I

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

MAGHREB INSTALLATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS
 TARIK AL KHEIR RUE 1 N° 45
 SIDI BERNOUSSI ، 20600،

CASABLANCA MAROC
 MAGHREB INSTALLATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تحت 
السفلي تجزئة داها فيال سومية 

شارع ) رقم 23 سيدي البرنو�سي - 
20590 الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.27205(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   20(9 د نبر   23 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم«   (.500.000«

»500.000.) درهم« إلى »3.000.000 

مقاصة  إ راء    : طريق  عن  درهم« 

مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم )72963.

236I

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

WATER POWER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

 TARIK AL KHEIR RUE 1 N° 45

 SIDI BERNOUSSI ، 20600،

CASABLANCA MAROC

WATER POWER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة 

الحمد ب ر 3، عمارة ب. رقم 04، 

الطابق 2 عين السبع - 20590 الدار 

البيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(05(73

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   20(9 د نبر   23 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»380.000 درهم« أي من »300.000 

عن  درهم«   680.000« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إ راء    : طريق 

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 729630.

237I



6((5 الجريدة الرسميةعدد 5602 - 6) ر 6 )44) ))) مار1 2020) 

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

WATER POWER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض رأسمال الشركة

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS
 TARIK AL KHEIR RUE 1 N° 45
 SIDI BERNOUSSI ، 20600،

CASABLANCA MAROC
WATER POWER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة 

الحمد ب ر 3، عمارة ب. رقم 04، 
الطابق 2 عين السبع - 20590 الدار 

البيضاء املغرب.
خفض رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(05(73

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   20(9 د نبر   23 في  املؤرخ 
خفض رأسمال الشركة بمبلغ قدره 
»380.000 درهم« أي من »680.000 
عن  درهم«   300.000« إلى  درهم« 

طريق : تخفيض عدد  األسهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 729630.

238I

حجي و شركائه

NOMAC ATLANTIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

حجي و شركائه
28 شارع موالي يوسف ، 20070، 

الدارالبيضاء املغرب
NOMAC Atlantic شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 65 شارع 
مهدي ابن بركة السوي�سي الرباط - 

70)0) الرباط املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.((8059

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   20(8 يوليوز   (4 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
 50.000« أي من  درهم«   950.000«
عن  درهم«   (.000.000« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   24 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2020 تحت رقم )0)04).

239I

النملي عبد العزيز

SOHANOS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

النملي عبد العزيز
مكات6 رياض السالم تجزئة املطاحن 

االدريسية شارع الجيش امللكي 
الطابق 4 مكت6 6) ، 30000، فا1 

املغرب
SOHANOS SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي )4 تجزئة 
سطار سكن بنسودة رقم ) - 30000 

فا1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6(637

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   02
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOHANOS SARL AU
األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة، أشغال النجارة.

عنوان املقر اال تماعي : )4 تجزئة 

سطار سكن بنسودة رقم ) - 30000 

فا1 املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 5.000   : السيد مجاهد الحسن  

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مجاهد الحسن  عنوانه(ا) 

)4 تجزئة سطار سكن بنسودة رقم ) 

30000 فا1 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مجاهد الحسن  عنوانه(ا) 

)4 تجزئة سطار سكن بنسودة رقم ) 

30000 فا1 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   2( بتاريخ  بفا1   التجارية 

2020 تحت رقم 272/2020.

240I

ABA GESTION SARLAU

 SOCIÉTÉ CIVILE

IMMOBILIERE CHAHD FES
إعالن متعدد القرارات

ABA GESTION SARLAU

 AV MED V 3EME ETG 38

 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC

 société CIVILE IMMOBILIERE

CHAHD FES »شركة  التضامن«

وعنوان مقرها اال تماعي:  قطعة 

295 زنقة املسيرة بلوك د نر س  

فا1 املغرب. - - فا1  املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.6208(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2020 فبراير   (3 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
تلوت و السيد  تفويت السيدة ر اء 
حصة بقيمة   (000 كريم الحدو�سي 
هللا  عبد  السيد  لفائدة  درهم   (00
العلوي و السيد عبد الرحيم العلوي   
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تلوت و السيد  تفويت السيدة ر اء 
حصة بقيمة   (000 كريم الحدو�سي 
هللا  عبد  السيد  لفائدة  درهم   (00
العلوي و السيد عبد الرحيم العلوي   
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
 CHAHD مدنية عقارية  من شركة  
 ABDELLAH ET شركة  إلى   FES

ABDERRAHIM IMMOBILIERE
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  اال تماعي  املقر  تحويل 
د  بلوك  املسيرة  زنقة   295 قطعة 
نر س  فا1 . إلى ملع6 الخيل زنقة 
شقة في   (0  ميل بن معمر قطعة 

الطابق 4 فا1. 
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
تعيين السيد عبد هللا العلوي و السيد 
عبد الرحيم العلوي مسيرين للشركة
قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

تحيين النظام األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تحيين النظام األسا�سي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   2( بتاريخ  بفا1   التجارية 

2020 تحت رقم 739/020.
241I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

ISKA SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT
ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV ZERKTOUNI RCE
 RITA 4EME ETAGE ، 30000، FES

MAROC
ISKA SERVICES شركة ذات 
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مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 528 
تجزئة القرويين طريق عين الشقف 
محل رقم )  - 30000 فا1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
62(07

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (3
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ISKA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.SERVICES
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األموال.
 528  : اال تماعي  املقر  عنوان 
تجزئة القرويين طريق عين الشقف 

محل رقم )  - 30000 فا1 املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
كريم   محمد  العرو�سي  السيد 
درهم   (0 بقيمة  حصة   (0.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
كريم   محمد  العرو�سي  السيد 
عنوانه(ا)  تجزئة القرويين طريق عين 

الشقف   30000 فا1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
كريم   محمد  العرو�سي  السيد 
عنوانه(ا)  تجزئة القرويين طريق عين 

الشقف   30000 فا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2020 تحت رقم 756/020.
242I

SOBEGEST

 STE MARRAKECH AND
BEYOND

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SOBEGEST
 LOT YASMINE1 N°183 APPT
 N°3 2ème ETAGE CHARAF ،

40000، MARRAKECH MAROC
 STE MARRAKECH AND

BEYOND شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي متجر 
رقم 2 امليل اسني الحوز - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(02899
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   ((
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MARRAKECH AND BEYOND
تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االحدات.
متجر   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 40000  - امليل اسني الحوز   2 رقم 

مراكش املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 20.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
50 حصة    : السيد سمير امو�سى 

بقيمة 00) درهم للحصة .
 50   : اكنيديري  السيدة عائشة 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 50   : السيد احسين ايت املودن 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
حصة   50   : السيد ميلود شاشا 

بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  امو�سى  سمير  السيد 

 40000 الحوز  اسني  تركايموال  دوار 

مراكش املغرب.
اكنيديري  عائشة  السيدة 
 276 رقم   2 املرسطان  عنوانه(ا) 

امرشيش  40000 مراكش املغرب.

املودن  ايت  احسين  السيد 
الحوز  اسني  ارمد  دوار  عنوانه(ا) 

40000 مراكش املغرب.

السيد ميلود شاشا عنوانه(ا) 28 

مكرر زنقة بوطويل  44000 الصويرة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  امو�سى  سمير  السيد 

 40000 الحوز  اسني  تركايموال  دوار 

مراكش املغرب
اكنيديري  عائشة  السيدة 
 276 رقم   2 املرسطان  عنوانه(ا) 

امرشيش  40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   20 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2456)).

243I

KBH CONSULTING

 SOCIETE DE PROMOTION
IMMOBILIERE LAS PLAYAS

إعالن متعدد القرارات

KBH CONSULTING

 AVENUE JOULANE RUE DE (5

 TANGER 1ER ETAGE BUR 6،

30000، FES MAROC

 SOCIETE DE PROMOTION

 IMMOBILIERE LAS PLAYAS

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: )3 شارع 

الحنصالي , قنيطرة معمورا  - 

4000) القنيطرة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.29805

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
9)20 تم اتخاذ  9) د نبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 
مايلي: - املوافقة على املخار ة بتاريخ 
عنها  ترت6  التي  و   20(9 ابريل   (2
التقسيم الجديد لرأ1 املال التالي : 

• السيد لبار املهدي ....337 حصة
• السيدة لبار عايدة .. 332 حصة.
•السيدة لبار سكينة.)33 حصة.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي:
املسيرين  استقالة  قبول   -
السابقين : السيد لبار املهدي و السيد 
مالك  السيدة  و  رشيد  محمد  لبار 
نهائي  كامل  تفريغ  إعطائهم  و  فوزي 
تعيين  و  إدارتهم  عن  فيه  ر عة  وال 
السيدة لبار سكينة   : مسيرين  دد 
و السيدة لبار عايدة. ستلتزم الشركة 
بشكل تام مع اإلمضاء املنفصل ألحد 

املسيرين.
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
- إ راء تعديالت على املادتين 6 و 35 

من القانون االسا�سي للشركة.
على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 
مايلي: - املوافقة على النظام األسا�سي 

الجديد للشركة. 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي:   
الحالية  الشركة  في  الشركاء  يساهم 
باملبالغ النقدية املوضحة أدناه وهي : 
السيد لبار املهدي .......  33700 درهم 

)337 حصة ) 
  33200... عايدة  لبار  السيدة 

درهم (332 حصة) 
 33(00  ..... لبار سكينة  السيدة 
ما مجموعه  حصة)   33( (أي  درهم 

00000) درهم (000) حصة).
بند رقم 35: الذي ينص على مايلي:  
والسيدة  عايدة  لبار  السيدة  تعيين 
مشتركين  مسيرين  سكينة  لبار 
يعلن  محدودة.   غير  لفترة  للشركة 
املسيرون أنهم يقبلون هذا التعيين، 
مع تحديد أنه ال يو د أي تعارض أو 
حظر من  انبهم يمكن أن يمنع هذا 
التعيين.  سيتم تحديد ا ر املسيرين 
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في عقد اخر.  تلتزم الشركة بشكل تام 
باإلمضاء املنفصل ألحد املسيرين.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

فبراير 2020 تحت رقم 540.
244I

RAISON CONSEIL

STE CHUTE METAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

RAISON CONSEIL
 RUE AHMED LOUKILI RESID
 SENHAJI 3 ETG APPT 5 FES،

30000، FES MAROC
STE CHUTE METAL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اال تماعي رقم 327 
زنقة 5 حي النماء بنسودة فا1. - 

30000 فا1 املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.43((5

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   20(9 نونبر   27 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
بالعربة  السلع  نقل  في  مقاول 
في  مقاول  (نشاط  حذف  للغير،و 

األشغال املختلفة).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يناير   (7 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2020 تحت رقم 238.
245I

Saint-Jalmes & Associés

ENGIE CONTRACTING
AL MAGHRIB 
شركة املساهمة

رفع رأسمال الشركة

Saint-Jalmes & Associés
 rue Abou Mahassine 24

 Rouyani ، 20000، casablanca
maroc

 ENGIE CONTRACTING AL

MAGHRIB شركة املساهمة

وعنوان مقرها اإل تماعي : 

 ROUTE D›EL-JADIDA, PK 374

 KM13,5 COMMUNE RURALE

 OULAD AZOUZ PROVINCE

   NOUACEUR - - 20190

.CASABLANCA Maroc

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.340(7

العام  الجمع  بمقت�سى 

د نبر   (8 في  املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة  رأسمال  رفع  تم   20(9

درهم«   (57.374.200« قدره  بمبلغ 

إلى  درهم«   65.002.500« من  أي 

طريق  عن  درهم«   222.376.700«

الشركة  ديون  مع  مقاصة  إ راء    :

املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 729368.
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Saint-Jalmes & Associés

ENGIE North Africa
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

Saint-Jalmes & Associés

 rue Abou Mahassine 24

 Rouyani ، 20000، casablanca

maroc

  ENGIE North Africa

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

 Angle وعنوان مقرها اإل تماعي

 boulevard Hassan 1er et rue

 Gouraud - 4ème étage –    -

.20000   Casablanca MAROC

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.243525

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2020 يناير   02 املؤرخ في 
السيد(ة)  للشركة  مسير  ديد 

DAOUDI JAOUED كمسير آخر.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم )72936.

247I

LA FIDESSA

AMI PARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

LA FIDESSA
 N°742MASSIRA1 B

MARRAKECH، 40000، مراكش 
املغرب

AMI PARA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اال تماعي صوكوما ) 
رقم )5  مكرر   -مراكش- - 40000 

مراكش املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.39669

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 24 يناير 2020 تمت إضافة 
إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :
L’importation    االستيراد.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   2( بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 0)25)).
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املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون الساقية 

الحمراء

STE ELBACHIR BABI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 
العيون الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 70000، 
العيون املغرب

  STE ELBACHIR BABI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي القد1 

زنقة تانسيفت رقم 53 - 70000 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
25405

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   20(8 شتنبر   07
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ELBACHIR BABI
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

والخدمات املختلفة
االستيراد  العامة  التجارة 

والتصدير.
حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 -  53 رقم  تانسيفت  زنقة  القد1 

70000 العيون املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الزروالي  عالي  محمد  السيد 
درهم   (00 بقيمة  حصة   (.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الزروالي  عالي  محمد  السيد 
عنوانه(ا) حي القد1 زنقة تانسيفت 

رقم 53 70000 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة :
الزروالي  عالي  محمد  السيد 
عنوانه(ا) حي القد1 زنقة تانسيفت 

رقم 53 70000 العيون املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
3) شتنبر  االبتدائية بالعيون  بتاريخ 

8)20 تحت رقم 8)/990).
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GRAFCO SARL AU

SOLASUG SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GRAFCO SARL AU
 N°15 RUE TELEMCAN

 RESIDENCE GHITA MEKNES ،
50000، MEKNES MAROC

SOLASUG SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة رقم 
93 حي سوناك طريق سيدي عالل 
تازي - 4000)  القنيطرة  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

54359
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOLASUG SARL
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 
األعمال الكهربائية و الطاقة املتجددة

التصدير واإلستيراد
التجارة في األالت الفالحية.

عنوان املقر اال تماعي : تجزئة رقم 
حي سوناك طريق سيدي عالل   93

تازي - 4000)  القنيطرة  املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

000.000.) درهم، مقسم كالتالي:
 3.400   : سعيد  بلقايد  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 3.300   : السيد الدمناتي سعيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 3.300   : مكرم  حسني  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  سعيد  بلقايد  السيد 

مكنا1 50000 مكنا1  املغرب.

السيد الدمناتي سعيد عنوانه(ا)  

قنيطرة 4000)  القنيطرة  املغرب.

عنوانه(ا)  مكرم  حسني  السيد 

تطوان 93000  تطوان  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  سعيد  بلقايد  السيد 

مكنا1 50000 مكنا1  املغرب

عنوانه(ا)  مكرم  حسني  السيد 

تطوان 93000 تطوان  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ بالقنيطرة   االبتدائية 

 24 فبراير 2020 تحت رقم 74329.

250I

accounting services sarl

إيزاهو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

accounting services sarl

 avenue prince héritier n° 9 ,2

Tanger ، 90000، Tanger Maroc

إيزاهو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

طانطان إقامة سليمان الطابق 

األر�سي محل رقم 3 - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(0426(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   ((

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : إيزاهو.

مطعم و   : غرض الشركة بإيجاز 

مقهى.

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 

الطابق  سليمان  إقامة  طانطان 

90000 طنجة  األر�سي محل رقم 3 - 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 50   : أكدي  اسماعيل  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

50 حصة    : السيد سعيد أكدي 

بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اسماعيل أكدي عنوانه(ا) 

ابن  شارع  الرياض  تجزئة  البرانص 

طنجة   90000  (3 رقم  غضبان 

املغرب.

عنوانه(ا)  أكدي  سعيد  السيد 

شارع طانطان اقامة سليمان ) طابق 

8 رقم 72 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اسماعيل أكدي عنوانه(ا) 

ابن  شارع  الرياض  تجزئة  البرانص 

طنجة   90000  (3 رقم  غضبان 

املغرب

عنوانه(ا)  أكدي  سعيد  السيد 

شارع طانطان اقامة سليمان ) طابق 

8 رقم 72 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   20 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم 230678.

251I

مكت6 مو�سى

 SOCIETE ROUTES ET «
 CANAUX DU MAROC SARL

A.U » SRCM
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكت6 مو�سى
حي املحمدية بلوك ا رقم 0) ، 

62000، الناظور املغرب
 SOCIETE ROUTES ET «

 CANAUX DU MAROC SARL
A.U » SRCM  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

سارة الطريق الرئيسية تاومة رقم 05 
شقة 03 الناظور  - 62000 الناظور 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(96(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   20(9 د نبر   ((
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 «  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE ROUTES ET CANAUX
. DU MAROC SARL A.U » SRCM

غرض الشركة بإيجاز : - االشغال 
العمومية .

تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
سارة الطريق الرئيسية تاومة رقم 05 
62000 الناظور  03 الناظور  -  شقة 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد رضوان الدغوغي :  000.) 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

الدغوغي  رضوان  الشركة 
 76 حي لعري الشيخ زنقة  عنوانه(ا) 
الناظور   62000 الناظور    06 رقم 

املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رضوان الدغوغي عنوانه(ا) 
 06 رقم   76 زنقة  الشيخ  لعري  حي 

الناظور  62000 الناظور املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 04 فبراير 

2020 تحت رقم 48).
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CHANAS.TECH

CHANAS.TECH 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CHANAS.TECH
أبواب مراكش منطقة )) العمارة 
42) ب رقم 6) مرلكش ، 40000، 

مراكش املغرب
 CHANAS.TECH شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي أبواب 

مراكش منطقة )) العمارة 42) ب 
رقم 6) - 40000 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.865((
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
9)20 تقرر حل  30 د نبر  املؤرخ في 
املحدودة   املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ    CHANAS.TECH
مقرها  وعنوان  درهم   90.000,00
 (( اإل تماعي أبواب مراكش منطقة 
 40000  -  (6 رقم  ب   (42 العمارة 
مراكش املغرب نتيجة ل : قلة العرض 

و الطل6.
أبواب  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
ب   (42 العمارة   (( مراكش منطقة 

رقم 6) - 40000 مراكش املغرب. 
و عين:

و  شايف  بوعزة   السيد(ة) 

عنوانه(ا) أبواب مراكش العمارة 42) 

املغرب  مراكش   40000  (6 ب رقم 

كمصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   28 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2020 تحت رقم 726))).

253I

Cabinet LAMRINI HADI

 ORIENTAL MAR IMPORT

EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

Cabinet LAMRINI HADI

8),شارع إبن سينا الناضور ، 

62000، الناضور املغرب

 ORIENTAL MAR IMPORT

EXPORT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي سكتور 

حسن بلوك 27 بوعرك - الناظور  

62000 الناظور املغرب.

تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

(6(37

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تغيير   20(9 نونبر   27 املؤرخ في 

 ORIENTAL« من  الشركة  تسمية 

إلى   »MAR IMPORT EXPORT

. »BOUAREG FUN PARK«

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ 0) د نبر 

9)20 تحت رقم 3480.
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Cabinet LAMRINI HADI

 ORIENTAL MAR IMPORT
EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

Cabinet LAMRINI HADI

8),شارع إبن سينا الناضور ، 

62000، الناضور املغرب

 ORIENTAL MAR IMPORT

EXPORT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي حي 

لعرا�سي رقم -164الناظور  - 62000 

الناظور املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(6(37

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تغيير   20(8 شتنبر   (4 املؤرخ في 

»االستيراد من  الشركة   نشاط 

 و التصدير » إلى »مقهى و مطعم ».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 8) شتنبر 

8)20 تحت رقم 2838.

255I

Global Finance & Management SARL AU 

 MADISON
 INTERNATIONAL INSTITUT

 AND BUSINESS SCHOOL
LIMITED MIIBS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
إنشاء فرع تابع للشركة

 Global Finance & Management

SARL AU

 Al Firdaouss GH17 Lot195 N°4

 El Oulfa Al Firdaouss GH17

 Lot195 N°4 El Oulfa، 20460،

Casablanca maroc

 MADISON INTERNATIONAL

 INSTITUT AND BUSINESS

SCHOOL LIMITED MIIBS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

 City  وعنوان مقرها اإل تماعي
 Academic 27 Old Gloucester
 Street, WC1N A3X Angleterre,
 Royaume Uni - WC1N A3X

لندن انجلترا اململكة املتحدة.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.455033

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 4) د نبر 9)20 تقرر إنشاء 
التسمية  تحت  للشركة   تابع  فرع  
 Institut MIIBS Maroc Privé 
شارع   265 بالعنوان  الكائن  و 
الدار   92 رقم   9 طابق  زرقطوني 
البيضاء  الدار   20000  - البيضاء 
املغرب و املسير من طرف السيد(ة) 

بلخو املصطفى.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2020 تحت رقم 3372.

256I

FID INFO COM

 AGRICULTURE ET ELEVAGE
DU GHARB

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FID INFO COM
شارع موالي عبد العزيز اقامة 
الرضوان عمارة 1 مكت6 رقم 

6 القنيطرة ، 4500)، القنيطرة 
MAROC

 agriculture et elevage du gharb
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 7) 
شارع املتنبي  - 4500) القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

54235
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.agriculture et elevage du gharb

تغذية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 - واالغنام  واالبقار  واملاعز  الدوا ن 

االستغالل الفالحي.

 (7 رقم   : عنوان املقر اال تماعي 

القنيطرة   (4500  - املتنبي   شارع 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 250   : غوغو  سومية  السيدة 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 500   : بهجاوي  رشيدة  السيدة 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 250   : السيد يوسف العبدالوي 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  السيدة سومية غوغو 

 (4500 لوفالون   تجزئة   35 رقم 

القنيطرة املغرب.

السيدة رشيدة بهجاوي عنوانه(ا) 

رقم 339 بئر الرامي الشرقية 4500) 

القنيطرة املغرب.

العبدالوي  يوسف  السيد 

 35 رقم  لوفالون  تجزئة  عنوانه(ا) 

5400) القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  السيدة سومية غوغو 

 (4500 لوفالون   تجزئة   35 رقم 

القنيطرة املغرب

 - بتاريخ  تم اإليداع القانوني ب-  

تحت رقم -.

257I

Zirana Maroc

EL FAQRAOUI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Zirana Maroc

 App 1 Imm 36 Avenue Med

 Ben Abdellah VN ، 46000، SAFI

MAROC

EL FAQRAOUI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 

األول بلوك 52 حي املحمدي قرب 

باب الخميس - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(024(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   06

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 EL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FAQRAOUI

عملية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املؤ رة  أو  الخاصة  العقارات  تأ ير 

الزراعية  األنشطة  وتشغيل  وإدارة 

واألنشطة ذات الصلة.

الطابق   : اال تماعي  املقر  عنوان 

األول بلوك 52 حي املحمدي قرب باب 

الخميس - 40000 مراكش املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000   : سعيد  عروم  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عروم سعيد عنوانه(ا) 39 

فالنس      26000 برنارد   كلود  زنقة 

فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عروم سعيد عنوانه(ا) 39 

فالنس      26000 برنارد   كلود  زنقة 

فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   05 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 997))).

258I

Zirana Maroc

ARROLDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

Zirana Maroc

 App 1 Imm 36 Avenue Med

 Ben Abdellah VN ، 46000، SAFI

MAROC

ARROLDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي نشاط 

منطقة ال بينبي 20)26 مونتوليي 

فرنسا  - 20)26  مونتوليي  فرنسا .

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(02409

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 20 د نبر 9)20 تقرر إنشاء 

التسمية  تحت  للشركة   تابع  فرع  

ARROVERT و الكائن بالعنوان كراج 

20) بلوك 52 حي املحمدي قرب باب 

مراكش   40000  - الخميس مراكش 

املغرب و املسير من طرف السيد(ة) 

عروم  سعيد.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   05 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 995))).

259I

MOORISH

BRAND FOR LESS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 20080، الدار البيضاء املغرب
 BRAND FOR LESS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 0)4 شارع 
الزرقطوني إقامة حامد الشقة ) - 

20040 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
456923

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BRAND FOR LESS SARL AU
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير(تا ر أو وسيط األداء).
 4(0  : اال تماعي  املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني إقامة حامد الشقة 

) - 20040 الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 400.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة ملياء بوفي :  4.000 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
رقم  بوفي عنوانه(ا)  السيدة ملياء 
 (6 07 ش  03 زنقة احمد املقري ط 
البيضاء  الدار   20000 راسين  حي 

املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

رقم  بوفي عنوانه(ا)  السيدة ملياء 
 (6 07 ش  03 زنقة احمد املقري ط 
البيضاء  الدار   20000 راسين  حي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 7)7309.

260I

CHEM’S GOLF

CHEM›S GOLF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHEM›S GOLF
75 شارع )) يناير طابق ) الشقة 
69) ، 20000، الدا البيضاء املغرب

CHEM›S GOLF  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 75,شارع 
)) يناير طابق ) شفة رقم 69) - 

20000 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
45684(

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   06
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. CHEM’S GOLF
: -مستورد  غرض الشركة بإيجاز 

بالجملة
تجارة-

للمنظمات  الوثائق  وكالة    -
التجارية أو الفنية.

75,شارع   : عنوان املقر اال تماعي 
 -  (69 رقم  شفة   ( يناير طابق   ((

20000 الدارالبيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الشمالني   الرحمن  عبد  السيد 
درهم   (00 بقيمة  حصة   (.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الشمالني   الرحمن  عبد  السيد 
 09 2 م 1  عنوانه(ا) تجزئة الشرف 
 2000 االلفة    02 شقة   04 عمارة 

الدار البيضاء  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الشمالني   الرحمن  عبد  السيد 
 09 2 م 1  عنوانه(ا) تجزئة الشرف 
 2000 االلفة   02 شقة   04 عمارة 

الدار البيضاء  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم -.

261I

موثق

 SOCIETE IMMO
EXTENTION SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

موثق
زاوية شارع يعقوب املنصور و زنقة 
لبنان اقامة اميطاف ب الطابق 
االول شقة رقم 2  ليز مراكش، 

40000، مراكش املغرب
 SOCIETE IMMO EXTENTION
SARLAU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي املسيرة 3 
ب رقم 386 املحل رقم 2   مراكش  - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(02929

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون   2020 فبراير   04

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE IMMO EXTENTION

.SARLAU

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

عنوان املقر اال تماعي : املسيرة 3 

ب رقم 386 املحل رقم 2   مراكش  - 

40000 مراكش املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (0.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الخري�سي    الهاشمي  السيد 

رقم  عاشر  ابن  بزنقة  عنوانه(ا) 

   40000 مراكش     السماللية    8

مراكش    املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الحق  عبد  بنحادة  السيد 

عنوانه(ا) املسيرة 3 ب رقم 386 شقة 

مراكش       40000 مراكش        8 و   7

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   20 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم )248)).

262I

RSM Morocco

HOME TO BE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

RSM Morocco

65 شارع الكورنيش اقامة اليخت 

بناية أ  00)20  الدار البيضاء ، 

00)20، الدار البيضاء املغرب

HOME TO BE SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 49 زنقة 

 ان  ريس حي كوتيي الطابق 6 

الشقة 2)   - 20000 الدار البيضاء  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

456273

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون   20(9 د نبر   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 HOME : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TO BE SARL AU

إدارة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

أماكن  و ميع  الشقق  استئجار 

اإلقامة لفائدة األغيار

- تقديم االستشارة بشأن استئجار 

 ، الخدمات  وتوفير  األمالك،   ميع 

أم  املوسمية   ، االستئجار  وعمليات 

العقارات  ؛  مفروشة  أو  عارية   ، ال 

واملعامالت التجارية و ميع العمليات 

التي قد تتعلق بشكل مباشر أو غير 

هذا  على  املعرَّف  بالغرض  مباشر 

النحو ؛
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- مشاركة الشركة ، بأي وسيلة ، 
بشكل مباشر أو غير مباشر ، في  ميع 
العمليات التي قد تتعلق بموضوعها 
شركات  ديدة إنشاء  طريق   عن 
أو مساهمة أو شركة أو شراء أسهم   
أو حقوق ا تماعية أو دمج أو بخالف 
ذلك ، إنشاء أو حيازة أو تأ ير أو تأ ير 
وكذلك  مؤسسة  أو  عمل  أي  إدارة 
أخذ أو حيازة أو استغالل أو بيع  ميع 
العمليات وبراءات االختراع املتعلقة 

بهذه األنشطة ؛
زنقة   49  : عنوان املقر اال تماعي 
 6 الطابق  كوتيي  حي   ان  ريس 
الدار البيضاء    20000  -    (2 الشقة 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (0.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
  : االدري�سي  بوزيان  عمر  السيد 
00) حصة بقيمة 00) درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
االدري�سي  بوزيان  عمر  السيد 
عنوانه(ا) 3 بومار�سي   باريس  75004 

باريس فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
االدري�سي  بوزيان  عمر  السيد 
عنوانه(ا) 3 بومار�سي   باريس  75004 

باريس فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 730306.
263I

HORICOM

 SOCIETE OUMED DECO
DESIGN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر اال تماعي للشركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 SOCIETE OUMED DECO
DESIGN شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي محل رقم 
86 قطاع 4 قرطبة - 50000 مكنا1 

املغرب.
تحويل  املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.40867

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 22 أبريل 9)20 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
 - قرطبة   4 قطاع   86 رقم  »محل 
»شارع  إلى  املغرب«  مكنا1   50000
 50000  -  ( الوحدة  حي   72 رقم   3

مكنا1  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   2( بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2020 تحت رقم 869.

264I

CAF MAROC

LUCANA›S
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
LUCANA›S شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة واد 
زيز رقم 20 اقامة كاسطيا الطابق 
الثاني رقم 0) - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(04225
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   ((
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LUCANA’S

غرض الشركة بإيجاز : إستيراد و 

و املالبس الداخلية  تصدير املالبس, 

غرف  و  الحمامات  أكسسوارات  و 

النوم..
زنقة واد   : عنوان املقر اال تماعي 
الطابق  كاسطيا  اقامة   20 رقم  زيز 

طنجة   90000  -  (0 رقم  الثاني 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (0.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : البقالي   محمد  السيد 

حصة بقيمة 0) درهم للحصة .

 LUIS MIGUEL ROMAN السيد

بقيمة  حصة   GONZALEZ :  500

0) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  البقالي   السيد محمد 

 C DEL CAMPO N 40 01 B 6

 VILLANUEVA DEL PARDILLO

 ESPAGNE ER  28002 MADRID

.ESPAGNE

 Luis Miguel ROMAN السيد 

 C. JARAL عنوانه(ا)   GONZALEZ

 1 H P02 IZ VILLANUEVA DEL

  PARDILLO MADRID ESPAGNE

.. . 28002

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  البقالي   السيد محمد 

 C DEL CAMPO N 40 01 B 6

 VILLANUEVA DEL PARDILLO

 ESPAGNE ER  28002 MADRID

ESPAGNE

 Luis Miguel ROMAN السيد 

 C. JARAL عنوانه(ا)   GONZALEZ

 1 H P02 IZ VILLANUEVA DEL

  PARDILLO MADRID ESPAGNE

 . 28002

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   20 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم 230660.
265I

CRI MEKNES

STE BABA HADDOU TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CRI MEKNES
 S37 AVENUE OKBA BNOU
 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

  STE BABA HADDOU TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي                                                                                                                          
26 درب العرفاوي رقم ) الزيتون  - 

50000 مكنا1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 49369

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   ((
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. BABA HADDOU TRAV
غرض الشركة بإيجاز :  • استيراد 

وتصدير.
• أعمال مختلفة أو بناء.

                                                                                                                          : اال تماعي  املقر  عنوان 
 - الزيتون    ( 26 درب العرفاوي رقم 

50000 مكنا1 املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:



6(33 الجريدة الرسميةعدد 5602 - 6) ر 6 )44) ))) مار1 2020) 

 (.000   : السيد الغا�سي بناصر  

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  السيد الغا�سي بناصر  

التواركة   حميد  الحاج  3)ديور 

50000 مكنا1 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  السيد الغا�سي بناصر  

التواركة   حميد  الحاج  3)ديور 

50000 مكنا1 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (7 بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2020 تحت رقم 737.

266I

 LA MAROCAINE DE PRESTATIONS«

GENERALES DE BATIMENTS »MPGB

 LA MAROCAINE DE

 PRESTATIONS GENERALES

DE BATIMENTS MPGB
إعالن متعدد القرارات

 LA MAROCAINE DE«

 PRESTATIONS GENERALES DE

BATIMENTS »MPGB

 ANGLE BD ,82

 ABDELMOUMEN ET RUE

 SOUMAYA 5ème ETAGE N° 21 ،

20340، CASABLANCA MAROC

 LA MAROCAINE DE«

 PRESTATIONS GENERALES DE

BATIMENTS »MPGB »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: 82، زاوية 

شارع عبد املومن و زنقة سومية 

الطابق الخامس الرقم )2  - 20340 

الدار البيضاء  املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2(596(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

9)20 تم اتخاذ  3) د نبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
ريا�سي  حنان  (ة)  السيد  تفويت 
حصة ا تماعية من أصل   (5.300
(ة)  السيد  لفائدة  حصة؛   (5.300
و بالتالي تحويل  فؤاد عاللي حساني، 
املسؤولية  ذات  شركة  إلى  الشركة 

املحدودة بشريك وحيد
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
السيدة  من  التوقيع  سلطة  سح6 
توقيع  فإن  بذلك  و  ريا�سي،  حنان 
السيد عاللي حساني  املسير الوحيد: 

فؤاد؛ هو فقط من يلزم الشركة؛
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تحيين القانون األسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
السيد عاللي  يساهم املوقع أسفله، 
الشركة  رأسمال  في  فؤاد،  حساني 
محرر  درهم،   3.000.000,00 بمبلغ  

كليا.
على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
مايلي: حدد رأسمال الشركة في مبلغ 
إلى  مقسم  درهم،   3.000.000,00
قيمة  ا تماعية،  حصة   30.000
00) درهم، محررة  الحصة الواحدة 
عاللي  السيد  باسم  و مسجلة  كليا، 

حساني فؤاد ..... 
على  ينص  الذي   :(8 رقم  بند 
ملزمة،  الشركة  تكون   ....... مايلي: 
السيد  بتوقيع املسير الوحيد:  فقط، 

عاللي حساني فؤاد. 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (2 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 730459.
267I

FID INFO COM

NG CONTACT CENTER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FID INFO COM
شارع موالي عبد العزيز اقامة 
الرضوان عمارة 1 مكت6 رقم 

6 القنيطرة ، 4500)، القنيطرة 

MAROC

NG CONTACT CENTER شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 23 زنقة 

انوال عمارة فلوري )) مكت6 رقم 4 

ميموزا القنيطرة 4500) القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

54205

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 NG  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CONTACT CENTER

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصال.
زنقة   23  : عنوان املقر اال تماعي 

انوال عمارة فلوري )) مكت6 رقم 4 

القنيطرة   (4500 القنيطرة  ميموزا 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000   : اوالدعلي  انوار  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  اوالدعلي  انوار  السيد 

بلجيكا 4000 بلجيكا بلجيكا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  اوالدعلي  انوار  السيد 

بلجيكا 4000 بلجيكا بلجيكا.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتاريخ  االبتدائية بالقنيطرة  

رقم -.
268I

MOORISH

S T M LEVAGE SARL AU 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع اللة الياقوت الطابق 5 
الشقة د 39 شارع اللة الياقوت 

الطابق 5 الشقة د، 20000، الدار 
البيضاء املغرب

 S T M LEVAGE SARL AU   شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 39 شارع 
اللة الياقوت الطابق 5 الشقة د 

الدار البيضاء 20000 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4547(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   2(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 S T M  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.  LEVAGE SARL AU
تأ ير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ومختلف   البناء  املعدات  واستيراد 

أعمال البناء والتطوير
البناء  أعمال  بجميع  القيام 

والهندسة املدنية 
39 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 
د  الشقة   5 الطابق  الياقوت  اللة 
20000 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
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أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000   : السيد احمد الشرف  

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  السيد احمد الشرف  
48 زنقة 4) حي واد بن خليل  82000 

طانطان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الطيف  ليل   عبد  السيد 
 0( عمارة اسفي   05 رقم  عنوانه(ا) 

اسفي   20(60 حي املدينة الجديدة  

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2020 تحت رقم 7)7287.

269I

zarkal & associés

موطيكس
شركة املساهمة

خفض رأسمال الشركة

zarkal & associés

)3) شارع عبد املومن الطابق 6 رقم 

22 ، 00)20، الدار البيضاء املغرب

موطيكس شركة املساهمة

وعنوان مقرها اإل تماعي 9) زنقة 

DES TUILERIES الطابق الثالث 

املعاريف - 00000 الدار البيضاء 

املغرب.

خفض رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.350485

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2020 يناير   20 في  املؤرخ 

بمبلغ  الشركة  رأسمال  خفض 

أي  درهم«   35.000.000« قدره 

إلى  درهم«   40.000.000« من 

 : طريق  عن  درهم«   5.000.000«

تخفيض عدد  األسهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 700)73.

270I

CABINET AKALAY

JL DESIGN SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET AKALAY

 RUE DE HOLLANDE IMM.

 VENEZUELA N°5 ، 90000،

TANGER MAROC

JL DESIGN SARLAU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي مبروكة 

5 زنقة )) رقم 44 - 90000 طنجة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.44483

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر   2020 فبراير   (2 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 JL DESIGN الوحيد  الشريك  ذات 

 (0.000 رأسمالها  مبلغ    SARLAU

اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
مبروكة 5 زنقة )) رقم 44 - 90000 

طنجة املغرب نتيجة ل : املنافسة.

و حدد مقر التصفية ب مبروكة 
90000 طنجة   -  44 رقم   (( زنقة   5

املغرب. 

و عين:

و  مصطفى   ليل  السيد(ة) 
عنوانه(ا) مبروكة 5 زنقة )) رقم 44 

(ة)  املغرب كمصفي  طنجة   90000

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (7 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم 7)3).

271I

asy accounting

SOGINALUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

asy accounting

 No 1 IMM 29 ERREDA HAJ

 FATEH, El Oulfa ، 20000،

casablanca maroc

SOGINALUM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 56 شارع 

موالي يوسف الطابق 3 الشقة 4) - 

20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

434439

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   20(9 ماي   ((

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOGINALUM

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.MENUISERIE D’ALUMINIUM

56 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 

موالي يوسف الطابق 3 الشقة 4) - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي :

 (.000   : السيد ياسين ابو العالء 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ياسين ابو العالء عنوانه(ا) 

منزه الرحمة ج 2 عمارة 2 الرقم 6 دار 

بوعزة  20000 البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ياسين ابو العالء عنوانه(ا) 

منزه الرحمة ج 2 عمارة 2 الرقم 6 دار 

بوعزة  20000 البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 9)20 تحت رقم )70329.

272I

gestoria siham

REDG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

gestoria siham

 EL JADIDAlot hakima N°131 ،

24000، الجديدة املغرب

REDG شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 5BD وعنوان مقرها اإل تماعي

 ABDELLAH BEN YASSINE IMM

 BELLEDONE ETG 5 N° 5  -

23000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

457463

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   07

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.REDG : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

بإيجاز  الشركة  غرض 

 ACHAT ET VENTE   :

 DES MATERIAUX  DE

 CONSTRUCTION

 DROGUERIE  

 F O U R N I T U R E S  

GENERALES

TRAVAUX DIVERS  

 5BD  : اال تماعي  املقر  عنوان 

 ABDELLAH BEN YASSINE IMM

 BELLEDONE ETG 5 N° 5  - 23000

الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000   : السيد البني�سي رضوان 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 (000  : رضوان  البني�سي  السيد 

بقيمة 00) درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد البني�سي رضوان عنوانه(ا) 

 24000 اقامة حي الرياض والد افرج 

الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد البني�سي رضوان عنوانه(ا) 

 24000 اقامة حي الرياض والد افرج 

الجديدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 5863.

273I

N.FOUAD & ASSOCIES

LES CINQ ÉLÉMENTS
إعالن متعدد القرارات

N.FOUAD & ASSOCIES

 RUE SOUMAYA RES

 SHEHRAZADE 3 ETG 5 N 22

 PALMIERS CASABLANCA RUE

 SOUMAYA RES SHEHRAZADE

 3 ETG 5 N 22 PALMIERS

 CASABLANCA، 20000،

Casablanca Maroc

LES CINQ ÉLÉMENTS »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: 84, 

 Avenue Prince Moulay Abdellah

 3ème étage - - CASABLANCA

.MAROC

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(5308(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2020 يناير   3( املؤرخ في 

القرارات التالية:

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

املال  رأ1  تخفيض  تقرر 

قبل  املتراكمة  الخسائر  الستيعاب 

زيادتها بمبلغ 1،423،400.00 درهم. 

رأ1  زيادة  تم  العمليات،  هذه  بعد 

درهم   200000 من  الشركة  مال 

إلى  مقسمة  درهم   1،000،000 إلى 

درهم لكل   (00 0000) سهم بقيمة 

منها، تم االكتتاب فيها نقًدا وسدادها 

بالكامل عند االكتتاب عن طريق دمج 

الجاري  الحساب  في  املدينة  الذمم 

للشريك الوحيد ؛

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

السيد عزيز  املساهمات النقدية: 

عندي مقابل 1،000،000.00 درهم.

ما  على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
بمبلغ  ثابت  الثابت  املال  رأ1  يلي: 
مليون درهم (1،000،000.00 درهم) 
بقيمة  سهم   (0000 على  مقسوًما 
بالكامل  مخصصة  درهم،   (00

للشريك الوحيد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 444)73

274I

somacompta sarl

أمجا م.ب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

somacompta sarl
 RUE FES TAZA ، 35000، 78

TAZA MAROC
أمجا م.ب شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي عمارة 7) 
رقم 2 مكرر زنقة الجزائر - 5000 

مكنا1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
49399

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (0
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
أمجا   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

م.ب.
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الغر1
أشغال مختلفة أو البناء.

عنوان املقر اال تماعي : عمارة 7) 
 5000  - الجزائر  زنقة  مكرر   2 رقم 

مكنا1 املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيد مو�سى وديع : 000) بقيمة 
00) درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  وديع  مو�سى  السيد 
تازة   35250 أمليل  واد  املحطة  حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
حي  السيد مو�سى وديع عنوانه(ا) 
املحطة واد أمليل 35250 تازة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (9 بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2020 تحت رقم 797.
275I

فيصل الخطي6 و شركاوه

 CONTITECH FLUID
AUTOMOTIVE MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فيصل الخطي6 و شركاوه
مكت6 فيصل الخطي6 47 أ إقامة 
إيريس الطابق األر�سي محج محمد 
الساد1 ، 90000، طنجة املغرب

 CONTITECH FLUID
AUTOMOTIVE MAROC شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
 Lot وعنوان مقرها اإل تماعي

 n°181 Zone Franche Tanger
 Automotive City - 90090 Tanger

Maroc
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(020((
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   20(9 نونبر   ((
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 CONTITECH FLUID  :

.AUTOMOTIVE MAROC
 Etude,  : بإيجاز  الشركة  غرض 
 conception, fabrication et
 maintenance des composants

.d’automobile
 Lot  : اال تماعي  املقر  عنوان 
 n°181 Zone Franche Tanger
 Automotive City - 90090 Tanger

.Maroc
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

0.000,00)) درهم، مقسم كالتالي:
 CONTITECH GLOBAL الشركة
 HOLDING NETHERLANDS B.V
درهم   (.(00 بقيمة  حصة   :  99

للحصة .
الشركة Contitech AG :  1 حصة 

بقيمة 00).) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 CONTITECH GLOBAL الشركة
 HOLDING NETHERLANDS B.V
 Bassin 100,106 6211 عنوانه(ا) 

.AK  Maastricht Pays-Bas
الشركة Contitech AG عنوانه(ا) 
 VAHRENWALDERSTRASSE 9

.30165 Hanover Allemagne
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 Sephan DIRK السيد 
 9 عنوانه(ا)   HEINERT
 VAHRENWALDERSTRASSE

30165 Hanover Allemagne
Mouhcine BENNANI- السيد 

   66 عنوانه(ا)   HASSAN
 Tournefeuille Boulevard Ile de
 France  31170 TOURNEFEUILLE

France
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   29 بتاريخ  بطنجة   التجارية 
.M11192021522 9)20 تحت رقم
276I

مكت6 املحاسبة

الهاشمي لالسكان
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكت6 املحاسبة
طريق العرائش عمارة أ عون  رقم 

7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 
50)92، القصر الكبير املغرب
الهاشمي لالسكان شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
الطود 2 رقم 60 القصر الكبير  - 

50)92 القصر الكبير املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
255(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   03
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

الهاشمي لالسكان.
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 - الكبير   القصر   60 رقم   2 الطود 

50)92 القصر الكبير املغرب .
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الوهاب  عبد  الهاشمي  السيد 
درهم   (00 بقيمة  حصة   (.000   :

للحصة .
 : الوهاب  عبد  الهاشمي  السيد   

000) بقيمة 00) درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

الوهاب  عبد  الهاشمي  السيد 

عنوانه(ا) طريق الرباط اقامة الشفاء 

رقم 4) القصر الكبير 50)92 القصر 

الكبير  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الوهاب  عبد  الهاشمي  السيد 

عنوانه(ا) طريق الرباط اقامة الشفاء 

رقم 4) القصر الكبير 50)92 القصر 

الكبير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبير  

فبراير 2020 تحت رقم 29.

277I

zarkal & associés

CASH & RETAIL
إعالن متعدد القرارات

zarkal & associés

)3) شارع عبد املومن الطابق 6 رقم 

22 ، 00)20، الدار البيضاء املغرب

CASH & RETAIL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: 4) زنقة 

الفراشات الوازيس - 00000 الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.435885

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2020 فبراير   (( املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

من  العراقي  مامون  السيد  استقالة 

مهامه كمسير للشركة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تاكيد تعيين السيد محمد القدميري 

كمسير وحيد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 32: الذي ينص على مايلي: 

 ، قدميري  محمد  السيد  تعيين  تم 

974) في فا1 05 مار1  من مواليد 

وحيد  كمسير  الجنسية    مغربي   

السيد  للشركة لفترة غير محدودة.  

محمد قدميري يعلن أنه يقبل املهام 

اي عدم  يو د   وأنه ال  به  املنوطة 

توافق أو حظر يمكن أن يعيق تعيينه.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 703)73.

278I

westartup

ATELIER ARQAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

westartup

 BOULEVARD MASSIRA RUE 6

 OCTOBRE N° 6 ETG 3 APPT 3

 CASABLANCA ANFA ، 20100،

CASABLANCA MAROC

ATELIER ARQAM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 6 زنقة 

6 اكتوبر الطابق 3 العمارة 3 شارع 

املسيرة الدار البيضاء 00)20 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

45737(

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   06

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ATELIER ARQAM

تصنيع     : غرض الشركة بإيجاز 

و انتاج األثاث الخشبي و االيبوك�سي.
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ورشة إنشاء وتصنيع لجميع أنواع 

األشياء واألثاث

وتصدير  ميع  واستيراد  تسويق 

املنتجات املتعلقة بغرض الشركة.
زنقة   6  : اال تماعي  املقر  عنوان 

شارع   3 العمارة   3 اكتوبر الطابق   6

الدار   20(00 املسيرة الدار البيضاء 

البيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 30.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

300 حصة    : الشركة بالل فلوح 

بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 24 عنوانه(ا)  فلوح  بالل  السيد 

، اإلقامة ليزافوسيت.  شارع  امبيتا 

00)3) بير ليتو فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 24 عنوانه(ا)  فلوح  بالل  السيد 

، اإلقامة ليزافوسيت.  شارع  امبيتا 

00)3) بير ليتو فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

279I

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

 STE COMARTE MAROC
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

عمارة نوميديا شارع محمد الخامس 

الطابق 2الشقة3 تازة ، 35000، 

تازة املغرب

 STE COMARTE MAROC SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي الحي 

الصناعي املحطة بلدية واد امليل - 

35000 تازة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4573

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2020 فبراير   06 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد (ة) محمد الدبدوبي 
300 حصة ا تماعية من أصل 900 
حصة لفائدة  السيد (ة) عبد الرحيم  

بوتراب بتاريخ 06 فبراير 2020.
محمد اشباب  (ة)  تفويت السيد 
300 حصة ا تماعية من أصل 900 
حصة لفائدة  السيد (ة) عبد الرحيم  

بوتراب بتاريخ 06 فبراير 2020.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   20 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2020 تحت رقم 34).
280I

DARAA AUDIT

 JULLIARD SCHOOLS
ACADEMY PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

DARAA AUDIT
826 شارع القد1 عين الشق ، 
20000، الدار البيضاء املغرب

 JULLIARD SCHOOLS ACADEMY
PRIVE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 3) 
شارع محمد الخامس يمين الطابق 

الثالث تجزئة اليسر  - 00)26 
برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(3469

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (0
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 JULLIARD SCHOOLS ACADEMY

.PRIVE

مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تعليمية خاصة.

 (3 رقم   : عنوان املقر اال تماعي 

الطابق  يمين  الخامس  شارع محمد 

 26(00  - اليسر   تجزئة  الثالث 

برشيد املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : السيد عبد الرزاق برداد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

500 حصة    : السيدة خيرة برداد 

بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

برداد  الرزاق  عبد  السيد 

إقامة بين املدينة درج أ2  عنوانه(ا) 

4 رياض االندلس عين  ) شقة  طابق 

الشق 20000 الدار البيضاء املغرب.

عنوانه(ا)  برداد  خيرة  السيدة 

 8 عمارة  يسرى  كاليفورني   نان 

طابق 4 شقة )2 عين الشق 20000 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

برداد  الرزاق  عبد  السيد 

إقامة بين املدينة درج أ2  عنوانه(ا) 

4 رياض االندلس عين  ) شقة  طابق 

الشق 20000 الدار البيضاء املغرب

عنوانه(ا)  برداد  خيرة  السيدة 

 8 عمارة  يسرى  كاليفورني   نان 

طابق 4 شقة )2 عين الشق 20000 

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

2020 تحت رقم 67).

281I

 Groupe Management de Compétence S.A.R.L 

A-U

CHARF CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 Groupe Management de(
Compétence S.A.R.L (A-U

5، شارع الحريري، الطابق الثالت، 
رقم 32 - طنجة. ، 90000، 

TANGER MAROC
CHARF CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 9، شارع 

اور واي٬ اقامة شيماء٬ طابق 
٬2 رقم ٬6 طنجة - 90000 طنجة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.68(69

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   20(9 د نبر   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد (ة) حسن  الشوياخ 
أصل  من  ا تماعية  حصة   (.000
(ة)  السيد  لفائدة   حصة   (.000
فتيان  محمد بتاريخ 20 د نبر 9)20.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يناير   24 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم )69.
282I

RIYABUICDINC

RIYABUICDINC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RIYABUICDINC
 RUE 13 N° 16 HAY TARIK 1

 DOUKARAT FES ، 30000، FES
MAROC

RIYABUICDINC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 

3)رقم 6) حي طارق ) الدكارات 
فا1 - 30000 فا1 املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6(843

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 يناير   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RIYABUICDINC

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة أو البناء .

زنقة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

3)رقم 6) حي طارق ) الدكارات فا1 

- 30000 فا1 املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد اسماعيل عموري  :  000.) 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عموري   اسماعيل  السيد 

حي االدري�سي   4 بلوك   28 عنوانه(ا) 

30000 فا1  عوينات الحجاج فا1 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عموري   اسماعيل  السيد 

حي االدري�سي   4 بلوك   28 عنوانه(ا) 

30000 فا1  عوينات الحجاج فا1 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   03 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2020 تحت رقم 478/20.

283I

 Groupe Management de Compétence(  

S.A.R.L A-U

CHARF CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

 Groupe Management de 
Compétence S.A.R.L A-U

5، شارع الحريري، الطابق الثالت، 
رقم 32 - طنجة. ، 90000، 

TANGER MAROC
CHARF CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 5، شارع 
يعقوب املنصور٬ اقامة  رقم 6 - 
طنجة - 90000 طنجة املغرب.
تحويل  املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.68(69

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 23 د نبر 9)20 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
اقامة   املنصور٬  يعقوب  شارع   ،5«
طنجة   90000  - طنجة   -  6 رقم 
اور واي٬  شارع   ،9« إلى  املغرب« 
اقامة شيماء٬ طابق ٬2 رقم ٬6 طنجة 

- 90000 طنجة  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   24 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم )69.
284I

 Groupe Management de Compétence S.A.R.L 

A-U

CHARF CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

 Groupe Management de(
Compétence S.A.R.L (A-U

5، شارع الحريري، الطابق الثالت، 
رقم 32 - طنجة. ، 90000، 

TANGER MAROC
CHARF CAR  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 9، شارع 

اور واي٬ اقامة شيماء٬ طابق 
٬2 رقم ٬6 طنجة - 90000 طنجة 

املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.68(69

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

9)20 تم تعيين  23 د نبر  املؤرخ في 

السيد(ة)  للشركة  مسير  ديد 

السفياني ايمان  كمسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   24 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم )69.

285I

بن علي لألستشارة ش م م

M
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

بن علي لألستشارة ش م م

952 تجزئة املسار طريق أسفي 

مراكش ، 40000، مراكش املغرب

M شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 952 

تجزئة املسار طريق اسفي مراكش - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(02433

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   (0

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.M : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

او  تا ر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستيراد  و  بالتصدير  يقوم  وسيط 

املواد الغذائية.

 952  : اال تماعي  املقر  عنوان 
 - تجزئة املسار طريق اسفي مراكش 

40000 مراكش املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 DEBEIL MORGAN السيد 
 (00 ROSCOE :  500 حصة بقيمة 

درهم للحصة .
 DEBEIL MORGAN السيد   

ROSCOE : 500 بقيمة 00) درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
 DEBEIL MORGAN السيد 
 N°290 عنوانه(ا)   ROSCOE
 ROUTE DE BELLET  06200 NICE

فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 DEBEIL MORGAN السيد 
 N°290 عنوانه(ا)   ROSCOE
 ROUTE DE BELLET 06200 NICE

فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   06 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 4)20)).

286I

COTEXPER

SOGEMATRO SUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

COTEXPER
 RUE YACOUB MARINI 28

 GUELIZ 85 Résidence Yasmine
 Route de Casa، 40000،
MARRAKECH MAROC

SOGEMATRO SUD شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 32) 

املنطقة الصناعية املسار  - 40000 
مراكش املغرب.
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تحويل  املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(3829
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 7) فبراير 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
 - املسار   الصناعية  املنطقة   (32«
 759« إلى  املغرب«  مراكش   40000
مراكش    40000  - ب   3 املسيرة 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2590)).
287I

مكت6 موثقة

SHTIP IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكت6 موثقة
تطوان شارع الجيش امللكي اقامة 
الهناء رقم 5 ، 93000، تطوان 

املغرب
SHTIP IMMOBILIERE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

العلوي شارع اسطامبول الطوابل 
السفلى - 93000 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2653(
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   04
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SHTIP : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.IMMOBILIERE
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الطوابل  اسطامبول  شارع  العلوي 

السفلى - 93000 تطوان املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الحائك  محمد  السيد 

شارع اسطامبول رقم 22 الزنقة د ط 

) 93000 تطوان املغرب.

السيدة عائشة اشفان عنوانه(ا) 

شارع اسطامبول رقم 22 الزنقة د ط 

) 93000 تطوان املغرب.

عنوانه(ا)  الحائك  نعمان  السيد 

شارع اسطامبول رقم 22 الزنقة د ط 

) 93000 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  الحائك  محمد  السيد 

شارع اسطامبول رقم 22 الزنقة د ط 

) 93000 تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (8 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2020 تحت رقم 0305.

288I

gestoria siham

MALEK EXCHANGING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

gestoria siham

 EL JADIDAlot hakima N°131 ،

24000، الجديدة املغرب

MALEK EXCHANGING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 5BD وعنوان مقرها اإل تماعي

 ABDELLAH BEN YASSINE IMM

 BELLEDONE ETG 5 N° 5  -

23000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

45746(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   07
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MALEK EXCHANGING
غرض الشركة بإيجاز :  

 VENTE DES MATERIAUX  DE
 CONSTRUCTION
 NEGOCE  --

 TRAVAUX DE  -
CONSTRUCTION

 PRESTATION DE  -
SERVICE

TRAVAUX DIVERS  
 5BD  : اال تماعي  املقر  عنوان 
 ABDELLAH BEN YASSINE IMM
 BELLEDONE ETG 5 N° 5  - 23000

الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000   : حليمة  مالك  السيدة 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 (000  : حليمة  مالك  السيدة 

بقيمة 00) درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  حليمة  مالك  السيدة 
دوار التيكني موالي عبد هللا الجديدة 

24000 الجديدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  حليمة  مالك  السيدة 
دوار التيكني موالي عبد هللا الجديدة 

24000 الجديدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 5862.
289I

FIGEC

صيدلية سيدي الغازي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIGEC
 N°3 IMM. NASR CITE DAKHLA

 AGADIR AGADIR، 80000،
AGADIR MAROC

صيدلية سيدي الغازي  
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 293 

شارع الجيش امللكي  - 000)8 كلميم 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2835

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   20(9 د نبر   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

صيدلية سيدي الغازي .
غرض الشركة بإيجاز : صيدلية.

عنوان املقر اال تماعي : رقم 293 
شارع الجيش امللكي  - 000)8 كلميم 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 788.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 788000  : هشام  بلغيتي  السيد 

بقيمة 00) درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  هشام  بلغيتي  السيد 
زنقة نسرين رقم 20 حي رياض السالم   

80000 اكادير املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  هشام  بلغيتي  السيد 
زنقة نسرين رقم 20 حي رياض السالم  

80000 اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   20 بتاريخ  االبتدائية بكلميم  

2020 تحت رقم 50.

290I

SDCF CONSEIL

MAGHREB CONCEPTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

SDCF CONSEIL

 RESIDENCE ABDELMOUMEN

 CENTER ANGLE BD

 ABDELMOUMEN ET BD

 ANOUAL ETG 2, BUREAU

 202 CASABLANCA ، 20042،

casablanca Maroc

 MAGHREB CONCEPTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 3), زنقة 

القصر الطابق 5 شقة رقم 0) 

املعارف الدار البيضاء الدار البيضاء 

20330 الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5827

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 25 فبراير 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
»3), زنقة القصر الطابق 5 شقة رقم 

 20330 البيضاء   الدار  املعارف   (0
الدار البيضاء املغرب« إلى »زاوية زنقة 

بوزنيقة   N°4 خنيفرة وأرفود تجزئة 

00)3) بوزنيقة  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  سليمان   ببن  االبتدائية 

فبراير 2020 تحت رقم 583.

291I

Arithmetic Compta 

’شركة بولجس’
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Arithmetic Compta
7)) شارع موالي عبد العزيز (اقامة 

الريان) املكت6 رقم 4 ، 4000)، 
القنيطرة املغرب

’شركة بولجس‘  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي 57 شارع 
طارق ابن زياد و ابن ابي زارا اقامة 

رانية مكت6 رقم 02  - 4000) 
القنيطرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 40927
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
9)20 تقرر حل  )3 د نبر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ  بولجس‘    ’شركة 
مقرها  وعنوان  درهم   50.000
اإل تماعي 57 شارع طارق ابن زياد و 
ابن ابي زارا اقامة رانية مكت6 رقم 02  
- 4000) القنيطرة املغرب نتيجة ل : 

حل الشركة قبل االوان .
و حدد مقر التصفية ب 57 شارع 
طارق ابن زياد و ابن ابي زارا اقامة 
 (4000  -  .  02 رقم  مكت6  رانية 

القنيطرة   املغرب. 
و عين:

و  حميمر   عادل    السيد(ة) 
اليا1  تجزئة   (076 رقم  عنوانه(ا) 
درنا الشطر ) مرحلة أمهدية  4000) 
(ة)  كمصفي  املغرب  القنيطرة 

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

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

فبراير 2020 تحت رقم 8))74.

292I

Arithmetic Compta 

.ايجكت’
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Arithmetic Compta
7)) شارع موالي عبد العزيز (اقامة 

الريان) املكت6 رقم 4 ، 4000)، 
القنيطرة املغرب

.ايجكت‘ شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي 57 شارع 
طارق ابن زياد و ابن أبي زرع إقامة 

رانية مكت6 رقم 03  - 4000) 
القنيطرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33035
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   20(9 د نبر   3( في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
ذات الشريك الوحيد .ايجكت‘  مبلغ 
وعنوان  درهم   (00.000 رأسمالها 
مقرها اإل تماعي 57 شارع طارق ابن 
زياد و ابن أبي زرع إقامة رانية مكت6 
القنيطرة املغرب   (4000  -   03 رقم 

نتيجة ل : حل قبل األوان.
 57 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
شارع طارق ابن زياد و ابن أبي زرع 
إقامة رانية مكت6 رقم 03  - 4000) 

القنيطرة املغرب. 
و عين:

رشيد   بعيل   قروق  السيد(ة) 
ارسالن  شكي6   29  : عنوانه(ا)  و 
القنيطرة املغرب   (4000   (7 شقة 

كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
العقود  تبليغ  محل  و   املخابرة 

و الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

فبراير 2020 تحت رقم 7))74.

293I

fiduciaire le point

DECLIC ENERGY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire le point
 bd oued oum errabii oulfa ، 3((

20200، casa maroc
DECLIC ENERGY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة 

الكتبية رقم 6) شقة 9 النسيم الدار 
البيضاء - 20200 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(79373

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2008 فبراير   (9
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DECLIC ENERGY
غرض الشركة بإيجاز : التركيبات 

الكهربائية.
اقامة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الكتبية رقم 6) شقة 9 النسيم الدار 
البيضاء  الدار   20200  - البيضاء 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 200.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحسين ترمون عنوانه(ا) 
64 الدار البيضاء  2 زنقة  حي الوفاق 

20200 الدار البيضاء املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

يوسف  اوتاوسوت  السيد 

عمارة بهجة  زنقة الحرية   عنوانه(ا) 

الدار   20200  770(3 تايمة  والد 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مار1 2008 تحت رقم -.

294I

nezha elwassi

EXPERTMEN

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

nezha elwassi

 BD. MOHAMMED V. RES .60

 MANSOUR BILLAH 1ER ETAGE

 N°1 EL JADIDA ، 24000، el

jadida marco

EXPERTMEN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة 

انفا مزكان .شارع بئر انزران طريق 

 B41 - مراكش الطابق الرابع رقم

24000 الجديدة املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.7975

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2020 يناير   25 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم«   (.000.000«

 (.(00.000« إلى  درهم«   (00.000«

درهم« عن طريق :  -.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة  بتاريخ 24 فبراير 

2020 تحت رقم 24846.

295I

STE FIDUCAT

SHOW BOX SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUCAT

 BOULEVARD ZERKTOUNI

 2 eme ETAGE N°43 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech MAROC

SHOW BOX SERVICE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي عمارة رقم 

4 شقة رقم 4 عملية الهدى الشرف  

- 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(02783

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SHOW : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. BOX SERVICE

تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحفالت

عنوان املقر اال تماعي : عمارة رقم 

4 شقة رقم 4 عملية الهدى الشرف  - 

40000 مراكش املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000   : منى  ملطهري  السيدة 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  منى  ملطهري  السيدة 

تاركة    44 رقم  النخيل)  تجزئة 

40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  منى  ملطهري  السيدة 

تاركة    44 رقم  النخيل)  تجزئة 

40000 مراكش املغرب

تم اإليداع القانوني ب-  بتاريخ 7) 

فبراير 2020 تحت رقم 2353)).

296I

 bureau d’études ,conseils et d’ingenierie de

developpement

7SENZ GROUP INC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 bureau d›études ,conseils et

d›ingenierie de developpement

 hay el bahja marrakech ، 35

40123، marrakech maroc

7SENZ GROUP INC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي املسيرة 

) ب رقم 798  - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

99703

بمقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 25 
تم إعداد القانون   20(9 من يوليوز 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 7SENZ : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.GROUP INC

غرض الشركة بإيجاز : - مختلف 

اشغال البناء

- تدبير الخدمات

البيع بالجملة.

املسيرة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
مراكش   40000  -   798 رقم  ب   (

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 400   : السيد عفيف عبد االله 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 300   : كريمة  عفيف  السيدة 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 300   : بشرى  عفيف  السيدة 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عفيف عبد االله عنوانه(ا) 
املسيرة 2 حرف دال رقم )2  40000 

مراكش املغرب.
السيدة عفيف كريمة عنوانه(ا) 
كبيك  بياالرج  فرنسوا  زنقة   (55

0000 لفال كندا.
السيدة عفيف بشرى عنوانه(ا) 
املسيرة 2 حرف دال رقم )2 40000 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد االله عفيف عنوانه(ا) 
املسيرة )2 حرف دال رقم )2 40000 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
من   (8 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

أكتوبر 9)20 تحت رقم 08859).
297I

 bureau d’études ,conseils et d’ingenierie de

developpement

 ZARABA TRAVAUX
 زارابا طرافو

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 bureau d‘études ,conseils et
d‘ingenierie de developpement
 hay el bahja marrakech ، 35

40123، marrakech maroc
ZARABA TRAVAUX . زارابا طرافو 
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 
الشعبة تسلطانت مراكش - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
59220

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   20(2 نونبر   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
ZARABA TRAVAUX . زارابا طرافو.

: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 
أشغال البناء.

دوار   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 40000  - الشعبة تسلطانت مراكش 

مراكش املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (0.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد الشعباوي عبد هللا :  00) 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
هللا  عبد  الشعباوي  السيد 
تسلطانت  الشعبة  دوار  عنوانه(ا) 

مراكش 40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
هللا  عبد  الشعباوي  السيد 
تسلطانت  الشعبة  دوار  عنوانه(ا) 

مراكش 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
د نبر   25 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)20 تحت رقم 5680.

298I

EURODEFI

BROYTECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT ((9

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

BROYTECH شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 LOT : وعنوان مقرها اإل تماعي

 MANAZIL DEROUA 2 N5

 328/DEROUA BERRECHID 326

شارع عبد املومن 20360 برشيد 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.((707

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

9)20 تقرر حل  7) د نبر  املؤرخ في 

ذات مسؤولية  شركة   BROYTECH

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   (0.000 رأسمالها 

 LOT MANAZIL اإل تماعي  مقرها 

 DEROUA 2 N5 DEROUA

شارع عبد   BERRECHID 326/328

20360 برشيد املغرب نتيجة  املومن 

لخسارة العمالء الهامة.

و عين:

 SAID  AMAHDI السيد(ة) 

 CRER DOCTOR عنوانه(ا)  و 

 FERRAN 8  P 0133 FIGUERES

ESPAGNE كمصفي (ة) للشركة.

الجمعية  انعقاد  تم  قد  و 

 2020 فبراير   (0 بتاريخ  الختامية 

 LOTISSEMENT MANAZIL وفي 

 DEROUA 2 N5 DEROUA -

20000 برشيد املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (0 بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

2020 تحت رقم 24).

299I

AUDINET

EXPERTS NETT SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUDINET
 RUE AIT OURIR BD MLY 03
 YOUSSEF CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA MAROC
EXPERTS NETT SERVICE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 03 زنقة 
ايت اورير – البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5434

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   06
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EXPERTS NETT SERVICE
: للتنظيف  غرض الشركة بإيجاز 
- حراسة - العالج ثالثي األبعاد - بيع 
 ميع هيئات الدولة - أعمال متنوعة 

- تصدير االستيراد.
زنقة   03  : عنوان املقر اال تماعي 
ايت اورير – البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

00.000,00) درهم، مقسم كالتالي:
 (.000   : طراف  رشيد  السيد 
حصة بقيمة 00.000) درهم للحصة 
السيد رشيد طراف : 000) بقيمة 

00) درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد رشيد طراف عنوانه(ا) حي 
السدري م 2 زنقة )4 رقم 25 البيضاء 

20000 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  طراف  رشيد  السيد 
 25 رقم   4( زنقة   2 م  السدري  حي 

البيضاء 20000 الداربيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم )2))73.

300I

PF EXPERTS

ISB-INGENIERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

PF EXPERTS

32 زنقة ابن عطية, عمارة بنعبد 

الرازق , كليز مراكش ، 40000، 

مراكش املغرب

ISB-INGENIERIE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي بف 

إكسبير، 32 زنقة بن عطية  ليز - 

40000 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9(5(3

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2020 يناير   28 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها  مبلغ    ISB-INGENIERIE

مقرها  وعنوان  درهم   (0.000
زنقة بن   32 اإل تماعي بف إكسبير، 

عطية  ليز - 40000 مراكش املغرب 

املرتبطين  املديرين  قرار   : ل  نتيجة 

بالشركة.

بف  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - زنقة بن عطية  ليز   32 إكسبير، 

40000 مراكش املغرب. 
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و عين:

و  البردعي  إدريس    السيد(ة) 

 3 مججات  البردى  فيال  عنوانه(ا) 

مراكش   40000 شمال  النخيل 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
بف إكسبير، 32 زنقة بن عطية  ليز

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (9 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2446)).

301I

EURODEFI

NEJART
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT ((9

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

NEJART شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

املسيرة زنقة رقم 6 اكتوبر الطابق 

الثالت شقة رقم 6 الدار البيضاء - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.373253

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   2020 يناير   (4 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

مبلغ    NEJART الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   (00.000 رأسمالها 

مقرها اإل تماعي شارع املسيرة زنقة 
شقة  الثالت  الطابق  اكتوبر   6 رقم 
20000 الدار   - 6 الدار البيضاء  رقم 

خسارة   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

العمالء الهامة.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الطابق  اكتوبر   6 رقم  زنقة  املسيرة 
 - الدار البيضاء   6 الثالت شقة رقم 

20000 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

 MOHAMED  BADRI (ة)السيد
 BD MASSIRA RUE 6 و عنوانه(ا) 
الدار   OCTOBRE ETG 3  20000
البيضاء املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
: محضر  الوثائق املتعلقة بالتصفية 

التصفية 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2020 تحت رقم 727307.
302I

EURODEFI

FINAPPS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT ((9
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
FINAPPS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي زهر) رقم 
35 سيدي معروف الدار البيضاء 

زهر) رقم 35 سيدي معروف الدار 
البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.339(0(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2020 تقرر حل  )2 فبراير  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مبلغ    FINAPPS الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   (0.000 رأسمالها 
 35 رقم  زهر)  اإل تماعي  مقرها 
زهر)  سيدي معروف الدار البيضاء 

رقم 35 سيدي معروف الدار البيضاء 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   20000

ل : خسارة العمالء الهامة.

زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 5 الطابق  شهرزاد3  إقامة  سمية 
رقم 22 النخيل املغرب 20360 الدار 

البيضاء املغرب. 

و عين:

   MERIYEM MIGUIL السيد(ة) 

 20000 املغرب  و عنوانه(ا)   MIGUI

(ة)  كمصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

: محضر  الوثائق املتعلقة بالتصفية 

حل الشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 729404.

303I

EURODEFI

OPUSLINK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT ((9

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

OPUSLINK شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 9)) شارع 

عبد املومن   رقم 8) الدار البيضاء 

املغرب 20360 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3(0(83

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   2020 يناير   2( املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات

 الشريك الوحيد OPUSLINK  مبلغ 
وعنوان  درهم   50.000 رأسمالها 

عبد  شارع   ((9 اإل تماعي  مقرها 
املومن   رقم 8) الدار البيضاء املغرب 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   20360

ل : خسارة العمالء الهامة.

و حدد مقر التصفية ب 9)) شارع 
الدار البيضاء   (8 رقم  عبد املومن   

املغرب 20360 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

  EMMANUEL السيد(ة) 

 CHABOISSEAU PASCAL

 RUE  4( عنوانه(ا)  و   LUCIEN

 GABRIELLE75018 75018 PARIS

FRANCE كمصفي (ة) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

: محضر حل الشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 729848.

304I

EURODEFI

CLEVERDATA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT ((9

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

CLEVERDATA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي مربع 4 

اقامة بدر الطابق 2 شقة8 سيدي 

البرنو�سي الدار البيضاء - 20000 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.290227
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الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   2020 يناير   27 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

  CLEVERDATA الوحيد  الشريك 

مبلغ رأسمالها 0.000) درهم وعنوان 

اقامة بدر   4 مقرها اإل تماعي مربع 

البرنو�سي  سيدي  شقة8   2 الطابق 

الدار البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

العمالء  خسارة   : ل  نتيجة  املغرب 

الهامة.

 4 و حدد مقر التصفية ب مربع 

سيدي  شقة8   2 الطابق  بدر  اقامة 

املغرب  البيضاء  الدار  البرنو�سي 

20360 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

  ADIL السيد(ة) 

عنوانه(ا)  و   ABOUSSOUFIAN

 CASA 20360 CASABLANCA

املغرب كمصفي (ة) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

: محضر حل الشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 729848.

305I

omri compta sarl au

H-I TECHNOLOGY SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

omri compta sarl au

 N°4 LOT AL MAGHREB AL

JADID ، 92000، larache maroc

 H-I TECHNOLOGY SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

مجمع تارودانت أبراج طنجة بلوك 6 

مكت6 رقم 13Bis - طنجة - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(04257

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (0
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 H-I  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TECHNOLOGY SARL AU
خدمة   -  : بإيجاز  غرض الشركة 

تركي6 شبكة األلياف البصرية  ؛
- االستيراد والتصدير املتنوعة ؛

معدات  بيع  ميع  شراء   -
االتصاالت.

- التداول
وتصدير  واستيراد  وبيع  شراء   -
وتجميع  وتجميع  وتحويل  وتصنيع 
 ميع املواد واملواد واألدوات واملواد 

الخام املتعلقة بالكائن املشترك ،
استغالل  أو  حيازة  أو  إنشاء   -
مباشر أو غير مباشر أو تأ ير أو إدارة 
أو  فروع  أو  عمل  أي  استئجار  أو 
مباني يمكن أن تخدم بأي شكل من 
األشكال أحد األشياء املذكورة أعاله.

براءات  على  ميع  الحصول   -
والعمليات  والتراخيص  االختراع 
والعالمات التجارية التي تندرج ضمن 
أغراض الشركة أو استغاللها أو نقلها 
أو مساهمتها باإلضافة إلى نقل  ميع 

تراخيص االستغالل نيابة عنها.
العمليات  أعم:  ميع  وبشكل 
مباشر  بشكل  مرتبطة  األنشطة  أو 
املذكور أعاله  بالكائن  أو غير مباشر 
وعلى  لتحسينه  الطبيعة  ذات  أو   ،
التمثيل  عمليات  الخصوص  و ه 
 ، الصناعية   ، التجارية   ، واملشاركة 
والتي   ، العقارات واملالية   ، املنقولة 
تطوير  أو  تعزز   ، تسهل  أن  يمكن 

نشاط الشركة.

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
مجمع تارودانت أبراج طنجة بلوك 6 
 90000  - مكت6 رقم 13Bis - طنجة 

طنجة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة عزيزة اسماعيل :  000.) 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
اسماعيل  عزيزة  السيدة 
دوار عين مكتر بن مرغنين  عنوانه(ا) 
  62000 الناظور  دريوش  تمسان 

الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
اسماعيل  عزيزة  السيدة 
دوار عين مكتر بن مرغنين  عنوانه(ا) 
  62000 الناظور  دريوش  تمسان 

الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   20 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم 230676.

306I

EURODEFI

MBF CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT ((9
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
MBF CONSEIL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة سمية 
إقامة شهرزاد3 الطابق 5 رقم 22 

النخيل زنقة سمية إقامة شهرزاد3 
الطابق 5 رقم 22 النخيل 20360 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.379(57

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2020 تقرر حل  24 فبراير  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
  MBF CONSEIL الوحيد  الشريك 
درهم وعنوان   5.000 مبلغ رأسمالها 
إقامة  مقرها اإل تماعي زنقة سمية 
النخيل   22 رقم   5 الطابق  شهرزاد3 
الطابق  زنقة سمية إقامة شهرزاد3 
الدار   20360 النخيل   22 رقم   5
خسارة   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

العمالء الهامة.
زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 5 الطابق  شهرزاد3  إقامة  سمية 
رقم 22 النخيل املغرب 20360 الدار 

البيضاء املغرب. 
و عين:

 FAYE  PAPA BIRAME (ة)السيد
 FRANCE 9000 عنوانه(ا)  و 
(ة)  كمصفي   BELFORT FRANCE

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
: محضر  الوثائق املتعلقة بالتصفية 

حل الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 5)5)73.
307I

ABOUZAID PARTNERS AUDIT & CONSEIL

 BUREAU D’INGENIERIE
 DE CONTROLE ET DE

 PREVENTION TECHNIQUE
BICPT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 ABOUZAID PARTNERS AUDIT
& CONSEIL

 FOUNTY AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

 BUREAU D›INGENIERIE
 DE CONTROLE ET DE
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 PREVENTION TECHNIQUE
BICPT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

 AVENUE وعنوان مقرها اإل تماعي
 GHANDI N°70 1 ERE ETAGE

 QUARTIER DAKHLA AGADIR  -
80000 AGADIR MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4248(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   06
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 BUREAU D’INGENIERIE DE
 CONTROLE ET DE PREVENTION

.TECHNIQUE BICPT
 BUREAU : غرض الشركة بإيجاز
 D’ÉTUDE ET DE CONTRÔLE

.TECHNIQUE
 AVENUE : عنوان املقر اال تماعي
 GHANDI N°70 1 ERE ETAGE
 QUARTIER DAKHLA AGADIR  -

.80000 AGADIR MAROC
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 NOUREDDINE السيد 
بقيمة  حصة   BOUSSIF :  1.000

00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 NOUREDDINE السيد 
 BLOC F1 عنوانه(ا)   BOUSSIF
 CITE DAKHLA AGADIR 80000

.AGADIR MAROC
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 NOUREDDINE السيد 
 BLOC F1 عنوانه(ا)   BOUSSIF
 CITE DAKHLA AGADIR 80000

AGADIR MAROC
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (7 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2020 تحت رقم 89607.
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ماياكواد

ماياكواد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ماياكواد
الطريق الرئيسية رقم ) رقم املحل 2 
تامري اساكا امسوان اكادير املغرب 
، 80043، امسوان اكادير املغرب 

املغرب
ماياكواد شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي  الطريق 
الرئيسية رقم ) رقم املحل 2 تامري 

اساكا امسوان اكادير - 80043 
امسوان اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4254(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   04
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ماياكواد.
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الدرا ات النارية دات الدفع الرباعي.
الطريق    : عنوان املقر اال تماعي 
تامري   2 رقم املحل   ( الرئيسية رقم 
 80043  - اكادير  امسوان  اساكا 

امسوان اكادير املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (0.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  بيفري  حميد  السيد 
حي السالم 938 رقم املنزل 6) اكادير 

املغرب 80000 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  بيفري  حميد  السيد 
حي السالم 938 رقم املنزل 6) اكادير 

املغرب 80000 اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   2( بتاريخ  باكادير   التجارية 

2020 تحت رقم 89678.

309I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

STE VERDI PHARMA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
 STE«VERDI PHARMA«SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : رقم 77 
شارع الوفاء طريق صفرو تجزئة 
وفاء محل 2 فا1 - 30000 فا1 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.47(47

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2020 يناير   27 املؤرخ في 
 STE »VERDI PHARMA«SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم   (00.000 رأسمالها 
شارع   77 رقم  اإل تماعي  مقرها 
الوفاء طريق صفرو تجزئة وفاء محل 
2 فا1 - 30000 فا1 املغرب نتيجة 

لعدم تحقيق الهدف اال تماعي.

و عين:
السيد(ة) السيد عبدهللا   لخضر و 
عنوانه(ا) شارع بنزرت اقامة حدائق 
30000 فا1 املغرب  2 فا1  الزهور 

كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 77 وفي رقم   2020 يناير   27 بتاريخ 
شارع الوفاء طريق صفرو تجزئة وفاء 
محل 2 فا1 - 30000 فا1 املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (9 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2020 تحت رقم 700/020.
310I

ccf roubia

RHALI TRANSACTION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ccf roubia
 bd mohammed derfoufi (7
oujda ، 60000، oujda maroc

 RHALI TRANSACTION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : 4) الحي 
الصناعي - 60000 و دة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(8(2(
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
9)20 تقرر حل  27 د نبر  املؤرخ في 
 RHALI TRANSACTION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم   (00.000 رأسمالها 
الحي الصناعي   (4 مقرها اإل تماعي 
نتيجة  املغرب  و دة   60000  -

الالنفطاع عن النشاط التجاري.
و عين:

و  اإلاله  عبد  هابي   السيد(ة) 
 60000 4) الحي الصناعي  عنوانه(ا) 

و دة املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 27 د نبر 9)20 وفي 4) الحي 

الصناعي - 60000 و دة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (2 بتاريخ  بو دة   التجارية 

2020 تحت رقم )62.
311I



عدد 5602 - 6) ر 6 )44) ))) مار1 2020)الجريدة الرسمية   6(66

MELIUS CONSULTING

AMYS GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MELIUS CONSULTING
رقم 49 ، زنقة سعد إبن أبي وقاص ، 
الطابق الثاني ، مكت6 رقم 3 ألزا1 

لورين، 20)20، الدار البيضاء 
املغرب

AMYS GROUP شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي 7، زنقة 
سبتة ، إقامة رامي، الطابق الثاني 
، مكت6 رقم 8 ، املستشفيات - 
20360 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2(4(((
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
9)20 تقرر حل  )3 د نبر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ    AMYS GROUP
مقرها  وعنوان  درهم   (0.000
إقامة   ، سبتة  زنقة   ،7 اإل تماعي 
رامي، الطابق الثاني ، مكت6 رقم 8 ، 
املستشفيات - 20360 الدار البيضاء 
نشاط  وقف   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.
زنقة   ،7 و حدد مقر التصفية ب 
الثاني  الطابق  رامي،  إقامة   ، سبتة 
 - املستشفيات    ،  8 رقم  مكت6   ،

20360  الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

السيد(ة) وليد   موقو و عنوانه(ا) 
الرياض،  خيران،إقامة  إبن  9،زنقة 
الدار   20(30 السلطان  مر1 
البيضاء املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (2 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 730466.
312I

MELIUS CONSULTING

CREATIVE ARCHI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MELIUS CONSULTING
رقم 49 ، زنقة سعد إبن أبي وقاص ، 
الطابق الثاني ، مكت6 رقم 3 ألزا1 

لورين، 20)20، الدار البيضاء 
املغرب

CREATIVE ARCHI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 7، زنقة 
سبتة ، إقامة رامي، الطابق الثاني 
، مكت6 رقم 8 ، املستشفيات  - 
20360  الدار البيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
45668(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   06
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CREATIVE ARCHI
غرض الشركة بإيجاز : الخدمات 
املهند1  مهنة  بممارسة  املتعلقة  

املعماري.
زنقة   ،7  : عنوان املقر اال تماعي 
الثاني  الطابق  رامي،  إقامة   ، سبتة 
 - املستشفيات    ،  8 رقم  مكت6   ،

20360  الدار البيضاء  املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 20.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 200   : محسن  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  محسن  سعيد  السيد 

 ،(( رقم  فيال  باي،  لوسيان  تجزئة 

الدار   27223 النواصر  بوعزة،  دار 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  محسن  سعيد  السيد 

 ،(( رقم  فيال  باي،  لوسيان  تجزئة 

الدار   27223 النواصر  بوعزة،  دار 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 730644.

313I

FIDUCIAIRE AL JOZORE

RIAD SIN

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL JOZORE

 IMM 32 APPT5 GH20E  LES

 PORTES DE MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

RIAD SIN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم ١٥ 

درب الوردة حي عرصة الغزايل 

مراكش  مراكش 40000  مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(03027

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 يناير   0(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 RIAD  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.SIN

غرض الشركة بإيجاز :  استغالل 
منزل مفروش (رياض).

رقم   : اال تماعي  املقر  عنوان 

درب الوردة حي عرصة الغزايل   ١٥

مراكش    40000 مراكش  مراكش  

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (0.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 ERIC SOULAT :  50 السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

  NICOLE VOUILLAT : السيدة 

50 حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

السيد ERIC SOULAT : 50 بقيمة 

00) درهم.

 NICOLE VOUILLAT : السيدة 

50 بقيمة 00) درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ERIC SOULAT عنوانه(ا) 

 RUE DE MONTAUDON N .  96

.LIBOURNE FRANCE

 NICOLE VOUILLAT السيدة 

 RUE DE  96 عنوانه(ا) 

 MONTAUDON N . LIBOURNE

.FRANCE

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ERIC SOULAT عنوانه(ا) 

 RUE DE MONTAUDON N ..  96

LIBOURNE FRANCE

 NICOLE VOUILLAT السيدة 

 RUE DE  96 عنوانه(ا) 

 MONTAUDON N . LIBOURNE

FRANCE

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2577)).

314I
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RIM FINANCIAL

راو تورز 

RAOU TOURS 
إعالن متعدد القرارات

RIM FINANCIAL

387 شارع محمد الخامس الطابق 

5 رقم 4) ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
راو تورز  RAOU TOURS  »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: مجموعة  

التقدم ج ح 2-7) الطابق 2 سيدي 

البرنو�سي  - 20240 الدار البيضاء  

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.4333(5

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2020 فبراير   08 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 

مايلي: تفويت 500  خمس مئة حصة 

رحال  السيد  طرف  من  ا تماعية 

رؤوف الى السيدة سميرة بعال

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

مايلي: املصادقة على شريكة  ديدة: 

السيدة سميرة  بعال

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

مسيرة  بعال  سميرة  السيدة  تعيين 

للشركة  لفترة غير محدودة

على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 

مايلي:  تغيير الشكل القانوني للشركة 

املسؤولية ذات  من شركة محدودة 

الشريك الوحيد إلى شركة محدودة ال

مسؤولية.                                                                                  

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تحيين القانون االسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

شكل الشركة

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

الراسمال اال تماعي.

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

الحصص اال تماعية

على  ينص  الذي   :(5 رقم  بند 

مايلي: تسمية املسير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 947)73.
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CMA GESTION

CMA BIANCA
إعالن متعدد القرارات

CMA GESTION

 RESIDENCE WARDA

 B-4°ETAGE APT°22 RUE IMAM

 ALI HIVERNAGE ، 40000،

MARRAKECH MAROC

CMA BIANCA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: 77 درب 

القا�سي ازبزت  - - مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.46465

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2020 يناير   3( املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 

بين  الحصص  بيع  تصديق  مايلي: 

 Marco SILVA السيد  الشركاء:باع 

GABRIELLI WISEMAN 500 حصة 

 Cecilia SILVA GABRIELLI للسيدة 

WISEMAN

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

الى  القانوني للشركة  تحويل الشكل 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

ذات  لشركة  نظام  ديد  اعتماد 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

الى  القانوني للشركة  تحويل الشكل 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2565)).
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AUDINET

HORIZON NS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

AUDINET

 RUE AIT OURIR BD MLY 03

 YOUSSEF CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA MAROC

HORIZON NS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 03 شارع 

ايت اورير الدار البيضاء - 20000 

الداربيضاء املغرب.

تحويل  املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.6492

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 3) فبراير 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

شارع ايت اورير الدار البيضاء   03«

إلى  املغرب«  الداربيضاء   20000  -

7 زنقة ابن  اهر  »منطقة بوركوكن 

تجزئة البيروني  - 20000 الداربيضاء  

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 70)732.

317I

s1 consulting

سني شيمي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

s1 consulting

 imm 2eme etage ville (8

 nouvelle sefrou3 ، 31000،

SEFROU MAROC

سني شيمي شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي الحي 

امكموش صفرو  - 000)3 صفرو  

املغرب .

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.24293

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2020 يناير   (5 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد (ة) مجيدة  زنيفش  

أصل  من  ا تماعية  حصة   (.000

(ة)   السيد  لفائدة   حصة   (.000

فبراير   (5 بتاريخ  رويكي   رضوان  

.2020

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   (5 بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

2020 تحت رقم 23/2020 .

318I

عادل الزميتة - محاس6-

STE MAHDIA OLIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

عادل الزميتة - محاس6-

250 حي االدارسة بلوك 2 تازة ، 

35000، تازة املغرب

STE MAHDIA OLIVE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي مركز 

مسيلة تاينست - 52)35 تازة 

املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

528(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. MAHDIA OLIVE

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 FABRICATION D’HUILES

.D’OLIVES

مركز   : اال تماعي  املقر  عنوان 

مسيلة تاينست - 52)35 تازة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : الخيضر  مونعم  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 500   : الخيضر  محمد  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مونعم الخيضر عنوانه(ا) 

تازة   35(52 العمارنة امسيلة   دوار 

املغرب.

السيد محمد الخيضر عنوانه(ا) 

تازة   35(52 العمارنة امسيلة   دوار 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد الخيضر عنوانه(ا) 

تازة   35(52 العمارنة امسيلة   دوار 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2020 تحت رقم 37/2020).

319I

fidomek

PASSIFLORE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidomek

 N A11 ALAMIRA 1 6EME ETAGE

 AVENUE ABOU EL HASSAN

 AL MARINI ، 50000، meknes

maroc

PASSIFLORE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 29 

الشقة 2 الطابق االر�سي املصلى 3  - 

50000 مكنا1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

49425

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PASSIFLORE

اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

و  ;االستيراد  ;املتا رة   مختلفة 

التصدير.         .
 29 رقم   : عنوان املقر اال تماعي 

الشقة 2 الطابق االر�سي املصلى 3  - 

50000 مكنا1 املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 5.000   : السيدة سعاد قرشال 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة سعاد قرشال عنوانه(ا) 5 
شارع بئر انزران حي عبا1 املسعدي 

م ج 50000 مكنا1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سعاد قرشال عنوانه(ا) 5 
شارع بئر انزران حي عبا1 املسعدي 

م ج 50000 مكنا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2020 تحت رقم 902.
320I

PF EXPERTS

JAI HAUTE COUTURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PF EXPERTS
32 زنقة ابن عطية, عمارة بنعبد 
الرازق , كليز مراكش ، 40000، 

مراكش املغرب
JAI HAUTE COUTURE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 9)، إقامة 
إكويدر، عمارة 9))، رويدات شارع 

عالل الفا�سي  - 40000 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(03037

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 JAI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HAUTE COUTURE
-إنشاء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وبيع القفطان واالكسسوارات.

املالبس  أنواع  في  ميع  -التجارة 
واملنسو ات واملجوهرات والحقائ6 
و ميع  واألحذية  الجلدية  والسلع 

اإلكسسوارات املوضة.
أو  منتج  أي  واستورد  -التجارة 
عنصر حرفة أو زخرفة أو بيع بالتجزئة 

في املتجر وعلى اإلنترنت..
 ،(9  : اال تماعي  املقر  عنوان 
رويدات   ،((9 عمارة  إقامة إكويدر، 
شارع عالل الفا�سي  - 40000 مراكش 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (0.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة الجاي نادية :  00) حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  نادية  الجاي  السيدة 
إقامة زهرة النخيل د م   2 فيال رقم 
 40000 مراكش  الشمالي  النخيل   2

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  نادية  الجاي  السيدة 
إقامة زهرة النخيل د م   2 فيال رقم 
 40000 مراكش  الشمالي  النخيل   2

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2599)).

321I

arijebou trans

ARIJEBOU TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

arijebou trans
 haoumat sania jnane el bacha ،

92000، larache maroc
arijebou trans شركة ذات 

مسؤولية محدودة
 ذات الشريك الوحيد
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 haoumat وعنوان مقرها اإل تماعي

 sania jnane el bacha larache

92000 larache maroc

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

50(7

 (9 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   20(9 د نبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.arijebou trans

 transport : غرض الشركة بإيجاز

 de marchandises pour le compte

 d autruit-marchand de fruit et

.legumes

 haoumat : عنوان املقر اال تماعي

 sania jnane el bacha larache

.92000 larache maroc

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)   laila chaoui السيدة 

 haoumat sania jnane el bacha

.92000 larache maroc

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)   laila chaoui السيدة 

 haoumat sania jnane el bacha

92000 larache maroc

 - بتاريخ  تم اإليداع القانوني ب-  

تحت رقم -.

322I

KAMAR BENOUNA

MDJ IMMOBILIERE ش م م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC
MDJ IMMOBILIERE ش م م  
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 0) زنقة 
الحرية  - 20)20 الدارالبيضاء 

املغرب.
تحويل  املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.422(29

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 27 يناير 2020 تم  تحويل  
للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
 20(20  - الحرية   زنقة   (0« من 
»زنقة  إلى  املغرب«  الدارالبيضاء 
حي   55 و   53 رقم  الدين  موفق 
املستشفيات  - 20360 الدارالبيضاء  

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم ))5)73.

323I

FIDUCIAIRE MOLIFID

LIXUS CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOLIFID
 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE
 B BUREAU N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC
LIXUS CASH شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي التجزئة 
الخضراء شارع املهدي ابن تومرت 
رقم 20) - 92000 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

508(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   3(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LIXUS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CASH

- تحويل    : غرض الشركة بإيجاز 

االموال  وغيرها من الخدمات املالية

االستغالل,  التسيير,  اإلنشاء,   -
األصول  لجميع  الشراء,  الكراء, 

التجارية؛

وعموما  ميع العمليات التجارية, 

غير  أو  العقارية,  املالية,  الصناعية, 

مباشرة  قه  عال  لها  التي  العقارية 

باألهداف أعاله و التي بإمكانها تطوير 

أهداف الشركة, و كذلك كل مساهمة 

مباشرة أو غير مباشرة تحت أي صفة 

في الشركات التي لها أهداف مماثلة...

التجزئة   : عنوان املقر اال تماعي 

تومرت  ابن  املهدي  شارع  الخضراء 
رقم 20) - 92000 العرائش املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبدالحفيظ داري :  000.) 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
داري  عبدالحفيظ  السيد 

 33 رقم  السالم  تجزئة  عنوانه(ا) 

92000 العرائش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
داري  عبدالحفيظ  السيد 

 33 رقم  السالم  تجزئة  عنوانه(ا) 

92000 العرائش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش  بتاريخ 9) فبراير 

2020 تحت رقم 29).
324I

FINDICO TANGER

FINDICO TANGER
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

FINDICO TANGER
 Centre d›affaire Argos I  -zone
 Franche d›Exportation,Lot 40
 TANGER Tanger - Boukhalef
 - Gzenaya، 91000، TANGER

MAROC
FINDICO TANGER  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: مركز 
االعمال ارغو ١ ,٤٠ ب املنطقة 
الحرة طنجة  زناية   - - طنجة 

املغرب.
»تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين«
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 08 أبريل 8)20

مهام  مزاولة  مدة  تجديد  تقرر 
املسيرين ملدة: 99 سنوات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   (0 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

8)20 تحت رقم 43659.
325I

ESPACE MIC MAK

BHL ADVISORS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BHL ADVISORS
 RUE AIT OURIR BD MLY 3

 YOUSSEF 3 RUE AIT OURIR
 BD MLY YOUSSEF، 20370،

CASABLANCA MAROC
BHL ADVISORS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 3 زنقة 

ايت اورير شارع موالي يوسف الدار 
البيضاء 20000 الدار البيضاء 
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املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

457529

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BHL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ADVISORS

الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من الشركة هو: سواء في املغرب أو في 

الخارج ؛

االستشارات ، التدقيق ، التدري6 

، التنظيم ،

في  والدعم  االستشارات 
اإلداري  والتنظيم  اإلستراتيجية 

املوارد  وإدارة  والحوكمة  واملحاسبي 

الدعم  وظائف  وإدارة  البشرية 

وتطوير املشاريع في املغرب والخارج ؛

تكنولو يا  وخدمات  استشارات 

ذات  الخدمات  و ميع  املعلومات 

الصلة الناشئة عنها ؛

أمن   ، تدقيق   ، استشارات 

تكنولو يا املعلومات ؛

التوظيف ، توفير املوظفين ؛

التدري6 للشركات

التنظيم والندوات واملؤتمرات.

غير  أو  مباشر  بشكل   ، املشاركة 

أو  العمليات  في  ميع   ، مباشر 

الشركات أو الشركات التي قد تتصل 

املحددة  باألنشطة  خاص  بشكل 

أعاله

العمليات  ،  ميع  عام  وبشكل 

واملالية  والتجارية  الصناعية 

قد  والتي   ، املنقولة  وغير  واملنقولة 

مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  ترتبط 

بكائن الشركة وبأي كائن مشابه أو ذو 

صلة قد يعزز امتداده أو تطوره.

زنقة   3  : اال تماعي  املقر  عنوان 

ايت اورير شارع موالي يوسف الدار 

البيضاء  الدار   20000 البيضاء 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 334   : شفوعي  لحبي6  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

السيد ابراهيم ازدود :  333 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

 333   : االدري�سي  هشام  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد لحبي6 شفوعي عنوانه(ا) 

االلفة  العالية   (2 رقم   24 زنقة 

20000 الدار البيضاء املغرب.

عنوانه(ا)  ازدود  ابراهيم  السيد 

االلفة  رقم65   36 زنقة   ( ازهاري 

البيضاء  الدار   20000 البيضاء 

املغرب.

السيد هشام االدري�سي عنوانه(ا) 

اقامة رياض االلفة 3 مدخل 9 شقة 

البيضاء  الدار   20000 االلفة   (26

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  ازدود  ابراهيم  السيد 

االلفة  رقم65   36 زنقة   ( ازهاري 

البيضاء  الدار   20000 البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 589)73.

326I

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

MB PRO INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

-04 زنقة  بل طارق، إقامة  بل 

طارق، الطابق الرابع رقم 9 ، 

90000، طنجة املغرب

MB PRO INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 6))، 

شارع محمد الخامس، اقامة 

الحديقة، مكت6 رقم 2  - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(03705

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MB  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PRO INVEST

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 
العقاري

التسيير العقاري.

 ،((6  : اال تماعي  املقر  عنوان 

اقامة  الخامس،  محمد  شارع 

 90000  -   2 رقم  مكت6  الحديقة، 

طنجة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   90   : السيد بنونة محمد 

بقيمة 000.) درهم للحصة .

حصة   5   : صدقي  بهية  السيدة 

بقيمة 000.) درهم للحصة .

السيدة بنونة شهد ريم :  5 حصة 

بقيمة 000.) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بنونة محمد عنوانه(ا) 0) 
زنقة شكي6 ارسالن شقة 2) املدينة 

الجديدة لفا1 90000 فا1 املغرب.

 (0 السيدة بهية صدقي عنوانه(ا) 
زنقة شكي6 ارسالن شقة 2) املدينة 

الجديدة لفا1 90000 فا1 املغرب.

السيدة بنونة شهد ريم عنوانه(ا) 
 (2 شقة  ارسالن  شكي6  زنقة   (0

فا1   9000 املدينة الجديدة لفا1 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بنونة محمد عنوانه(ا) 0) 
زنقة شكي6 ارسالن شقة 2) املدينة 

الجديدة لفا1 90000 فا1 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   03 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم 39)230.

327I

FIDELM

 PIECE DETACHEE BAB
DARAA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDELM
رقم 285 تجزئة درعة ) شارع محمد 

الخامس زاكورة ، 47900، زاكورة 

املغرب

 PIECE DETACHEE BAB DARAA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي 

تنسيطة اخشاع زاكورة - 47900 
زاكورة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3((5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   (6

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:



6(5( الجريدة الرسميةعدد 5602 - 6) ر 6 )44) ))) مار1 2020) 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 PIECE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.DETACHEE BAB DARAA

غرض الشركة بإيجاز : بيع ا زاء 

السيارات وقطع العيار بالتقسيط.

حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 47900  - زاكورة  اخشاع  تنسيطة 

زاكورة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 340   : الحوش  محمد  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 330   : الحوش  سفيان  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 330   : الحوش  زكرياء  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الحوش  محمد  السيد 

 47900 زاكورة  املشان  اسرير  حي 

زاكورة املغرب.

السيد سفيان الحوش عنوانه(ا) 

 47900 زاكورة  املشان  اسرير  حي 

زاكورة املغرب.

عنوانه(ا)  الحوش  زكرياء  السيد 

 47900 زاكورة  املشان  اسرير  حي 

زاكورة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  الحوش  محمد  السيد 

 47900 زاكورة  املشان  اسرير  حي 

زاكورة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (3 بتاريخ  االبتدائية بزاكورة  

2020 تحت رقم 66/2020.

328I

FIDELM

ENTREPRISE AIT HADDOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

FIDELM
رقم 285 تجزئة درعة ) شارع محمد 
الخامس زاكورة ، 47900، زاكورة 

املغرب
 ENTREPRISE AIT HADDOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي مركز 
تزارين زاكورة - 47900 زاكورة 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(05

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2020 يناير   28 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»533.200 درهم« أي من »700.000 
عن  درهم«   (.233.200« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (4 بتاريخ  االبتدائية بزاكورة  

2020 تحت رقم )7.

329I

Audifisc Maroc

 BETON ENGINEERING DE
SETTAT

تعيين أعضاء مجلس اإلدارة

 BETON ENGINEERING DE
SETTAT

املقر اال تماعي: املنطقة الصناعية 
سطات ص ب 536  

السجل التجاري سطات - 5)3
تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة 
تعيين رئيس مجلس اإلدارة ومدير 

عام للشركة
بمقت�سى محضر مداوالت الجمع 
العام العادي املنعقد بسطات بتاريخ  
)) د نبر 9)20 قرر مساهمو شركة 
 BETON ENGINEERING DE  

SETTAT  ش م مايلي:

أشيل  السيد  استقالة  قبول 
كالديران  كارال  والسيدة  فولطولينا 

من مهامهم كمتصرفين- 
- تعيين متصرفين  دد ملدة ست 
سنوات، أي إلى غاية اختتام الجمعية 
العامة التي تبث في حسابات السنة 
املالية املنتهية في )3 د نبر 2024 كل 

من :
ذو  فولطولينا  اشيل  السيد 
لبطاقة  الحامل  و  ايطالية   نسية 

W000063U -التسجيل رقم
ذات  كالديران  كارال  السيدة 
لبطاقة  الحاملة  و  ايطالية   نسية 

W000504B -التسجيل رقم
ذو  نسية  درقات  أكرم  السيد 
الوطنية  للبطاقة  والحامل  مغربية 

I351269 - للتعريف رقم
ذات  الرماش  حسناء  السيدة 
للبطاقة  والحاملة  مغربية   نسية 

  AA27814 -الوطنية للتعريف رقم
بمقت�سى محضر مداوالت مجلس 
 (( بتاريخ  بسطات  املنعقد  اإلدارة 

د نبر 9)20 قرر هذا املجلس:
فولطولينا  اشيل  السيد  تعيين 
ملدة  وذلك  اإلدارة  مجلس  كرئيس 

انتدابه كمتصرف-
درقات  أكرم  السيد  تعيين 
كمديرعام للشركة اعتبارا من فاتح 

يناير 2020.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   20 بتاريخ  بسطات  التجارية 

9)20 تحت رقم 8/20)). 
330I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

MULTI TEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 BOULAHYA MOHAMED
SARL-AU

ص.ب : 895  مكنا1 ، 50000، 
مكنا1 املغرب

MULTI TEST شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي حي األنوار 

رقم )20 - 50000 بوفكران املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32295

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

9)20 تقرر حل  )3 د نبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد MULTI TEST  مبلغ 

وعنوان  درهم   (00.000 رأسمالها 

مقرها اإل تماعي حي األنوار رقم )20 

- 50000 بوفكران املغرب نتيجة ل : 

- حل الشركة قبل األوان.

و حدد مقر التصفية ب حي األنوار 

رقم )20 - 50000 بوفكران املغرب. 

و عين:

الزنج  العزيز    عبد  السيد(ة) 

 20( رقم  األنوار  حي  عنوانه(ا)  و 

50000 بوفكران املغرب كمصفي (ة) 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   2( بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2020 تحت رقم 324.

331I

FIDUCIA-MID

 OUJELLA TRAVAUX SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIA-MID

رقم 98 الطابق االول طريق مكنا1 

ميمالل ميدلت ، 54350، ميدلت 

ميدلت

 OUJELLA TRAVAUX SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد



عدد 5602 - 6) ر 6 )44) ))) مار1 2020)الجريدة الرسمية   6(5(

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

السليماني بومية  - 54350 ميدلت 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2323

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   30

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OUJELLA TRAVAUX SARL AU

األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة أو البناء,و أشغال الري.

تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

ميدلت   54350  - السليماني بومية  

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000   : السيد او ال املصطفى 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد او ال املصطفى عنوانه(ا) 

 54350 بومية   السليماني  تجزئة 

ميدلت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد او ال املصطفى عنوانه(ا) 

 54350 بومية   السليماني  تجزئة 

ميدلت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

3) فبراير  االبتدائية بميدلت  بتاريخ 

2020 تحت رقم 33.

332I

FIDUCIA-MID

HOTEL HAJJA ZAHRA
SARL AU 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق االول طريق مكنا1 

ميمالل ميدلت ، 54350، ميدلت 

ميدلت

  HOTEL HAJJA ZAHRA SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 94 مكرر 

شارع مكنا1 ميمالل  - 54350 

ميدلت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2325

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   06

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. HOTEL HAJJA ZAHRA SARL AU

استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

فندق.
عنوان املقر اال تماعي : 94 مكرر 

 54350  - ميمالل   مكنا1  شارع 

ميدلت املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000   : زهرة  الكومي  السيدة 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  زهرة  الكومي  السيدة 
فرنسا 30)06 كراص فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  محمد  اكن  السيد 
ميدلت   54350 زايدة  تعجليت  حي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
3) فبراير  االبتدائية بميدلت  بتاريخ 

2020 تحت رقم 34.

333I

FIDUCIA-MID

FRUIT AGRITECH SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق االول طريق مكنا1 
ميمالل ميدلت ، 54350، ميدلت 

ميدلت
FRUIT AGRITECH SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي كلم 05 
لبرارك بومية - 54350 ميدلت 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23(9
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 FRUIT : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.AGRITECH SARL
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
املناطق  واستغالل  الزراعة 
الزراعية،مستودع التبريد ،التصدير 

و اإلستيراد.
كلم   : اال تماعي  املقر  عنوان 
ميدلت   54350  - بومية  لبرارك   05

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيد بوطي6 محمد رشيد :  0)5 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

السيد بوطي6 عادل :  490 حصة 
بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

رشيد  محمد  بوطي6  السيد 
بومية    لبرارك   05 كلم  عنوانه(ا) 

54350 ميدلت املغرب.
عنوانه(ا)  عادل  بوطي6  السيد 
العربي  املغرب  شارع  بوطي6  اقامة 
حي القديم   65800 توريرت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

رشيد  محمد  بوطي6  السيد 
بومية    لبرارك   05 كلم  عنوانه(ا) 

54350 ميدلت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
3) فبراير  االبتدائية بميدلت  بتاريخ 

2020 تحت رقم )3.

334I

garantis conseil

I.B.R IMMOBILIERE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

garantis conseil
ابراج الكتبية عمارة رقم 8) شقة 

رقم 05 محاميد 9 ، 40000، 
مراكش املغرب

I.B.R IMMOBILIERE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي عملية 
دار سلطان 2 محل رقم 2الطابق 
السفلي عمارة (1) املحاميد 9 - 

40000 مراكش املغرب.
تحويل  املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7((9(
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الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 20 يونيو 8)20 تم  تحويل  
للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
محل   2 سلطان  دار  »عملية  من 
 (1) عمارة  السفلي  2الطابق  رقم 
املحاميد 9 - 40000 مراكش املغرب« 
إلى »عمارة االوقاف (E) عملية حدائق 
 - املحاميد  كماسة  شارع  الليمون 

40000 مراكش  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   04 بتاريخ  التجارية بمراكش  

8)20 تحت رقم 5077.
335I

RIM FINANCIAL

 اميس 1 ج

JAMIS .SG  
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RIM FINANCIAL
387 شارع محمد الخامس الطابق 
5 رقم 4) ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
 اميس 1 ج     JAMIS .SG شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 22  تجزئة 
كسيكيس حد السوالم  - 0)0)2 

برشيد  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(3473
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   04
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :  اميس 

.JAMIS .SG     1 ج
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األمن للمباني العامة أو الخاصة.
عنوان املقر اال تماعي : 22  تجزئة 
 2(0(0  - السوالم   حد  كسيكيس 

برشيد  املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 (0.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 80   : السيد عبد الباسط  مال 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 (0   : السيد عبد الجليل  مال 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

السيد عبد هللا  مال :  0) حصة 
بقيمة 0) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

الباسط  مال  عبد  السيد 
درب الشرفاء    50 زنقة    2 عنوانه(ا) 

50)20 الدار البيضاء املغرب.
الجليل  مال  عبد  السيد 
عنوانه(ا) درب الشرفاء زنقة 50 رقم 

2 50)20 الدار البيضاء املغرب.
السيد عبد هللا  مال عنوانه(ا) 
درب الشرفاء زنقة 50 رقم 2 50)20 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الباسط  مال  عبد  السيد 
درب الشرفاء    50 زنقة    2 عنوانه(ا) 

50)20 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

2020 تحت رقم 69).
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FIDUCIARE IITIMANE

عقد تسيير حر ألصل تجاري (األشخاص 
املعنويون)

عقد تسيير حر ألصل تجاري
قي  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
 HOTEL أعطى   20(9 د نبر   30
املسجل   FES MARRIOTT JNAN
باملحكمة   95239 التجاري  بالسجل 
الحر  التسيير  حق  بفا1  التجارية 
فندق  ب  الكائن  التجاري  لألصل 
احمد  شارع   8 ماريوط  نان  فا1 
شاوقي - 30000 فا1 املغرب لفائدة 
سنة تبتدئ من   ( ملدة  باباش ر اء 
)0 د نبر 9)20 و تنتهي في 30 نونبر 
قيمته  شهري  مبلغ  مقابل   2020

4.000 درهم.
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SOFT ALTERNATIVE SARL

MAY DELICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552 ، 90000، طنجة املغرب

MAY DELICES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي السواني 
شرارع هارون الرشيد رقم 7) - 

900000 طنجة املغرب.
تحويل  املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.74(09

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 0) فبراير 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
الرشيد  هارون  شرارع  »السواني 
املغرب«  طنجة   900000  -  (7 رقم 
 (07 2  ب زنقة  »طنجة البالية،  إلى 

الداليا - 90000 طنجة  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   2( بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم 230698.
338I

B ADNANE OPTIC

YASSINE TANGER SHOES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YASSINE TANGER SHOES
45) شارع محمد الخامس الطابق 
 Tanger ،90000 ، 28 الرابع شقة

Maroc
 YASSINE TANGER SHOES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 29 شارع 
عمر ابن العاص الطابق 3 رقم 26 

طنجة - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(04227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون   2020 فبراير   (3

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YASSINE TANGER SHOES

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األحذية.

29 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 

 26 رقم   3 عمر ابن العاص الطابق 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (0.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000   : ياسين  العيبود  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  ياسين  العيبود  السيد 

البرنو�سي   9 رقم   ( مدخل   ( انا�سي 

البيضاء  الدار   206(0 البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  ياسين  العيبود  السيد 

البرنو�سي   9 رقم   ( مدخل   ( انا�سي 

البيضاء  الدار   206(0 البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   20 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم )23066.
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SOFT ALTERNATIVE SARL

Ste DALIA PAN SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552 ، 90000، طنجة املغرب

Ste DALIA PAN SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
شاطئ الوليدية رقم ) حي طنجة 

البالية - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(04295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   20
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Ste  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DALIA PAN SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : مخبزة.

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
طنجة  حي   ( رقم  الوليدية  شاطئ 

البالية - 90000 طنجة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000   : بوحمو  محمد  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  بوحمو  محمد  السيد 
الوليدية  البالية زنقة شاطئ  طنجة 

رقم 76 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  بوحمو  محمد  السيد 
الوليدية  البالية زنقة شاطئ  طنجة 

رقم 76 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم 230727.
340I

TEMESNA SARL

SMF PNEUAMINE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TEMESNA SARL
 APPT N°2 RESIDENCE

 YOUSSEF BD MMOHAMED
 V SETTAT، 26000، SETTAT

MAROC
SMF PNEUAMINE SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 5) 
حاج العربي بلصير رقم ) سطات 
SETTAT 26000 سطات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5845
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   06
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SMF  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PNEUAMINE SARL
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 PNEUMATIQUES EN DETAIL
 ET IMPORTATION ET

.EXPORTATION
 (5 عنوان املقر اال تماعي : شارع 
سطات   ( رقم  بلصير  العربي  حاج 

SETTAT 26000 سطات املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 700.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

الفروقي  الزهراء  فاطمة  السيدة 
درهم   7.000 بقيمة  حصة   (00   :

للحصة .
 (00   : السيد املصطفى و اري 

حصة بقيمة 7.000 درهم للحصة .
 السيدة فاطمة الزهراء الفروقي : 

3500 بقيمة 7.000 درهم.
 3500  : السيد املصطفى و اري 

بقيمة 7.000 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
الفروقي  الزهراء  فاطمة  السيدة 
سطات   26000 سطات  عنوانه(ا) 

املغرب.
السيد املصطفى و اري عنوانه(ا) 

سطات 26000 سطات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املصطفى و اري عنوانه(ا) 

سطات 26000 سطات املغرب
الفروقي  الزهراء  فاطمة  السيدة 
سطات   26000 سطات  عنوانه(ا) 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
25 فبراير  االبتدائية بسطات  بتاريخ 

2020 تحت رقم 27/20).
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TEMESNA SARL

ITALIQUA PROMOTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

TEMESNA SARL
 APPT N°2 RESIDENCE

 YOUSSEF BD MMOHAMED
 V SETTAT، 26000، SETTAT

MAROC
ITALIQUA PROMOTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة 
يوسف الطابق ) شقة رقم 2 

 RDC COOP IKAMA N° سطات
 121 SETTAT 26000 SETTAT

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.3503

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2020 يناير   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :

العربي   (ة)  السيد  تفويت 

500 حصة ا تماعية من  الصديقي 

السيد  لفائدة   حصة   (.000 أصل 

 28 النورالدين  الصديقي بتاريخ  (ة) 

يناير 2020.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

05 فبراير  االبتدائية بسطات  بتاريخ 

2020 تحت رقم 99/20.

342I

FIDELM

RIAD PASSION MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

FIDELM

رقم 285 تجزئة درعة ) شارع محمد 

الخامس زاكورة ، 47900، زاكورة 

املغرب

RIAD PASSION MAROC شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اال تماعي باب 

الرمال دوار بونو امحاميد زاكورة - 

47900 زاكورة املغرب.

تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

2973

 بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2020 فبراير   03 في  املؤرخ 

 RIAD« من  الشركة  تسمية  تغيير 

 RAID« إلى   »PASSION MAROC

. »PASSION MAROC

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   2( بتاريخ  االبتدائية بزاكورة  

2020 تحت رقم 90.
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FAD CONSULTING

تيلوم كابتال
إعالن متعدد القرارات

FAD CONSULTING

  rue ROUISSI, Espace ,22

 HOUSSAM 3°Etage, Appt  5,

  Quartier BEAUSEJOUR, Route

 d›El  Jadida, Hay Hassani ،

20200، Casablanca MAROC

تيلوم كابتال »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: زنقة 

سمية، إقامة شهرزاد 3، الطابق 

الخامس، الرقم 22، بامليي 

-  الدارالبيضاء – املغرب - -   

الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.40997(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 07 فبراير 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 

اال تــماعــي  املقــر  تحويــل  مايلي: 
شهرزاد  إقامة  سمية،  زنقة   : مــن 

 ،22 الرقم  الخامس،  الطابق   ،3

 ،26    : إلــــى  الدارالبيضاء.   بامليي، 
الدار   – حي راسين   – زنقة الفونتين 

البيضاء – املغرب

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تفويض كامل الصالحيات للمسيرين، 

والسيد  احساين،  مروان  السيد 

عمل  بأي  للقيام  عبدالكريم   ابر 

تلتزم  الشركة.  مصلحة  فيه  تسيير 

الشركة باإلمضاء املشترك بين السيد 

عبد  والسيد  ابر  مروان  احساين 

الكريم

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

النظام  من   33 و   4 املادتين  تعديل 

األسا�سي للشركـــة

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي:  

تحيين القانون األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :4 رقم  بند 

 ،26    : اال تــماعــي   املقــر  مايلي:  

الدار   – حي راسين   – زنقة الفونتين 

البيضاء – املغرب

بند رقم 33: الذي ينص على مايلي:  

املشترك بين  تلتزم الشركة باإلمضاء 

السيد احساين مروان والسيد  ابر 

عبد الكريم

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ البيضاء   بالدار   التجارية 

 25 فبراير 2020 تحت رقم 54)732.

344I

رياض زناتة

GOLBAL 7

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

رياض زناتة

تجزئة كمال رقم 25 عين حرودة 

املحمدية، 20630، املحمدية املغرب

GOLBAL 7 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 3) 

زنقة أحمد املجاطي إقامة األل6 

الطابق األول املعاريف - 20330 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.45786(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 يناير   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GOLBAL 7

و  البيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشراء.

 (3  : اال تماعي  املقر  عنوان 

األل6  إقامة  املجاطي  أحمد  زنقة 

 20330  - املعاريف  األول  الطابق 

الدارالبيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 700   : فهر  إالاله  عبد  السيد 

حصة بقيمة 70.000 درهم للحصة .

 (00   : بنسليمان  مريم  السيدة 

حصة بقيمة 0.000) درهم للحصة .

00) حصة    : السيد يوسف فهر 

بقيمة 0.000) درهم للحصة .

حصة   (00   : السيد الغالي فهر 

بقيمة 0.000) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

فهر عنوانه(ا)  إالاله  السيد عبد 

 20030 79) شارع إبراهيم الروداني 

الدارالبيضاء املغرب.

السيدة مريم بنسليمان عنوانه(ا) 

 20030 79) شارع إبراهيم الروداني 

الدارالبيضاء املغرب.

عنوانه(ا)  فهر  يوسف  السيد 

 20030 79) شارع إبراهيم الروداني 

الدارالبيضاء املغرب.

 (79 السيد الغالي فهر عنوانه(ا) 

 20030 الروداني  إبراهيم  شارع 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

فهر عنوانه(ا)  إالاله  السيد عبد 

 20030 79) شارع إبراهيم الروداني 

الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 907)73.

345I

.sté. fidev SARL - A.U

أڴـلـومـيـك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

.sté. fidev SARL - A.U
مكنا1 - 498 اديور ا داد ابني 
امحمد ، 50000، مكنا1 املغرب
أڴـلـومـيـك شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي سيدي 
بوزكري، طريق الرباط – فا1 رقم 

34 - 50000 مكنا1 املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22787

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 03 يناير 2020 تمت إضافة 
إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :
هدم املركبات،

اآلالت  مع  املقالع  استغالل  
امليكانيكية،

أو  املختلفة  األشغال  في  مقاول 
البناء..

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   (4 بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2020 تحت رقم 723.
346I

ملياء الحيرش

 STE L ALTERNATIVE CAFE
SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ملياء الحيرش
رقم 4 تجزئة عمار ، 24350، سيدي 

بنور املغرب
 STE L ALTERNATIVE CAFE

SARLAU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي موالي 
عبد السالم الوليدية سيدي بنور - 

24350 سيدي بنور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
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محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

243(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون   20(9 د نبر   ((

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE L  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.ALTERNATIVE CAFE SARLAU

غرض الشركة بإيجاز : مقهى.

عنوان املقر اال تماعي : حي موالي 

 - عبد السالم الوليدية سيدي بنور 

24350 سيدي بنور املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

0.000,00) درهم، مقسم كالتالي:

 (00   : املختار   الزعري  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  املختار  الزعري  السيد 

الوليدية  السالم  عبد  موالي  حي 

سيدي بنور 24350 الوليدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  املختار  الزعري  السيد 

الوليدية  السالم  عبد  موالي  حي 

24350 الوليدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بتاريخ  بنور   بسيدي  االبتدائية 

يناير 2020 تحت رقم 3378.

347I

ste imtiyaz conseils sarl

REBATRAC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste imtiyaz conseils sarl

) زنقة العربية السعودية الطابق 

االول ثقة رقم 5 املدينة الجديدة 

فا1 ، 30000، فا1 املغرب

REBATRAC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 

الغوازي  ماعة عين الشقف فا1 - 

30000 فا1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

62053

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   ((

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.REBATRAC

غرض الشركة بإيجاز : *بيع مواد 

البناء

*اشغال مختلفة

*تا ر.

دوار   : اال تماعي  املقر  عنوان 

الغوازي  ماعة عين الشقف فا1 - 

30000 فا1 املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000   : الربطي  هشام  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الربطي  هشام  السيد 

فا1  بنسودة   7 كلم  البركاني  حي 

30000 فا1 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  الربطي  هشام  السيد 

فا1  بنسودة   7 كلم  البركاني  حي 

30000 فا1 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   20 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2020 تحت رقم 5)7.

348I

ING-BTP

ING-BTP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ING-BTP

 MEKNES ، 50000، MEKNES

املغرب

ING-BTP شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 43 كاريان 

السعيدية  - 50000 مكنا1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

49447

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

ING-  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.BTP

األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة و البناء.

أعمال التشجير و البستنة.

عنوان املقر اال تماعي : 43 كاريان 

السعيدية  - 50000 مكنا1 املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

000.000.) درهم، مقسم كالتالي:

السيد املهدي لحمريطي :  0.000) 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املهدي لحمريطي عنوانه(ا) 

43 كاريان السعيدية مكنا1 50000 

مكنا1 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املهدي لحمريطي عنوانه(ا) 

43 كاريان السعيدية مكنا1 50000 

مكنا1 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2020 تحت رقم 942.

349I

ADVISORIS

كورال بيبرز
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ADVISORIS

 Quartier des hôpitaux,

 N°5 avenue des pléiades

 résidence IMRANE RDC APPT

 B1, Casablanca ، 20100،

CASABLANCA MAROC

كورال بيبرز شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

عائشة أم املومنين بو رة  نان 

عتماني تطوان  - 0)930 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(749
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   20(7 فبراير   06

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

كورال   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

بيبرز.

: • صناعة  غرض الشركة بإيجاز 

املناديل الورقية واملناديل الصغيرة ، 

صناعة مفارش املائدة الورقية.

استيراد وتصدير وتوزيع الورق   •

بجميع أشكاله.

الفاكهة بجميع  استيراد عصير   •

أشكاله ، حتى الغازية..

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 

بو رة  نان  املومنين  أم  عائشة 

تطوان   930(0  - تطوان   عتماني 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة قمر الوهابي :  600 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

السيدة دينا املرابط :  50) حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

السيد رشيد لشه6 :  250 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الوهابي  قمر  السيدة 

40 تطوان  شارع موالي العبا1 رقم 

93020 تطوان املغرب.

عنوانه(ا)  املرابط  دينا  السيدة 

شارع الجزائر رقم 3) تطوان 0)930 

تطوان املغرب.

عنوانه(ا)  لشه6  رشيد  السيد 

مرك6 ليراك شمس عمارة 8) الطابق 

مرتيل   93(52 مرتيل   37 الرابع رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  الوهابي  قمر  السيدة 

40 تطوان  شارع موالي العبا1 رقم 

93020 تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مار1   06 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

7)20 تحت رقم )0034.

350I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

ACHLAFTA GESTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

 STE FIDU SERVICESS

MOGADOR SARL AU

 N°452 1ER ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE

 4EM TRANCHE ESSAOUIRA ،

44000، ESSAOUIRA MAROC

ACHLAFTA GESTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي امللك 

املسمى بالخير 9 شقة كائنة بالطابق 

الثاني حي اللة امينة الصويرة - 

44000 الصويرة املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.4867

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2020 فبراير   2( في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»700.000 درهم« أي من »00.000) 

عن  درهم«   800.000« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصويرة  بتاريخ 25 فبراير 

2020 تحت رقم )5.

351I

comptable - lafrikh said 

 SOCIETE OUSSIMO  
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

comptable - lafrikh said

 N° 05 DERB MIMOUNA RUE

 FQIH BEN AZOUZ - BEJAAD ،

25063، bejaad maroc

  SOCIETE OUSSIMO  SARL AU  

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي الزنقة 2) 
رقم 48 حي الفتح - 54000 خنيفرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3237

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   2(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SOCIETE OUSSIMO  SARL AU

بيع قطع   : غرض الشركة بإيجاز 

غيار السيارات - االستيراد و التصدير.

عنوان املقر اال تماعي : الزنقة 2) 
54000 خنيفرة   - 48 حي الفتح  رقم 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000   : بوعزة   اعمرو  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  بوعزة   اعمرو  السيد 

 54000 أساكا   حي   9 رقم  أ  بلوك 

خنيفرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  بوعزة   اعمرو  السيد 

 54000 أساكا   حي   9 رقم  أ  بلوك 

خنيفرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ 25 فبراير 

2020 تحت رقم 56.

352I

LA REUSSITE CONSEIL

TAMSELT DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LA REUSSITE CONSEIL

 Hay Tarik Rue 34 N° 5, 2ème

 ،Etage Sidi Bernoussi . ، 20600

الدارالبيضاء املغرب

 TAMSELT DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي مجموعة 

التقدم مجموعة سكنية 7) 2- 

الطابق الثاني سيدي االبرنو�سي 

الدارالبضاء - 20600 الدارالبضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

45743(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون   2020 فبراير   ((

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TAMSELT DISTRIBUTION

التوزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والنقل والخدمات اللو ستية لجميع 

أنواع السلع ومستحضرات التجميل 

والجمال واالكسسوارات ،

االستيراد والتصدير ، تجارة عامة 

، تسويقية ملختلف املنتجات.

عنوان املقر اال تماعي : مجموعة 

 -2  (7 سكنية  مجموعة  التقدم 

االبرنو�سي  سيدي  الثاني  الطابق 

الدارالبضاء   20600  - الدارالبضاء 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ازواون  ايت  عبدهللا  السيد 

درهم   (00 بقيمة  حصة   (.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ازواون  ايت  عبدهللا  السيد 

النهضة  الدومة شارع  حي  عنوانه(ا) 

 20402 مومن  سيدي   26 رقم 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

ازواون  ايت  عبدهللا  السيد 

النهضة  الدومة شارع  حي  عنوانه(ا) 

 20402 مومن  سيدي   26 رقم 

الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 424)73.

353I

MOGA CONSEIL

MOGA CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOGA CONSEIL
 APPRT AU 1ER ETGAE LOTIS LA
 LAGUNE N 468 ESSAOUIRA ،

44000، الصويرة املغرب
MOGA CONSEIL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 APPRT وعنوان مقرها اإل تماعي

 AU 1ER ETAGE LOTIS LA
 LAGUNE N 468 ESSAOUIRA -
44000 ESSAOUIRA MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(55

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   20(9 أكتوبر   (9
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MOGA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CONSEIL
 CONSEIL : غرض الشركة بإيجاز

.DE GESTION
 APPRT  : عنوان املقر اال تماعي 
 AU 1ER ETAGE LOTIS LA
 LAGUNE N 468 ESSAOUIRA -

.44000 ESSAOUIRA MAROC
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 90.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 LAKHOUIMA السيد 
حصة بقيمة   ABDELLATIF :  900

00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 LAKHOUIMA السيد 

تجزئة   47 عنوانه(ا)   ABDELLATIF

الصويرة   44000 الصويرة  الرونق 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 LAKHOUIMA السيد 

تجزئة   47 عنوانه(ا)   ABDELLATIF

الصويرة   44000 الصويرة  الرونق 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  بالصويرة   االبتدائية 

د نبر 9)20 تحت رقم 342.

354I

ACDEN

روباركوما
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACDEN

 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،

20380، CASABLANCA MAROC

روباركوما شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 7)2 إقامة 

الفتح،إبراهيم الروداني، امتداد ، 

الطابق األول،  الرقم 3 - 20390 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

457673

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   20

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

روباركوما.

غرض الشركة بإيجاز : 

املتا رة وتسويق املواد امليكانيكية 
للمعدات  الغيار  وقطع  والهيكلية 
األدوات  أو  املركبات  الدار ة، 
لالستخدام الخاص، املنهي، الصناعي 

أو الزراعي؛
استيراد  املتا رة،   •
وتصدير، البيع بالجملة أو التقسيط 
منتجات  لوازم،  الغيار،  لقطع 
وكذلك  السيارات،  واكسسوارات 

املواد واملعدات لجميع املركبات؛
على  ميع  الحصول   •
والتراخيص  االختراع  براءات 
التجارية،  والعالمات  واإل راءات 
منح  ميع  ونقلها،  واستغاللها، 
وتمثيل  ميع  التشغيل،  تراخيص 
العالمات التجارية أو براءات االختراع 

أو الشركات؛
رأ1  أسهم  في  املشاركة   •
الفوائد بأي شكل  و تحصيل   املال  
من األشكال في  ميع املؤسسات أو 
الشركات املماثلة أو املكملة للغرض 

املذكور؛
عامة،  ميع  وبصورة     •
ما يتصل بشكل مباشر أو غير مباشر 

باملوضوع أعاله
 2(7  : اال تماعي  املقر  عنوان 
الروداني،  الفتح،إبراهيم  إقامة 
 -  3 الرقم  الطابق األول،    ، امتداد 

20390 الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الشركة  بيج ديل بارتيسيباسيون 
ب.ف  :  600 حصة بقيمة 00) درهم 

للحصة .
السيد السيد عبد السالم سعيد                                                                                             
درهم   (00 بقيمة  حصة   (50   :

للحصة .
السيدة  سعيد  ي6 بو1 بيترا   :  
50) حصة بقيمة 00) درهم للحصة 
 (00   : رشيد   الشيك6  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
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الشركة  بيج ديل بارتيسيباسيون 

 Markerkant 13 9 (ا)ب.ف  عنوانه

AL Almere  0 1314 ، هوالندا.

سعيد   السالم  عبد  السيد  

 FRIEDRICH EBERT STR  (ا)عنوانه

0   66663- 4 مرزيج  املانيا  د ف.

سعيد  ي6 بو1 بيترا    السيدة  

 FRIEDRICH EBERT STR  (ا)عنوانه

0 66663- 4 مرزيج  املانيا  د ف.

السيد الشيك6 رشيد  عنوانه(ا) 

ع   30 عمارة   ( بإقامة الفضل م 1 

1  0 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

سعيد   السالم  عبد  السيد  

 FRIEDRICH EBERT STR  (ا)عنوانه

0   66663- 4 مرزيج  املانيا  د ف

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم -.

355I

afaqconseil

GROUPE ATLASCONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

afaqconseil

 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

GROUPE ATLASCONS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع عبد 

الكريم الخطابي اقامة  واد عمارة 

09) شقة رقم 43 الطابق 3 مراكش 

- 40000 مراكش مغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(02975

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون   2020 فبراير   (7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GROUPE ATLASCONS

غرض الشركة بإيجاز : -مقاول في 

البناء او االشغال املختلفة

-تا ر في املواد املكتبية

-االستيراد و التصدير.

عنوان املقر اال تماعي : شارع عبد 

اقامة  واد عمارة  الخطابي  الكريم 

09) شقة رقم 43 الطابق 3 مراكش 

- 40000 مراكش مغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

000.000.) درهم، مقسم كالتالي:

دحمان  ايت  مصطفى  السيد 

درهم   (00 حصة بقيمة   (0.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

دحمان  ايت  مصطفى  السيد 

اورير  ايت  بويزوران  دوار  عنوانه(ا) 

الحوز 40000 مراكش مغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

دحمان  ايت  مصطفى  السيد 

اورير  ايت  بويزوران  دوار  عنوانه(ا) 

الحوز 40000 مراكش مغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   2( بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2536)).

356I

SMOUNIAMINA

 SOCIETE  LUSTRALUM
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SMOUNIAMINA
 IMMB 13 RUE MARMOUCHA
 ET SEBTA APPT 8 ATLAS FES ،

30000، FES MAROC
 SOCIETE  LUSTRALUM SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 0) زنـقـة  

عبد الكــرم الخـطـابي الطـابق )  
فــا1 - 30000 فــا1 املــغـوب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6(965

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   (6
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE  LUSTRALUM SARL

.AU
مــواد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البنــاء  واالملـنيوم.
زنـقـة    (0  : عنوان املقر اال تماعي 
عبد الكــرم الخـطـابي الطـابق )  فــا1 

- 30000 فــا1 املــغـوب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

00.000,00) درهم، مقسم كالتالي:
 (.000   : الغــربـوي  السيد ســعـــد  

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ســعـــد  الغــربـوي عنوانه(ا) 
بلوك ا حي الوفـاق زواغة    367 رقم 

فـا1 30000 فــا1 املــغـوب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ســعـــد  الغــربـوي   عنوانه(ا) 
بلوك ا حي الوفـاق زواغة    367 رقم 

فـا1 30000 فــا1 املــغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (3 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2020 تحت رقم 5/2020)6.

357I

SMOUNIAMINA

SOCIETE IKOTRA  SARL-AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SMOUNIAMINA
 IMMB 13 RUE MARMOUCHA
 ET SEBTA APPT 8 ATLAS FES ،

30000، FES MAROC
 SOCIETE IKOTRA  SARL-AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 24 تجزئة 
بيلير 02 الشقة ) د ك فــــا1 - 

30000 فـــا1 املـغــرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5970(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   20(9 ماي   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE IKOTRA  SARL-AU
غرض الشركة بإيجاز : بيع و شراء 

املـالبس 
االستيراد والتـصديـر.

 24  : اال تماعي  املقر  عنوان 
) د ك فــــا1  02 الشقة  تجزئة بيلير 

- 30000 فـــا1 املـغــرب.
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أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

00.000,00) درهم، مقسم كالتالي:

 (.000   : السيد الزهـيـر عبـد هللا  

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الزهـيـر عبـد هللا  عنوانه(ا) 

د ك   ( الشقة   02 بيلير  تجزئة   24

فــــا1 30000 فــا1 املــغــرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الزهـيـر عبـد هللا  عنوانه(ا) 

د ك   ( الشقة   02 بيلير  تجزئة   24

فــــا1 30000 فــا1 املــغــرب

السيدة قـبعة  خـديجــة عنوانه(ا) 

د ك   ( الشقة   02 بيلير  تجزئة   24

فــــا1 30000 فــا1 املــغــرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   20 بتاريخ  بفا1   التجارية 

9)20 تحت رقم 9)60/20)2.

358I

SMOUNIAMINA

 SOCIETE EL COHEN
YOUSSEF SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SMOUNIAMINA

 IMMB 13 RUE MARMOUCHA

 ET SEBTA APPT 8 ATLAS FES ،

30000، FES MAROC

 SOCIETE EL COHEN YOUSSEF

SARL-AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 0) زنـقـة  

عبد الكــرم الخـطـابي الطـابق )  

فــا1 املــغـرب 30000 فــا1 املــغـرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6(999

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 يناير   (7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE EL COHEN YOUSSEF

.SARL-AU

غرض الشركة بإيجاز : بيـع و شـراء 

موازم املـكت6 و االعالميات

االستراد والتصــدير.

زنـقـة    (0  : عنوان املقر اال تماعي 

عبد الكــرم الخـطـابي الطـابق )  فــا1 

املــغـرب 30000 فــا1 املــغـرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

00.000,00) درهم، مقسم كالتالي:

 (.000   : السيد يـوسـف الـكـوهـن 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يـوسـف الـكـوهـن عنوانه(ا) 

ابن  شـارع  سيـمـف  تـجـزئــة   ((

الخـطي6  30000 فــا1 املــغـرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يـوسـف الـكـوهـن عنوانه(ا) 

ابن  شـارع  سيـمـف  تـجـزئــة   ((

الخـطي6 30000 فــا1 املــغـرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (7 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2020 تحت رقم 646/2020.

359I

PACIOFIS

بالحبيب كونسورتيوم
إعالن متعدد القرارات

PACIOFIS

 BD.IDRISS AL AKBAR ET BD

 ALLAH BEN ABDELLAH IMM

 MAHDAOUI 3EME ÉTAGE

N°10، 60000، OUJDA MAROC

بالحبي6 كونسورتيوم  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: تجزئة 

الفتح الطابق الرابع أ)  رقم 22 - 

60600 بركان املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.6825

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   20(9 نونبر   07 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

الى  للشركة  اال تماعي  املقر  تحويل 

تجزئة اعمار بنمسعود رقم67 روكاد 

املا  را1  السعيدية  ميديتيغانيان 

الطريق الوطنية رقم6) (محطة اوال 

انيرجي) 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

القانون االسا�سي  من   4 البند  تغيير 

للشركة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

األسا�سي  القانون  وتحيين  تعديل 

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

املقر اال تماعي للشركة: تجزئة اعمار 

بنمسعود رقم67 روكاد ميديتيغانيان 

السعيدية را1 املا الطريق الوطنية 

رقم6) (محطة اوال انيرجي) 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   03 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2020 تحت رقم 54/2020.

360I

SH-ENERGIE

SH-ENERGIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SH-ENERGIE
 N° 37 sidi belkas jnan chef
 aziz,Taroudant ، 80000،
TAROUDANT MAROC

SH-ENERGIE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 N° 37 sidi وعنوان مقرها اإل تماعي
 belkas jnan chef aziz,Taroudant

 TAROUDANT 83000
TAROUDANT MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6547

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   20(9 د نبر   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
SH-  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ENERGIE
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.INSTALLATION ELECTRIQUE
 N°  : اال تماعي  املقر  عنوان 
 37 sidi belkas jnan chef
 aziz,Taroudant TAROUDANT

.83000 TAROUDANT MAROC
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 KHERI HAMZA :  500 السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 ANADIF SAID :  500 السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 KHERI HAMZA السيد 
 N° 169 ZAOUIT SIDI عنوانه(ا) 
 DAOUD TAROUDANT 83000
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.TAROUDANT MAROC
 ANADIF SAID السيد 
 ZAOUIT SIDI عنوانه(ا) 
 DAOUD TAROUDANT 83000

.TAROUDANT MAROC
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 KHERI HAMZA السيد 
 N° 169 ZAOUIT SIDI عنوانه(ا) 
 DAOUD TAROUDANT 83000

TAROUDANT MAROC
 ANADIF SAID السيد 
 ZAOUIT SIDI عنوانه(ا) 
 DAOUD TAROUDANT 83000

TAROUDANT MAROC
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  بتارودانت   االبتدائية 

فبراير 2020 تحت رقم 45).
361I

ACTIFISC

VAR RESEAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACTIFISC
 IMM CHOUROUK AV MED V

safi، 46000، safi MAROC
VAR RESEAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي )4 زنقة 
عتمان حي الباهية زين العابدين - 

46000  آسفي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(0209

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   30
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 VAR  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RESEAUX

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
زنقة   4(  : عنوان املقر اال تماعي 

 - العابدين  زين  الباهية  حي  عتمان 

46000  آسفي املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

93.600).5 درهم، مقسم كالتالي:

 5(936  : حميد  الجبلي  السيد 

بقيمة 00) درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الجبلي حميد عنوانه(ا) )4 
زنقة عتمان حي الباهية زين العابدين 

46000  آسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الجبلي حميد عنوانه(ا) )4 
زنقة عتمان حي الباهية زين العابدين 

46000  آسفي املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (8 بتاريخ  االبتدائية بآسفي  

2020 تحت رقم -.

362I

FIDULATIMO

MISA BOIS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDULATIMO

 LOT ACHARAF GH 1 IMM 1

 ETG 2 N°5 BD EL HOUSSINE

 SOUSSI SIDI MOUMEN ،

20400، CASABLANCA MAROC

MISA BOIS SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي سيدى 

مومن زنقة 2) رقم 20) الدار 

البيضاء - 20400 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

446(77

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   20(9 يوليوز   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MISA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.BOIS SARL

اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النجارة - الخش6 و االملنيوم 

اشغال مختلفة او اشغال البناء.

سيدى   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الدار   (20 رقم   (2 زنقة  مومن 

البيضاء  الدار   20400  - البيضاء 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : السيد حسن ايت يوسف 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

السيد محمد ايت يوسف :  500 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

يوسف  ايت  حسن  السيد 

عنوانه(ا) سيدي مومن القديم زنقة 
الدار البيضاء   20400   37 رقم   02

املغرب.

يوسف  ايت  محمد  السيد 

عنوانه(ا) سيدي مومن القديم زنقة 
الدار البيضاء   20400   37 رقم   02

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

يوسف  ايت  حسن  السيد 

عنوانه(ا) سيدي مومن القديم زنقة 
الدار البيضاء   20400   37 رقم   02

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 9)20 تحت رقم 7736)7.

363I

ED DRAOUI ILYASS

 KAMAR AL CHAMAL
TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ED DRAOUI ILYASS
 RUE EL MANSOUR IBN ABI

 AMER N°95 ETAGE 3 N6
 DRISSIA ، 90000، TANGER

MAROC
 KAMAR AL CHAMAL TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
املنصور ابن أبي عامر رقم 95 
الطابق الثالث رقم 7 - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(042(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (2
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.KAMAR AL CHAMAL TRAVAUX
اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
املنصور ابن أبي عامر رقم 95 الطابق 
الثالث رقم 7 - 90000 طنجة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000   : السيد العبا1 فيصل 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد العبا1 فيصل عنوانه(ا) 

طنجة   90000 الصغيرة  مغوغة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد العبا1 فيصل عنوانه(ا) 

طنجة   90000 الصغيرة  مغوغة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (8 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم 230640.

364I

AUDINEX SARLAU

ابن سينا تليكوم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUDINEX SARLAU

7 زنقة  ورج ساند٬ اقامة ريحان 2، 

الطابق 5، مكت6 4)، فال فلوري، 

الدار البيضاء ، 20390، الدار 

البيضاء املغرب

ابن سينا تليكوم شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 44) زنقة 

محمد سميحا، طابق 6، مكت6 35 - 

30250 دار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

457249

 04 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 فبراير 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

ابن   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

سينا تليكوم.

غرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 

الكمبيوتر  معدات  وتوزيع  واستيراد 

واملواد االستهالكية ،

االتصاالت   ، االلكترونيات 

االتصاالت   ، والالسلكية  السلكية 

الهاتفية ونظام املراقبة عن بعد.

عنوان املقر اال تماعي : 44) زنقة 

محمد سميحا، طابق 6، مكت6 35 - 

30250 دار البيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد الشاه محمد :  500 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  محمد  الشاه  السيد 

الريحان،   عمارة  كاليفورني،  باب 

مكة  طريق   ،(4 شقة   ،3 طابق 

20800 دار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  محمد  الشاه  السيد 

الريحان،   عمارة  كاليفورني،  باب 

مكة  طريق   ،(4 شقة   ،3 طابق 

20800 دار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم -.

365I

GLOBAL CONTACTS

مجموعة مدار1 الفاليز 
الخاصة

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

GLOBAL CONTACTS
 RUE 274 HAY MOULAY 32-30

 ABDELLAH AIN CHOCK ،
20470، CASABLANCA MAROC
مجموعة مدار1 الفاليز الخاصة 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي 
السعادة الزنقة 7 الرقم 5 الطابق 

التاني شقة رقم 4 البرنو�سي - 
0)206 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
457273

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

مجموعة مدار1 الفاليز الخاصة.
تسيير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مؤسسات تعليمية.
حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الطابق   5 الرقم   7 الزنقة  السعادة 
التاني شقة رقم 4 البرنو�سي - 0)206 

الدارالبيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000   : يونس  العويني  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  يونس  العويني  السيد 
املدينة   329 فيال  سيتي  كولف 
 27(82 بوسكورة  الخضراء 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  يونس  العويني  السيد 
املدينة   329 فيال  سيتي  كولف 
 27(82 بوسكورة  الخضراء 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 330)73.

366I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

 SOCIETE BERTALI DE
 TERRASSEMENT ET DIVERS

TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT
ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV ZERKTOUNI RCE
 RITA 4EME ETAGE ، 30000، FES

MAROC
 SOCIETE BERTALI DE

 TERRASSEMENT ET DIVERS
TRAVAUX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 4 تجزئة 

الشرايبي شارع الرازي ملع6 الخيل  
- 30000 فا1 املغرب.

تحويل  املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2043(
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تحويل   تم    20(9 ماي   24 املؤرخ في 
املقر اال تماعي الحالي للشركة من »4 
الرازي ملع6  تجزئة الشرايبي شارع 
إلى  فا1 املغرب«   30000  - الخيل  
»70 تجزئة النصر طريق عين السمن 
محل رقم 2 - 30000 فا1  املغرب«.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2020 تحت رقم 762/020.
367I

STE ALYASSAMINE DE COMPTABILITE

شركة نارا للتوزيع
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 STE ALYASSAMINE DE
COMPTABILITE

 BD MED V IMM YASMINE
 3EME ETAGE N°10 BENI

 MELLAL ، 20300، BENI MELLAL
MAROC

شركة نارا للتوزيع شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : ايت 

حبيبي ايت يحيى تاغزيرت بني مالل - 
23000 بني مالل املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.5229
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2020 فبراير   (0 في  املؤرخ 
ذات  للتوزيع شركة  نارا  حل شركة 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد مبلغ رأسمالها 40.000 درهم 
وعنوان مقرها اإل تماعي ايت حبيبي 
ايت يحيى تاغزيرت بني مالل - 23000 
بني مالل املغرب نتيجة لحل الشركة.

و عين:
امنضيض  محمد   السيد(ة)  
يحيى  ايت  حبيبي  ايت  عنوانه(ا)  و 
املغرب  بني مالل   23000 تاغزيرت  

كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
ايت  وفي   2020 فبراير   (0 بتاريخ 
 23000 حبيبي ايت يحيى تاغزيرت  - 

بني مالل املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 2) فبراير 

2020 تحت رقم 40).
368I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

A. MERIEM SARL.AU
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
حل شركة

 MAROC TECHNIQUE
MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK  BLOC B 2EME
 ETAGE N°4 TANGER AVENUE

 ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK  BLOC B 2EME
 ETAGE N°4 TANGER، 90000،

TANGER املغرب
A. MERIEM SARL.AU  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة 
الزهور وردة 66 حي مسنانة طنجة ة 

90000 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.74687

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2020 يناير   07 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
A. MERIEM SARL. الشريك الوحيد
درهم   (0.000 مبلغ رأسمالها     AU
اقامة  اإل تماعي  مقرها  وعنوان 
الزهور وردة 66 حي مسنانة طنجة ة 
90000 طنجة املغرب نتيجة ل : عدم 

و ود الزبائن بالقدر الكافي .
اقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
حي مسنانة طنجة   66 الزهور وردة 

املغرب 90000 طنجة املغرب. 
و عين:

و  الحرثي   نور الدين   السيد(ة) 
 03 زنقة   02 الركايع   حي  عنوانه(ا) 
رقم 44 طنجة  90000 طنجة املغرب 

كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
اقامة   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

الزهور وردة 66 حي مسنانة طنجة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   06 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم 026).

369I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

INTER SYSTEME 3F
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U
رقم 234، شارع فلسطين حي 

القد1 2 ش 2 ، 25000، خريبكة 
املغرب

INTER SYSTEME 3F شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي املنزل، 
دوار السكان املفاسيس  - 25000 

خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6249
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   ((
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 INTER : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SYSTEME 3F
اإلستيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

و التصدير
األشغال املختلفة أو البناء.

املنزل،   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 25000  - املفاسيس   السكان  دوار 

خريبكة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 300.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000   : السيد أفقير نور الدين 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
السيد أفقير أحمد :  000.) حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

السيد أفقير قدور :  000.) حصة 
بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أفقير أحمد عنوانه(ا) دوار 
خريبكة   25000 املفاسيس  السكان 

املغرب.
السيد أفقير نور الدين عنوانه(ا) 
 25000 املفاسيس  السكان  دوار 

خريبكة املغرب.
السيد أفقير قدور عنوانه(ا) دوار 
خريبكة   25000 املفاسيس  السكان 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أفقير نور الدين عنوانه(ا) 
 25000 املفاسيس  السكان  دوار 

خريبكة املغرب
السيد أفقير أحمد عنوانه(ا) دوار 
خريبكة   25000 املفاسيس  السكان 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 25 فبراير 

2020 تحت رقم 98.
370I

universal gestion

AG PROD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

universal gestion
اقامة ابن عطية الطابق الثاني  رقم 
7  ليز مراكش ، 40000، مراكش 

املغرب
AG PROD  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة ابن 
عطية الطابق الثاني رقم 7  - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(02909

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   04
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مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AG  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. PROD
تسيير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخدمات 
وكالة التواصل .

عنوان املقر اال تماعي : اقامة ابن 
عطية الطابق الثاني رقم 7  - 40000 

مراكش املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (0.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 (00  : السيد ادم كيوم ستيفان  

بقيمة 00) درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ستيفان   كيوم  ادم  السيد 

عنوانه(ا) فرنسا  **** *** فرنسا .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
ستيفان   كيوم  ادم  السيد 

عنوانه(ا) فرنسا  *** **** فرنسا 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   20 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2464)).
371I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة 

ورزازات

GAMANE TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 
تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد عمارة داد1 
الطابق االول ورزازات، 45000، 

ورزازات املغرب
GAMANE TRAVAUX SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة أورز  
بلوك 2 حي 2 حي تابونت ترميكت - 

45000 ورزازات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(0757
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   ((
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GAMANE TRAVAUX SARL
*البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واالشغال املختلفة 
ملياه  الصحي  الصرف  *أعمال 

الشرب والشبكات املختلفة
* تركي6 الكهرباء 

* نقل البضائع للغير .
عنوان املقر اال تماعي : زنقة أورز  
 - حي تابونت ترميكت   2 حي   2 بلوك 

45000 ورزازات املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد سعيد ادباغ  :  500 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
 500   : السيد مصطفى ايت بركا 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  ادباغ   سعيد  السيد 
تابونت اهل ورزازات  45000 ورزازات 

املغرب.
بركا  ايت  مصطفى  السيد 
ورزازات  تابونت ترميكت   عنوانه(ا) 

45000 ورزازات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  ادباغ   سعيد  السيد 
تابونت اهل ورزازات  45000 ورزازات 

املغرب

بركا  ايت  مصطفى  السيد 

ورزازات  تابونت ترميكت   عنوانه(ا) 

45000 ورزازات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بورزازات  بتاريخ 9) فبراير 

2020 تحت رقم -.

372I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

 AGRICULTURE  MODERNE

DE CHICHAOUA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 CHICHAOUA FINANCES SARL

AU

 APPT N°2 IMMEUBLE

 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،

chichaoua MAROC

 AGRICULTURE  MODERNE

DE CHICHAOUA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي متجر رقم 

4  معهد ام القرى للتعليم العتيق 

،شيشاوة. - 000)4 شيشاوة 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.505

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2020 فبراير   06 في  املؤرخ 

املصادقة على :

لعديدي  عمر  (ة)  السيد  تفويت 

من  ا تماعية  حصة   (66 لعديدي 

أصل 000.) حصة لفائدة  السيد (ة) 

عزيز  تمتركة بتاريخ 06 فبراير 2020.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 (( بتاريخ  بامنتانوت   االبتدائية 

فبراير 2020 تحت رقم 53/2020.

373I

gefoco

TPI OCEAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

gefoco

 N 32 BIS AV LIBERETE QU

 PLATEAU SAFI N 32 BIS AV

 LIBERETE QU PLATEAU SAFI،

46000، safi maroc

TPI OCEAN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 865 

تجزئة املسيرة اسفي - 46000 اسفي 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(02(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   20

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TPI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OCEAN

-اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عامة

-تعزيز البناء.

عنوان املقر اال تماعي : رقم 865 

تجزئة املسيرة اسفي - 46000 اسفي 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

00.000,00) درهم، مقسم كالتالي:

 250   : السيد عبد هللا اسدا�سي 

درهم   25.000,00 بقيمة  حصة 

للحصة .

 250   : البوري   اسماء  السيدة 

درهم   25.000,00 بقيمة  حصة 

للحصة .
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السيد عتمان العقاد :  500 حصة 

بقيمة 50.000,00 درهم للحصة .

السيد عتمان العقاد : 250 بقيمة 

25.000,00 درهم.

 250  : اسدا�سي  عبد هلل  السيد 

بقيمة 25.000,00 درهم.

 500  : البوري  اسماء  السيدة 

بقيمة 50.000,00 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  العقاد  عتمان  السيد 

 0( الطابق   ((( شقة   ( ب  عمارة 

اسفي   46000 الصافية  اقامة 

املغرب.

السيد عبد هلل اسدا�سي عنوانه(ا) 

العمارة ب الشقة 7) اقامة الياسمين 

اسفي   46000 عي�سى  �سي  دار  زنقة 

املغرب.

البوري عنوانه(ا)  السيدة اسماء 

)8 زنقة  ام الربيع تجزئة الجوهرة حي 

ا نان اسفي 46000 اسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  العقاد  عتمان  السيد 

 0( الطابق   ((( شقة   ( ب  عمارة 

اقامة الصافية 46000 اسفي املغرب

السيد عبد هلل اسدا�سي عنوانه(ا) 

العمارة ب الشقة 7) اقامة الياسمين 

اسفي   46000 عي�سى  �سي  دار  زنقة 

املغرب

البوري عنوانه(ا)  السيدة اسماء 

)8 زنقة  ام الربيع تجزئة الجوهرة حي 

ا نان اسفي 46000 اسفي املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   20 بتاريخ  االبتدائية بآسفي  

2020 تحت رقم 298.

374I

1-اطلس

 GROUPE EDUCATIF
  ET DE FORMATION

L’INNOVATION PRIVE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

1-اطلس
الطابق االول الحي االداري شارع 

الطائف رقم )4 ، 23000، بني مالل 
املغرب

 GROUPE EDUCATIF ET DE
 FORMATION  L‘INNOVATION
PRIVE SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 

السفلي بلوك )) رقم 63 حي الزهور  
- 23203 فقيه بن صالح املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4373
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   (7
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 GROUPE EDUCATIF ET DE
 FORMATION  L’INNOVATION

.PRIVE SARL
مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خاصة للتعليم.
الطابق   : اال تماعي  املقر  عنوان 
السفلي بلوك )) رقم 63 حي الزهور  

- 23203 فقيه بن صالح املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

200.000.) درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد القادر علواني :  9.000 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 3.000   : بوكاري  بهيجة  السيدة 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

علواني  القادر  عبد  السيد 
العلويين  شارع   6 فيال  عنوانه(ا) 

25000 خريبكة املغرب.
عنوانه(ا)  بوكاري  بهيجة  السيدة 
 25000 العلويين  شارع   6 فيال 

خريبكة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  بوكاري  بهيجة  السيدة 
 25000 العلويين  شارع   6 فيال 

خريبكة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  

20 فبراير 2020 تحت رقم 55.
375I

CABINET COMTABLE SAKKAKI SARL

AHJIJ TRAVEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET COMTABLE SAKKAKI
SARL

 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

AHJIJ TRAVEL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 43 تجزئة 
صابرين، زنقة طارق ابن زياد - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(04279
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   06
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AHJIJ  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.TRAVEL
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

وكالة األسفار.

عنوان املقر اال تماعي : 43 تجزئة 
 - زياد  ابن  طارق  زنقة  صابرين، 

90000 طنجة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 200.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد مصطفى العمارتي :  000.) 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
الغاني  عبد  احجبج  السيد 
درهم   (00 بقيمة  حصة   (.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
العمارتي  مصطفى  السيد 
زاندام   534( زاندام  عنوانه(ا) 

هوالندا.
الغاني  عبد  احجبج  السيد 
عنوانه(ا) حي السعادة 4 زنقة 46 رقم 

2 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
العمارتي  مصطفى  السيد 
زاندام   534( زاندام  عنوانه(ا) 

هوالندا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   2( بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم 522).

376I

نوڤ‘ئڤنت

NOV’EVENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

نوڤ‹ئڤنت
274 تجزئة لينا رقم 307 سيدي 
معروف، 20280، الدار البيضاء 

املغرب
NOV›EVENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 274 

تجزئة لينا رقم 307 سيدي معروف 
20280 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

456489

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   20

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NOV’EVENT

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واالتصال  الفعاليات  تنظيم 

واملعارض للشركات

 274  : اال تماعي  املقر  عنوان 

307 سيدي معروف  تجزئة لينا رقم 

20280 الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 400   : نبيلة  سو1  السيدة 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

50 حصة    : السيد أنس املجادلي 

بقيمة 00) درهم للحصة .

السيد سامي املجادلي :  50 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة نبيلة  سو1 عنوانه(ا) 
سيدي   (00 رقم  مر انا،  تجزئة 

البيضاء  الدار   20280 معروف 

املغرب.

عنوانه(ا)  املجادلي  أنس  السيد 
سيدي   (00 رقم  مر انا،  تجزئة 

البيضاء  الدار   20280 معروف 

املغرب.

عنوانه(ا)  املجادلي  سامي  السيد 
سيدي   (00 رقم  مر انا،  تجزئة 

البيضاء  الدار   20280 معروف 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  املجادلي  أنس  السيد 

سيدي   (00 رقم  مر انا،  تجزئة 

البيضاء  الدار   20280 معروف 

املغرب

السيدة نبيلة  سو1 عنوانه(ا) 

سيدي   (00 رقم  مر انا،  تجزئة 

البيضاء  الدار   20280 معروف 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (2 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم -.

377I

MITAK CONSEIL

نورد سيلكا

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

MITAK CONSEIL

 BD MOHAMED VI IMM

 H1 2EME ETAGE N° 5

 CASABLANCA ، 20400،

CASABLANCA MAROC

نورد سيلكا شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي 0) زنقة 

الحرية الطابق 3 شقة 6 - 20)20 

الدارالبيضاء املغرب .

تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

370655

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى   

تم تغيير   2020 فبراير   05 املؤرخ في 

تسمية الشركة من »نورد سيلكا« إلى 

» سيلكا ماروك ريفي » .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 995)73.

378I

FIDUCIAIRE NAKHIL

BELKASMI CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE NAKHIL

  Imm. n° 60 Appt. n°4 Bd.

 Abdelkrim El Khattabi Gueliz -

 Marrakech ، 40000، marrakech

maroc

BELKASMI CONSEIL  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي الشقة 
رقم 0) إقامة نفيس 3 شارع عالل 

الفا�سي  - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(02987

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   04

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. BELKASMI CONSEIL

غرض الشركة بإيجاز : اإلستشارة 

في اإلنعاش العقاري.

الشقة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
شارع عالل   3 إقامة نفيس   (0 رقم 

الفا�سي  - 40000 مراكش املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد بنيونس بلقاسمي :  000.) 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

بلقاسمي  بنيونس  السيد 

 25 رقم  تجزئة  وهرة  عنوانه(ا) 

تاركة  40000 مراكش  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

بلقاسمي  بنيونس  السيد 

 25 رقم  تجزئة  وهرة  عنوانه(ا) 

تاركة  40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2544)).

379I

SARL

CAPILLOR CAPITAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة ذات مسؤولية محدودة 

 CAPILLOR : ذات الشريك الوحيد

CAPITAL

وعنوان مقرها اإل تماعي : )3) 

شارع أنفا إقامة أزور رقم ))ب الدار 

البيضاء

رقم التقييد في السجل التجاري : 

455907

CAPILLOR CAPITAL : تسميتها

غرض الشركة : هولديغ 

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة 

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

أنيس  كالتالي:السيد  مقسم  درهم، 

 (00 000.) حصة بقيمة   : صفروي 

درهم للحصة .

تجزئة لطف هللا عين   : عنوانه   

الدئاب الدار البيضاء

أنيس  :السيد  الشركة  مسير 

تجزئة لطف هللا   : صفروي وعنوانه 

عين الدئاب الدار البيضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 4236

380I
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notaire

 SOCIÉTÉ  ROMRE
SARL 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

notaire
notariat ، 30000، fes maroc
شركة ‹‹ROMRE« شركة ذات 
املسؤولية املحدودة شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي فا1 

طريق عين السمن تجزئة الوفاق 
القطعة رقم 46 - 30050 فا1 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

42763694
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2020 فبراير   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 
املسؤولية  ذات  شركة   »ROMRE‘’

املحدودة.
غرض الشركة بإيجاز : االستثمار 

العقاري.
فا1   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الوفاق  تجزئة  السمن  عين  طريق 
فا1   30050  -  46 رقم  القطعة 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (0.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
50 حصة   : السيد عمراني محمد 

بقيمة 5.000 درهم للحصة .
حصة   50  : السيد رماش محمد 

بقيمة 5.000 درهم للحصة .
50 بقيمة   : السيد عمراني محمد 

5.000 درهم.
بقيمة   50  : السيد رماش محمد 

5.000 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  محمد  عمراني  السيد 
فا1 29 شارع عبد الرحيم السقاط 

حي بدر 30050 فا1 املغرب.
عنوانه(ا)  محمد  رماش  السيد 
زنقة عبد الكريم الرايس   (42 فا1 

حي طارق ) 30050 فا1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عمراني عنوانه(ا) فا1 29 
شارع عبد الرحيم السقاط حي بدر 

30050 فا1 املغرب
فا1  عنوانه(ا)  رماش  السيد 
42) زنقة عبد الكريم الرايس تجزئة 
فا1   30050 الدكارات  الحجوي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفا1 بتاريخ - تحت رقم -.

381I

GLOBAL BUSINESS CONSULTING

SAYRAN CAR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SAYRAN CAR SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

بتاريخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 
الجمع  عقد  تم   .(6/0(/2020
 SOCIETE« العام االستثنائي لشركة 
ش.م.م.    »SAYRAN CAR  SARL
بلير  حي   (0 رقم  اإل مالي:   ومقرها 

الزنقة 0)  برج موالي عمر  مكنا1
حيث تمت املصادقة وتقرر ما يلي:

الحل املسبق للشركة   
تعيين السيد قاسم عكي املصفي 

للشركة 
كمكان  الشركة  مقر  تحديد 

للتصفية.  
لدى  القانوني  اإليداع  تــــم  وقد 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
 (33 رقم  تحت  بتاريخ   بمكنا1 

 29/0(/2020
لإلعالن و النشر

382I

ficof

EL HIHI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

ficof

 1rue abi temmam ، 60000،

oujda maroc

EL HIHI TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي طريق 

مغنية تجزئة علج رقم6) - 60000 

و دة املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

24755

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى   

تم تغيير   20(6 08 غشت  املؤرخ في 

 EL HIHI« من  الشركة  تسمية 

 LOGITRANS« إلى   »TRANS

. »BAGGUI

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   20 بتاريخ  بو دة   التجارية 

6)20 تحت رقم 2953.

383I

global compta et conseils

LA DEFENSE TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

global compta et conseils

0),شارع ابن تومرت الطابق الثاني ، 

90000، طنجة املغرب

LA DEFENSE TRANS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 0),شارع 

ابن تومرت الطابق االول - 90000 

طنجة املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.89707

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
8)20 تم تعيين  0) شتنبر  املؤرخ في 
السيد(ة)  للشركة  مسير  ديد 

الجوزي عبد هللا كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (( بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)20 تحت رقم )2)).

384I

ادكو كونسيل

ODIENSUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ادكو كونسيل
26 حي الريحان الطابق ) الشقة 2 
حي الراحة. ، 20550، الدار البيضاء 

املغرب
ODIENSUR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 97) 

شارع املقاومة طابق 6 الدارالبيضاء 
20050 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
457569

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (0
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ODIENSUR
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصال.
 (97  : اال تماعي  املقر  عنوان 
الدارالبيضاء   6 شارع املقاومة طابق 

20050 الدارالبيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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 330   : بلبركة  وسيمة  السيدة 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 340   : بوسدرة  سارة  السيدة 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

السيد كريم نورالدين بن  لون :  
330 حصة بقيمة 00) درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة وسيمة بلبركة عنوانه(ا) 
حي النصر إقامة روز عمارة 3) رقم ) 

50)20 املحمدية املغرب.
عنوانه(ا)  بوسدرة  السيدة سارة 
  (28 رقم   (2 زنقة   0( إالدريسية 

20240 الدارالبيضاء املغرب.
بن  نورالدين  كريم  السيد 
سيتي  كولف  عنوانه(ا)   لون 
 08 الشقة   02 الطابق   66 عمارة 
 20340 بوسكورة  الخضراء  املدينة 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة وسيمة بلبركة عنوانه(ا) 
حي النصر إقامة روز عمارة 3) رقم ) 

50)20 املحمدية املغرب
عنوانه(ا)  بوسدرة  السيدة سارة 
  (28 رقم   (2 زنقة   0( إالدريسية 

20240 الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 609)73.

385I

ملزوكي تور

املياه والبستان
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ملزوكي تور
شقة رقم 4 عمارة  I الطابق  )  

أبواب مراكش ، 40000، مراكش 
املغرب

املياه والبستان شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 8)5 
عمارة النجاح الحي الصناعي مراكش 

- 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(02763

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   (5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

املياه   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

والبستان.

اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البستنة.
عنوان املقر اال تماعي : رقم 8)5 

عمارة النجاح الحي الصناعي مراكش 

- 40000 مراكش املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (0.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة حنان قادري :  50 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

50 حصة    : السيد سعيد مزناكي 

بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  قادري  حنان  السيدة 
مراكش  ابواب   5 فرع   (36 رقم 

40000 مراكش املغرب.

عنوانه(ا)  مزناكي  سعيد  السيد 
مراكش  ابواب   5 فرع   (36 رقم 

40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  قادري  حنان  السيدة 
مراكش  ابواب   5 فرع   (36 رقم 

40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (7 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2337)).
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عبد الرحمان الهيالل محاس6 معتمد من الدولة

KMEB SERVICES SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

عبد الرحمان الهيالل محاس6 
معتمد من الدولة

) شارع اللة ياقوت الطابق 3 رقم 
0) الدار البيضاء ، 20000، الدار 

البيضاء املغرب
 KMEB SERVICES SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 44) 

شارع محمد سميحة إقامة  وهرة 
محمد سميحة ، الطابق الساد1 ، 
شقة 35 ،20300  الدار البيضاء  - 

20300 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4546((
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 KMEB  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SERVICES SARL
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء أو أشغال اخرى والتفاوض.
 (44  : اال تماعي  املقر  عنوان 
إقامة  وهرة  شارع محمد سميحة 
 ، الطابق الساد1   ، محمد سميحة 
 - الدار البيضاء     20300،  35 شقة 

20300 الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محمد القوبي :  500 حصة 

بقيمة 50.000 درهم للحصة .
 500   : البوعي�سي  السيد محمد 
حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  القوبي  محمد  السيد 
 62 رقم   40 بلوك  مريم  اللة  حي 

20700  الدار البيضاء املغرب.
السيد محمد البوعي�سي عنوانه(ا) 
تجزئة كنزة 2 رقم 77 شقة 6  20232  

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  القوبي  محمد  السيد 
 62 رقم   40 بلوك  مريم  اللة  حي 

20700  الدار البيضاء املغرب
السيد محمد البوعي�سي عنوانه(ا) 
تجزئة كنزة 2 رقم 77 شقة 6  20232 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2020 تحت رقم 2968.
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CRI MEKNES

 ROUKHAM AL ISMAILIA
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CRI MEKNES
 S37 AVENUE OKBA BNOU
 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

    ROUKHAM AL ISMAILIA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي  56 قرية 
الحرفيين الرميكة  - 50050 مكنا1 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

49409
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (4
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
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.   ROUKHAM AL ISMAILIA SARL
أعمال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

الرخام .
– أشغال مختلفة. 

– استيراد و تصدير ..
عنوان املقر اال تماعي :  56 قرية 
الحرفيين الرميكة  - 50050 مكنا1 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 750   : محمود  كرامي  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
250 حصة    : السيد كرامي عمر  

بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  محمود  كرامي  السيد 
رقم 5 درب موالي إسماعيل النجارين 

50000 مكنا1 املغرب.
السيد كرامي عمر  عنوانه(ا) رقم 
النجارين  إسماعيل  موالي  درب   5

50000 مكنا1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد كرامي عمر  عنوانه(ا) رقم 
النجارين  إسماعيل  موالي  درب   5

50000 مكنا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   20 بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2020 تحت رقم 827.
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الحسين فاضيل

CENTRE 3R ORTHO-VISUEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الحسين فاضيل
شقة رقم 05 حي االزدهار 9-75 
مراكش ، 40000، مراكش املغرب
 CENTRE 3R ORTHO-VISUEL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي مكت6 رقم 

) الطابق األول٬ عمارة )) مكرر٬ 
شارع رحال بن أحمد  يليز٬مراكش 

- 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(02965

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   (3
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CENTRE 3R ORTHO-VISUEL
تقويم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البصر.
مكت6   : اال تماعي  املقر  عنوان 
رقم ) الطابق األول٬ عمارة )) مكرر٬ 
شارع رحال بن أحمد  يليز٬مراكش - 

40000 مراكش املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 20(.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عزيز يونس :  0)2.0 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  يونس  عزيز  السيد 
مكرر   (( شارع رحال بن أحمد رقم 
مراكش   40000  يليز٬مراكش 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  يونس  عزيز  السيد 
مكرر   (( شارع رحال بن أحمد رقم 
مراكش   40000  يليز٬مراكش 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   2( بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2079.
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MOORISH

ANALISA DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 20080، الدار البيضاء املغرب
 ANALISA DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 5 شارع 
ابن تاشفين اقامة الشاطئ الطابق 2 
رقم الشقة 3 طنجة - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(03473

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   06
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ANALISA DISTRIBUTION
غرض الشركة بإيجاز : االستيراد و 
التصدير، التجارة الوطنية و الدولية  
و توزيع  ميع  بالجملة و التفصيل، 
انواع املنسو ات و املالبس الجاهزة..
شارع   5  : عنوان املقر اال تماعي 
ابن تاشفين اقامة الشاطئ الطابق 2 
رقم الشقة 3 طنجة - 90000 طنجة 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000   : السيد محمد سليمان 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد سليمان عنوانه(ا) 

كايي لو1 روساليس رقم 4 بويرتا ص 

سبتة )00)5 سبتة اسبانيا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد سليمان عنوانه(ا) 

كايي لو1 روساليس رقم 4 بويرتا ص 

سبتة )00)5 سبتة اسبانيا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بطنجة  بتاريخ - تحت رقم -.
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M F B C

بروداي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

M F B C

34) ز اوية شا رع اوال د زيا ت و زتقة 

اسوا ت عما ر ة  B الطا بق 4 رقم 7 

، 20500، الد ا ر البيصا ء املغر ب

بروداي  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 7)2 

اقامة الفتح شارع ابراهيم الروداني 

الطابق االول الرقم 3 - 24040 الدار 

البيضاء املغر ب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.335473

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

9)20 تقرر حل  24 د نبر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 (0.000 رأسمالها  مبلغ  بروداي   

 2(7 درهم وعنوان مقرها اإل تماعي 

اقامة الفتح شارع ابراهيم الروداني 

الطابق االول الرقم 3 - 24040 الدار 

عدم    : ل  نتيجة  ب  املغر  البيضاء 

و ود السيولة املا دية.

 2(7 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

اقامة الفتح شارع ابراهيم الروداني 

الطابق االول الرقم 3 املغر ب 24040 

الدار البيضاء املغر ب. 
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و عين:
و  بلحمر  ادريس   السيد(ة) 
عنوانه(ا) تجزئة النور1 الرقم 243 
دار بوعزة  82)27 بوسكورة  املغر ب 

كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 504)73.
391I

DWELLING

LORD OF SOFT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DWELLING
 AV YOUSSEF IBNOU 5

 TACHEFINE 2EME ETG APPT
 3 TANGER RESD LA PLAGE،

90000، TANGER MAROC
LORD OF SOFT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 5 شارع 

ابن تاشفين اقامة الشاطئ الطابق 2 
رقم الشقة 3 طنجة - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(0348(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   (6
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LORD : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.OF SOFT
غرض الشركة بإيجاز : الخدمات 

املعلوماتية املختلفة و االتصاالت.
شارع   5  : عنوان املقر اال تماعي 
ابن تاشفين اقامة الشاطئ الطابق 2 

رقم الشقة 3 طنجة - 90000 طنجة 
املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 (25   : الجادولي  أيوب  السيد 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

السيد أشرف بشير :  25) حصة 
بقيمة 00) درهم للحصة .

  : اسماعيلي  علوي  نوفل  السيد 
25) حصة بقيمة 00) درهم للحصة 
السيد معاد الشاي6 :  25) حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  الجادولي  أيوب  السيد 
 28830 املحمدية  الحرية  حي   435

املحمدية املغرب.
عنوانه(ا)  بشير  أشرف  السيد 
حي  امللكي  للدرك  الوظيفي  السكن 
معطى هللا رقم 29) اسكجور مراكش 

40000 مراكش املغرب.
اسماعيلي  علوي  نوفل  السيد 
الخميسات  زنقة  وراء  عنوانه(ا) 
 32000 الحسيمة  عابد  سيدي  حي 

الحسيمة املغرب.
عنوانه(ا)  الشاي6  معاد  السيد 
الكارة   4 شارع سيدي بونوار الزنقة 

برشيد 00)26 برشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  الجادولي  أيوب  السيد 
 28830 املحمدية  الحرية  حي   435

املحمدية املغرب
عنوانه(ا)  بشير  أشرف  السيد 
حي  امللكي  للدرك  الوظيفي  السكن 
معطى هللا رقم 29) اسكجور مراكش 

40000 مراكش املغرب
اسماعيلي  علوي  نوفل  السيد 
الخميسات  زنقة  وراء  عنوانه(ا) 
 32000 الحسيمة  عابد  سيدي  حي 

الحسيمة املغرب
عنوانه(ا)  الشاي6  معاد  السيد 
الكارة   4 شارع سيدي بونوار الزنقة 

برشيد 00)26 برشيد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بطنجة  بتاريخ - تحت رقم -.

392I

املحاسبة نعمان مجيدة

SOMARESTAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املحاسبة نعمان مجيدة
رقم ) شارع عالل بن عبد هللا 

سيدي احمد التادلي صفرو ، 

000)3، صفرو املغرب

SOMARESTAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم )0) 

بلوك ج حي بنصفار صفرو - 000)3 

صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2789

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (3

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOMARESTAL
ممون   : بإيجاز  الشركة  غرض 

(تسمين  الحيواني  واالنتاج  حفالت 

العجول).
عنوان املقر اال تماعي : رقم )0) 

بلوك ج حي بنصفار صفرو - 000)3 

صفرو املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

اسماء  العلوي  الواثق  السيدة 

درهم   (00 بقيمة  حصة   (.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

اسماء  العلوي  الواثق  السيدة 
تجزئة هند طريق   24 رقم  عنوانه(ا) 

املنزل صفرو 000)3 صفرو املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

اسماء  العلوي  الواثق  السيدة 
تجزئة هند طريق   24 رقم  عنوانه(ا) 

املنزل صفرو 000)3 صفرو املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (9 بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

2020 تحت رقم 56.

393I

CABINET LGHALI AMINE

ALTACONTROL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET LGHALI AMINE

 DERB ELMANJRA RUE 72

 N°14 CASABLANCA، 20500،

casablanca maroc

ALTACONTROL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي حي الفرح 
زنقة 95 رقم 3 الطابق 3 - 20540 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(8(39(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

9)20 تقرر حل  )3 د نبر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها  مبلغ    ALTACONTROL

مقرها  وعنوان  درهم   (00.000
رقم   95 زنقة  الفرح  حي  اإل تماعي 

الدار البيضاء   20540  -  3 الطابق   3

تشغيل  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.
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و حدد مقر التصفية ب حي الفرح 
 20540  -  3 الطابق   3 رقم   95 زنقة 

الدار البيضاء املغرب. 

و عين:
و  زغلول  رشيد   السيد(ة) 
رقم   95 زنقة  الفرح  حي  عنوانه(ا) 

البيضاء  الدار   20540  3 الطابق   3

املغرب كمصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 49)732.

394I

VISION CONSEILS FIDUCIAIRE SARL AU

CHAABI OPTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 VISION CONSEILS FIDUCIAIRE

SARL AU

 N°69 VILLA MAHASSINE APPT

 N°2 MASSIRA I C MARRAKECH

 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

CHAABI OPTIQUE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي متجر 

GH 13 06 عمارة 97 عملية بروج 

الزيتون محاميد 7 - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(02963

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHAABI OPTIQUE
تا ر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بصريات بالتقسيط .
متجر   : اال تماعي  املقر  عنوان 
عملية بروج   97 عمارة   GH 13  06
الزيتون محاميد 7 - 40000 مراكش 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000   : امينة  توفلة  السيدة 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  امينة  توفلة  السيدة 
عمارة  الخطابي  الكريم  عبد  شارع 
 40000 ))  ليز  الشقة   0( نوال 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  امينة  توفلة  السيدة 
عمارة  الخطابي  الكريم  عبد  شارع 
 40000 ))  ليز  الشقة   0( نوال 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   2( بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم )252)).
395I

STRUCTURAL PEARL

STRUCTURAL PEARL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STRUCTURAL PEARL
 DOUAR OULED TAYEB 6

 BOAABID SAKYA FES ، 30023،
FES MAROC

 STRUCTURAL PEARL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم  6 

دوار اوالد  الطي6  بوعبيد ساقية                   
فا1 30023 فا1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6(607

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   (3
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.STRUCTURAL PEARL SARL
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مختلفة للبناء. اشغال عامة. تصدير 

و استراد. مستشار تسيير.
 6 رقم    : املقر اال تماعي  عنوان 
بوعبيد ساقية                    الطي6   اوالد   دوار 

فا1 30023 فا1 املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 90.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد صباني احمد  :  300 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
السيد  العمراني الجاي حفيظ   :  
300 حصة بقيمة 00) درهم للحصة 
السيدة القاسمي فاطمة الزهراء    
درهم   (00 بقيمة  حصة   300   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  احمد   صباني  السيد 
السمن  عين  الزهورطريق  حي   23

فا1 30020 فا1 املغرب.
حفيظ    الجاي  العمراني  السيد  
الشافعي  امام  زنقة   (2 عنوانه(ا) 
فا1   300(0 الدكارات    6 الشقة 

املغرب.
السيدة القاسمي فاطمة الزهراء      
السالوي  بالد   8 زنقة   8 عنوانه(ا) 

سه6 الورد  20)30 فا1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  احمد   صباني  السيد 
السمن  عين  الزهورطريق  حي   23

فا1 30020 فا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   20 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2020 تحت رقم 259.
396I

socomif sarl

SOMANAILS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

socomif sarl
زنقة محمد الحصالي عمارة 35 شقة 

رقم 2 ، 4005)، القنيطرة املغرب
SOMANAILS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق ) 
املكت6 رقم 2 شارع محمد الساد1 

209 بيس  - 4000) القنيطرة  
املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5435(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOMANAILS
استراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير منتجات التجميل.
عنوان املقر اال تماعي : الطابق ) 
2 شارع محمد الساد1  املكت6 رقم 
القنيطرة    (4000  - بيس    209

املغرب .
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة مارية زروال  :  600 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
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 400   : املعروفي   ياسين  السيد 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  زروال   مارية  السيدة 
 (00(0 اكدال   ورغة  زمقة   (4

الرباط املغرب .
السيد ياسين املعروفي  عنوانه(ا) 
قطاع 23 بلوك او عمارة 2 شقة ) حي 

الرياض  0)00) الرباط املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  زروال   مارية  السيدة 
4) زمقة ورغة اكدال 0)00) الرباط 

املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 24 فبراير 

2020 تحت رقم 74322.

397I

baaach travel

الشركة العامة لالشغال 
الطرقية والتهيئة تافياللت

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

baaach travel
 cooperative sidi daher targa
 saada ، 40000، marrakech

maroc
الشركة العامة لالشغال الطرقية 

والتهيئة تافياللت شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار ايت 
اوعزو حربيل - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(968
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   0(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : الشركة 
والتهيئة  الطرقية  لالشغال  العامة 

تافياللت.
البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واالشغال  املختلفة.
دوار   : اال تماعي  املقر  عنوان 
40000 مراكش   - ايت اوعزو حربيل 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000   : السيد فركاني عبدهللا 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  فركاني عبدهللا  السيد 
2 رقم  8 الطابق  اقامة الزهرة عمارة 
الدار البيضاء   27(82 بوسكورة   ((

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  فركاني عبدهللا  السيد 
2 رقم  8 الطابق  اقامة الزهرة عمارة 
الدار البيضاء   27(82 بوسكورة   ((

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (9 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2440)).
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LMC CONSEILS

TRAPOL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LMC CONSEILS
شارع محمد الخامس قنطرة سو1 

عمارة األزرق الطابق الثاني رقم 
9) ايت ملول ، 50)86، ايت ملول 

املغرب
TRAPOL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم )8 
حي تابوحسينت اغروض اكادير - 

80007 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4252(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (0
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRAPOL
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الطالء االصطناعي /  األشغال العامة  

/  االستيراد والتصدير.
 8( رقم   : عنوان املقر اال تماعي 
 - اكادير  اغروض  تابوحسينت  حي 

80007 اكادير املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة اخصا�سي خديجة :  300 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
  : الحفيض  بوطبيبة عبد  السيد 
700 حصة بقيمة 00) درهم للحصة
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
خديجة  اخصا�سي  السيدة 
بلفاع  القسبات  دوار  عنوانه(ا) 
اشتوكة   87252 باها  ايت  اشتوكة 

ايت باها املغرب.
الحفيض  عبد  بوطبيبة  السيد 
عنوانه(ا) بلوك )0 رقم 58) بنسركاو 

اكادير 80007 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
خديجة  اخصا�سي  السيدة 
بلفاع  القسبات  دوار  عنوانه(ا) 
اشتوكة   87252 باها  ايت  اشتوكة 

ايت باها املغرب
الحفيض  عبد  بوطبيبة  السيد 
عنوانه(ا) بلوك )0 رقم 58) بنسركاو 

اكادير 80007 اكادير املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   20 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2020 تحت رقم 89654.
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املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون الساقية 

الحمراء

WEB SERVICES SH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 
العيون الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 70000، 
العيون املغرب

WEB SERVICES SH  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي  رقم 342 
مدينة الوحدة بلوك ف - 70000 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
25309

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   20(8 غشت   07
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 WEB  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. SERVICES SH
وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للتواصل والخدمات الوب.
عنوان املقر اال تماعي :  رقم 342 
 70000  - ف  بلوك  الوحدة  مدينة 

العيون املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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االدري�سي  املجدي  محمد  السيد 

درهم   (00 بقيمة  حصة   (.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

االدري�سي  املجدي  محمد  السيد 

مدينة الوحدة   342 رقم  عنوانه(ا)  

بلوك ف 70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

االدري�سي  املجدي  محمد  السيد 

مدينة الوحدة   342 رقم  عنوانه(ا)  

بلوك ف 70000 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 27 غشت 

8)20 تحت رقم 8)/7)9).

400I

bemultico  بيمولتيكو

GROUPE ESATRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

bemultico  بيمولتيكو
رقم 06) شقة رقم )0 الزيتون 

املعركة -مكنا1 ، 50060، مكنا1 

مكنا1

GROUPE ESATRAV شركة 

ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 8)2 

رياض الزيتونة مكنا1 - 50000 

مكنا1 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.42557

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

9)20 تقرر حل  0) د نبر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

GROUPE ESATRAV  مبلغ رأسمالها 

مقرها  وعنوان  درهم   (00.000

الزيتونة  رياض   2(8 اإل تماعي رقم 

املغرب  مكنا1   50000  - مكنا1 

نتيجة ل : عدم تحقيق هدف الشركة.

و حدد مقر التصفية ب رقم 8)2 

 50000  - مكنا1  الزيتونة  رياض 

مكنا1 املغرب. 

و عين:

السيد(ة) محسين   ايت احساين 

 54450 الحمام  تغزى  عنوانه(ا)  و 

مريرت املغرب كمصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقود  تبليغ  محل  و   املخابرة 

رقم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق  و 

8)2 رياض الزيتونة مكنا1

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2020 تحت رقم 356.
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bemultico  بيمولتيكو

OUMAMI FRÈRES 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تقليص هدف الشركة

bemultico  بيمولتيكو
رقم 06) شقة رقم )0 الزيتون 

املعركة -مكنا1 ، 50060، مكنا1 

مكنا1

 OUMAMI FRÈRES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اال تماعي كراج في 

الرقم )9 املنتزه الشطر ) الجناح )0 

مكنا1 - 50000 مكنا1 املغرب.

تقليص هدف الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

47837

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم حذف   2020 يناير   02 املؤرخ في 

األنشطة التالية من نشاط الشركة 

الحالي :

التفاوض.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2020 تحت رقم 927.

402I

ملزوكي تور

ملزوكي تور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ملزوكي تور
شقة رقم 4 عمارة  I الطابق  )  

أبواب مراكش ، 40000، مراكش 
املغرب

ملزوكي تور شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شقة رقم 
4 عمارة I  الطابق ) ابواب مراكش - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(02827

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   03
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
ملزوكي   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

تور.
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السياحي.
عنوان املقر اال تماعي : شقة رقم 
4 عمارة I  الطابق ) ابواب مراكش - 

40000 مراكش املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد ملزوكي تور :  000.) حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ملزوكي مصطفى عنوانه(ا) 
صكومة   2 تجهزة الحسن   444 رقم 
مراكش   40000 مراكش  اسكجور 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ملزوكي مصطفى عنوانه(ا) 

صكومة   2 تجهزة الحسن   444 رقم 

مراكش   40000 مراكش  اسكجور 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (8 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2392)).

403I

FOUZMEDIA

BELLE IMAGE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

إغالق فرع تابع لشركة تجارية يو د 

مقرها اال تماعي باملغرب

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

BELLE IMAGE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: الزنقة 

)2 الرقم 39 املنطقة الصناعية - - 

القنيطرة املغرب.

»إغالق فرع تابع لشركة تجارية 

يو د مقرها اال تماعي باملغرب«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2848(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 26 يناير 2020 تقرر إغالق 

 BELLE IMAGE لشركة  تابع  فرع 

  (9 في  عنوانه  والكائن   - تسميته 

مكرر طارق ابن زياد املدينة العليا - - 

القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 04 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

فبراير 2020 تحت رقم 45)74.

404I
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FOUZMEDIA

SOUIRI EVENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc
SOUIRI EVENTS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي فال 
فلوري زاوية شارع عنترة إقامة 2 
مكت6 رقم 2، - 4000) القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
54339

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (2
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOUIRI EVENTS
غرض الشركة بإيجاز : كراء قاعة 

الحفالت.
فال   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 2 إقامة  عنترة  شارع  زاوية  فلوري 
القنيطرة   (4000  -  ،2 رقم  مكت6 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
محمد  سيدي  محتوت  السيد 
عنوانه(ا) القنيطرة 4000) القنيطرة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

محمد  سيدي  محتوت  السيد 
عنوانه(ا) القنيطرة 4000) القنيطرة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتاريخ  االبتدائية بالقنيطرة  

رقم -.
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FOUZMEDIA

NAZA INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc
NAZA INTERNATIONAL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 382 شارع 
محمد الخامس اقامة حسن 9) 

مكت6 4) - 4000) القنيطرة املغرر
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
539(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   20(9 د نبر   20
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 NAZA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.INTERNATIONAL
مكت6   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارة.
 382  : اال تماعي  املقر  عنوان 
اقامة حسن  الخامس  محمد  شارع 
القنيطرة   (4000  -  (4 مكت6   (9

املغرر.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  بوزقة  عتيقة  السيدة 
5) حي السعادة  الرقم   (6(8 الزنقة 

الدشيشة --- انزكان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  بوزقة  عتيقة  السيدة 
5) حي السعادة  الرقم   (6(8 الزنقة 

الدشيشة - انزكان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 09 يناير 

2020 تحت رقم -.
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FOUZMEDIA

ART ET SAVEURS
إعالن متعدد القرارات

FOUZMEDIA
 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc
ART ET SAVEURS  »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها اال تماعي: املحل رقم  
2 الرقم 6)92 بلوك L اوالد او يه 

- - القنيطرة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.5(90(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2020 يناير   (3 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
العنوان  الى  اال تماعي  املقر  تحويل 
مهدية  طريق  التنشيط  حي  التالي: 

بلوك C الرقم 73 القنيطرة 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
توسيع نشاط الشركة باضافة نشاط 
مخبزة عصرية وانتاج وبيع الحلويات.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
العنوان  الى  اال تماعي  املقر  تحويل 
مهدية  طريق  التنشيط  حي  التالي: 

بلوك C الرقم 73 القنيطرة 
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
توسيع نشاط الشركة باضافة نشاط 
مخبزة عصرية وانتاج وبيع الحلويات

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

فبراير 2020 تحت رقم 74240.
407I

LAMBY LOGISTICS  SARL

LAMBY LOGISTICS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LAMBY LOGISTICS  SARL
8، تجزئة الزيتونة، كلم 6، املدينة 
الجديدة ، 50020، مكنا1 املغرب
LAMBY LOGISTICS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 8، تجزئة 
الزيتونة، كلم 6، م.ج.  - 50020 

مكنا1  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

49449
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   20
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LAMBY LOGISTICS
نقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير
عنوان املقر اال تماعي : 8، تجزئة 
 50020  - م.ج.    ،6 كلم  الزيتونة، 

مكنا1  املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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الشركة:   رأسمال  مبلغ 
00.000,00) درهم، مقسم كالتالي:

 800   : موالي   ملرابطي  السيد 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 200   : مروان  ملرابطي  السيد 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  السيد ملرابطي موالي  
بن  هللا  عبد  حي   ،4 زنقة   ،4 رقم 
رواحة طريق الحا 6، م ج  50000 

مكنا1 املغرب.
عنوانه(ا)  مروان  ملرابطي  السيد 
بن  هللا  عبد  حي   ،4 زنقة   ،4 رقم 
رواحة طريق الحا 6، م ج  50000 

مكنا1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  مروان  ملرابطي  السيد 
بن  هللا  عبد  حي   ،4 زنقة   ،4 رقم 
رواحة طريق الحا 6، م ج  50000 

مكنا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2020 تحت رقم 943.

408I

JURISMAG SARL

HEALTH SYNERGY SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen), Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

  HEALTH SYNERGY SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 46، شارع 
الزرقطوني ، الطابق 2، الشقة رقم 

6 - 20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

457969
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. HEALTH SYNERGY SARL AU
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات والتدري6 التقني.
عنوان املقر اال تماعي : 46، شارع 
الشقة رقم   ،2 الطابق   ، الزرقطوني 

6 - 20000 الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 20.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد يونس  فكري :  200 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  فكري  يونس  السيد 

فرنسا  54000 نان�سي فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  فكري  يونس  السيد 

فرنسا 54000 نان�سي فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 732050.
409I

ANAMAR FIDUCIAIRE

اف تي ام تي ترافو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ANAMAR FIDUCIAIRE
 N 280 HAY BOUGAFER ،
45800، TINGHIR maroc

اف تي ام تي ترافو شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي مركز 

اكنيون  تنغير 45800 تنغير املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 07.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2020 فبراير   (8 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تنغورت  (ة)  السيد  تفويت 

من  ا تماعية  حصة   500 فاطمة 

السيد  لفائدة   حصة   (.000 أصل 

فبراير   (8 (ة) محمد تنغورت بتاريخ 

.2020

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

فبراير   20 بتاريخ  بتنغير   االبتدائية 

2020 تحت رقم 49).

410I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

 STE ARZIOU HAFID CAR

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC

SARL

 RUE OUAZZANE IMMB 01

 DEUXIEME ETAGE NADOR ،

62000، NADOR MAROC

 STE ARZIOU HAFID CAR SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي عين 

الزهرة املركز - 62000 الناظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : )7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARZIOU HAFID CAR SARL
كراء   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات.
عين   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الناظور   62000  - املركز  الزهرة 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الحفيظ  عبد  أرزيو  السيد 
درهم   500 بقيمة  حصة   (.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الحفيظ  عبد  أرزيو  السيد 
عنوانه(ا) دوار تلغنت وردانة دريوش 

62000 دريوش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  رمضاني  مال  السيد 
 62000 دريوش  وردانة  تلغنت  دوار 

دريوش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  بالدريوش   االبتدائية 

فبراير 2020 تحت رقم 07.
411I

ادكو كونسيل

TRANDINGLOBAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ادكو كونسيل
26 حي الريحان الطابق ) الشقة 2 
حي الراحة. ، 20550، الدار البيضاء 

املغرب
TRANDINGLOBAL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 97) 
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شارع املقاومة طابق 6 - 20050 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

457579

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 يناير   3(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRANDINGLOBAL

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارية.

 (97  : اال تماعي  املقر  عنوان 

 20050  -  6 طابق  املقاومة  شارع 

الدارالبيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد شاكر :  500 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد شاكر عنوانه(ا) حي 

الرحمة قطاع 1 رقم )20) 20320 

سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد شاكر عنوانه(ا) حي 

الرحمة قطاع 1 رقم )20) 20320 

سال املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم ))6)73.

412I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

شركة رينا ميديا لالنتاج ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC
SARL

 RUE OUAZZANE IMMB 01
 DEUXIEME ETAGE NADOR ،

62000، NADOR MAROC
شركة رينا ميديا لالنتاج ش.م.م 
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
الحسن الثاني العروي - 62950 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

0000
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   06
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

رينا ميديا لالنتاج ش.م.م.
MEDIA * : غرض الشركة بإيجاز

TELECOMMUNICATION *
 ORGANISATION  *
 DES RUENIONS ET DES

.CONFERANCES
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 62950  - العروي  الثاني  الحسن 

الناظور املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : احمد  وهري  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
السيد ربيع الفاضلي :  500 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  احمد  وهري  السيد 

شارع الحسن الثاني العروي 62950 

الناظور املغرب.

عنوانه(ا)  الفاضلي  ربيع  السيد 

شارع الحسن الثاني العروي 62950 

الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  احمد  وهري  السيد 

شارع الحسن الثاني العروي 62950 

الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 29 يناير 

2020 تحت رقم 23).

413I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

شركة زوسف كار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC

SARL

 RUE OUAZZANE IMMB 01

 DEUXIEME ETAGE NADOR ،

62000، NADOR MAROC

شركة زوسف كار شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
الفتح سلوان - 62000 الناظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

0000

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   20(9 نونبر   04

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

زوسف كار.

كراء   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات.

تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

الناظور   62000  - سلوان  الفتح 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد يوسف املسعودي :  000.) 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

املسعودي  يوسف  السيد 

سلوان  ضرضورة  حي  عنوانه(ا) 

62000 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  لهالل  ياسين  السيد 

دوار الغماش سلوان 62000 الناظور 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 30 يناير 

2020 تحت رقم 35).

414I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائتمانية الثقة العيون

LAAYOUNE

EMANUELE PESCA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائتمانية الثقة العيون

CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�سى 
العيون ، 72000، املر�سى العيون 

املغرب

EMANUELE PESCA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 
سيدي افني رقم 32 شقة )0 املر�سى 

العيون. - 70002 املر�سى العيون 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
30967

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EMANUELE PESCA
تصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 ، األسماك  أنواع  واستيراد  ميع 
رأسيات   ، القشريات   ، الرخويات 
البحر ، الصدف ،  راد البحر وغيرها 
أو  املحلية   ، البحرية  املأكوالت  من 
الصيد  سفن  طريق  عن  املستوردة 
األ نبية  أو  املحلية   ، التجميد  أو 
املأكوالت  منتجات  وترويج  ؛تسويق 
البحرية الطاز ة واملجمدة واملجمدة 
صناعة  املحفوظة.  وشبه  واملعلبة 
 ، استيراد   ، شراء   ، األسماك  صيد 
نقل   ، تا ر أسماك   ، بيع   ، تصدير 

 ميع املنتجات السمكية.
زنقة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
سيدي افني رقم 32 شقة )0 املر�سى 
العيون  املر�سى   70002  - العيون. 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 NEGRI MICHELLE السيد 
درهم   (00 بقيمة  حصة   :  1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 NEGRI MICHELLE السيد 

روما   (00 ايطاليا  روما  عنوانه(ا) 

ايطاليا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 NEGRI MICHELLE السيد 

روما   (00 ايطاليا  روما  عنوانه(ا) 

ايطاليا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

20 فبراير  االبتدائية بالعيون  بتاريخ 

2020 تحت رقم 433/2020.

415I

afayad group

DUNE QUAD RIDERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

afayad group

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

DUNE QUAD RIDERS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي محل رقم 

4) قصارية القباج رقم 9 شارع 

حمان الفطواكي عرصة املعاش 

مراكش املدينة  - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(02889

 0( عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 فبراير 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 DUNE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.QUAD RIDERS

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكواد لالنشطة الرياضية والتسلية 

,استئجار الجمل.

,خدمة  النارية  الدر ات  كراء 

سياحية.

محل   : اال تماعي  املقر  عنوان 

9 شارع  4) قصارية القباج رقم  رقم 

املعاش  عرصة  الفطواكي  حمان 

مراكش   40000  - املدينة   مراكش 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : ويميك   الطي6  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 500   : السيد عبد الحق باخيري 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  السيد الطي6 ويميك  

إقليم  إداوعزا  تسرسارت  دوار 

الصويرة  40000 مراكش  املغرب.

باخيري  الحق  عبد  السيد 

 (00 رقم   ( سعادة  عنوانه(ا) 

مراكش    40000 مراكش   املحاميد 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  السيد الطي6 ويميك  

إقليم  إداوعزا  تسرسارت  دوار 

الصويرة  40000 مراكش  املغرب

باخيري  الحق  عبد  السيد 

 (00 رقم   ( سعادة  عنوانه(ا) 

مراكش    40000 مراكش   املحاميد 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   20 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2450)).

416I

شارماكو

ويب ادج

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

شارماكو

3)) شارع عبد الكريم الخطابي 

عمارة املهند1 مدخل أ 8-7 ، 

0)400، مراكش املغرب

وي6 ادج شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : الحي 

الشتوي زاوية زنقة خطي6 اقامة 

ادم رقم 4) - 40000 مراكش  

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.75(3(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر   20(9 أكتوبر   3( في  املؤرخ 

حل وي6 ادج شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  درهم   (00.000 رأسمالها 

الشتوي  الحي  اإل تماعي  مقرها 

رقم  ادم  اقامة  خطي6  زنقة  زاوية 

40000 مراكش  املغرب نتيجة   -  (4

الستحالة االستغالل .

و عين:

شجعي  سمية     السيد(ة) 

و عنوانه(ا) سماللية زنقة واد الكبير 

املغرب  مراكش   40000  54 رقم 

كمصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

الحي  وفي   20(9 أكتوبر   3( بتاريخ 

الشتوي زاوية زنقة خطي6 اقامة ادم 

رقم 4) - 40000 مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (9 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2434)).

417I
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CRI NADOR

ZOULIKA MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CRI NADOR
 BD ZERKTOUNI NADOR BD

 ZERKTOUNI NADOR، 62000،
NADOR MAROC

ZOULIKA MAROC شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
املسيرة 503 الناظور  الناظور 

62000 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(9693
 07 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 فبراير 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ZOULIKA MAROC
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواد الغذائية
العطور ومستحضرات التجميل

 استيراد وتصدير
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الناظور  الناظور    503 املسيرة 

62000 الناظور املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

00.000,00) درهم، مقسم كالتالي:
 999   : محمد  املختاري  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
  : السيدة إسماعيل دريس سيهام 

) حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املختاري محمد عنوانه(ا) 
الناظور   62000 الناظور  فرخانة 

املغرب.

سيهام  دريس  إسماعيل  السيدة 
 62000 الناظور  فرخانة  عنوانه(ا) 

الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املختاري محمد عنوانه(ا) 
الناظور   62000 الناظور  فرخانة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 8) فبراير 

2020 تحت رقم 230.
418I

global compta et conseils

LA DEFENSE TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

global compta et conseils
0),شارع ابن تومرت الطابق الثاني ، 

90000، طنجة املغرب
LA DEFENSE TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 0),شارع 
ابن تومرت الطابق االول - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
89707

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   20(8 ماي   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DEFENSE TRANS
النقل   1-  : غرض الشركة بإيجاز 

البري الوطني والدولي للبضائع
-2 نقل الركاب الوطني والدولي

-3 نقل املوظفين.

-4 استئجار أي وسيلة نقل.
0),شارع   : عنوان املقر اال تماعي 
 90000  - ابن تومرت الطابق االول 

طنجة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد هللا الجوزي :  000.) 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد هللا الجوزي عنوانه(ا) 
طنجة   90000 الشرقية  املنار  دوار 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  الزيدي  محمد  السيد 
 90000  ( رقم   8 زنقة  السانية  حي 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   08 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

8)20 تحت رقم )359.
419I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

Sté MATFORM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt
N°2 ، 60000، OUJDA MAROC

Sté MATFORM شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 22 زنقة 
اللؤلؤ, حي الرضوان, تجزئة كواللي 

طريق عين بني مطهر - 60000 و دة 
اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
34775

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 يناير   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 Sté  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MATFORM

اشغال   *  : غرض الشركة بإيجاز 

مختلفة او اشغال البناء

* انتاج مواد من الخرسنة.

زنقة   22  : عنوان املقر اال تماعي 

كواللي  تجزئة  الرضوان,  حي  اللؤلؤ, 

طريق عين بني مطهر - 60000 و دة 

اململكة املغربية.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000   : السيد عدنان االدري�سي 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 (000  : االدري�سي  السيد عدنان 

بقيمة 00.000) درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عدنان االدري�سي عنوانه(ا) 

الحقل  الهناء  حي   (0 رقم   3( زنقة 

اململكة  البيضاء   60000 الطويل  

املغربية.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عدنان االدري�سي عنوانه(ا) 

الحقل  الهناء  حي   (0 رقم   3( زنقة 

اململكة  البيضاء   60000 الطويل  

املغربية.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (9 بتاريخ  بو دة   التجارية 

2020 تحت رقم )69.

420I

JILL ALMIZA PRIVE

JILL ALMIZA PRIVE
إعالن متعدد القرارات

JILL ALMIZA PRIVE

تجزئة النهضة، طريق الركايع، رقم 

32) ، 90000، طنجة املغرب

JILL ALMIZA PRIVE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: تجزئة 

النهضة، طريق الركايع، رقم 32) - - 

طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.93863

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2020 يناير   (4 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

وهو  للشركة  تجاري  شعار  إضافة 

.»Ecole El Mizat privé«

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

مضمون  صياغة  في  خطأ  تصحيح 

األسا�سي  القانون  من   30 املادة 

للشركة والذي ينص على أن الشركة 

بتوقيع  معامالتها  في  ميع  تلزم 

املسيرة الوحيدة السيدة فخيتة كافي 

شراط.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 30 : التوقيع والصالحيات: 

تلزم الشركة  الذي ينص على مايلي: 

في  ميع معامالتها بالتوقيع الوحيد 

للمسيرة السالفة الذكر.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   05 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم 230203.

421I

ACCOUNTANT FIDUS

COMPANY XINQIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACCOUNTANT FIDUS
 Rue de Bapaume, Etage ,2(
 6, N°31, Quartier de la gare,
 Casablanca ، 20520، Ville

املغرب
COMPANY XINQIN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي )2 زنقة 
بابوم الطابق 6 رقم )3 الصخور 
السوداء الدارالبيضاء - 0)203 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

457645
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   ((
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COMPANY XINQIN
غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

السلع.
زنقة   2(  : عنوان املقر اال تماعي 
الصخور   3( رقم   6 الطابق  بابوم 
 203(0  - الدارالبيضاء  السوداء 

الدارالبيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 30.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة ياويو فينك  :  00) حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
00) حصة    : السيد يونكوي يان 

بقيمة 00) درهم للحصة .
حصة   (00   : السيد بينزين لين 

بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 48 عنوانه(ا)  لين  بينزين  السيد 
الدار   5 ) شقة  زنقة بعلبك الطابق 

الدارالبيضاء   20000 البيضاء 

املغرب.

عنوانه(ا)  يان  يونكوي  السيد 
 5 شقة   ( الطابق  بعلبك  زنقة   48

الدارالبيضاء   20000 الدار البيضاء 

املغرب.

عنوانه(ا)  فينك   ياويو  السيدة 
 5 شقة   ( الطابق  بعلبك  زنقة   48

الدارالبيضاء   20000 الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  فينك   ياويو  السيدة 
 5 شقة   ( الطابق  بعلبك  زنقة   48

الدارالبيضاء   20000 الدار البيضاء 

املغرب

 48 عنوانه(ا)  لين  بينزين  السيد 
الدار   5 ) شقة  زنقة بعلبك الطابق 

الدارالبيضاء   20000 البيضاء 

املغرب

عنوانه(ا)  يان  يونكوي  السيد 
 5 شقة   ( الطابق  بعلبك  زنقة   48

الدارالبيضاء   20000 الدار البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 2( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 457645.

422I

CABINET MARZAK MOHAMMED

مؤسسة النبالء الخاصة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET MARZAK

MOHAMMED

 N°38 RUE LONDON APPT01

 EL JADIDA ، 24013، EL JADIDA

MAROC

مؤسسة النبالء الخاصة شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي املطار 

إقامة نهى الطابق األر�سي رقم 72 

GH4A - 24000 الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(6337

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

مؤسسة النبالء الخاصة.

التعليم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األولي الخصو�سي .

عنوان املقر اال تماعي : حي املطار 

 72 رقم  األر�سي  الطابق  نهى  إقامة 

GH4A - 24000 الجديدة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 200.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد الكبير بكري :  2.000 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الكبير بكري عنوانه(ا) 56) 
زنقة طارق ابن زياد  24000 الجديدة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الكبير بكري عنوانه(ا) 56) 
زنقة طارق ابن زياد  24000 الجديدة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة  بتاريخ 24 فبراير 

2020 تحت رقم 24842.
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ادكو كونسيل

MEGA COURSE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ادكو كونسيل

26 حي الريحان الطابق ) الشقة 2 

حي الراحة. ، 20550، الدار البيضاء 

املغرب

MEGA COURSE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : سيدي 

معروف إقامة النخلة عمارة 2 

رقم 2) الطابق السفلي - 20600 

الدارالبيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.3(3229

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر   20(9 د نبر   3( في  املؤرخ 

ذات  شركة   MEGA COURSE حل 

رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   20.000

إقامة  معروف  سيدي  اإل تماعي 

الطابق   (2 رقم   2 عمارة  النخلة 

الدارالبيضاء   20600  - السفلي 

املغرب نتيجة لتوقف النشاط.

و عين:

و  الخديوي  ر اء    السيد(ة) 

إقامة  معروف  سيدي  عنوانه(ا) 

الطابق   (2 رقم   2 عمارة  النخلة 

السفلي 20600 الدارالبيضاء املغرب 

كمصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

وفي سيدي   20(9 د نبر   3( بتاريخ 

 2 عمارة  النخلة  إقامة  معروف 

 20600  - السفلي  الطابق   (2 رقم 

الدارالبيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم )24)73.
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centre d’étude de gestion et d’organisation

AKDITAL HOLDING
إعالن متعدد القرارات

 centre d›étude de gestion et
d›organisation

 bd d› Anfa, résid Ibn ,89
 Zaidoune, tour A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،
casablanca maroc

AKDITAL HOLDING »شركة  
املساهمة«

وعنوان مقرها اال تماعي: غرين 
اوفيس 9) و 20 ، بوسيجور ، زاوية 
طريق الجديدة وشارع عبد الرحيم 

بوعبيد - الطابق الثاني - الدار 
البيضاء - 0)204 الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.5833

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2020 يناير   (8 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 
ا تماع  محضر  بمو 6    .( مايلي: 
بتاريخ  العادية  غير  العامة  الجمعية 
مساهمي  فإن   ،  2020 يناير   (8
 AKDITAL« الشركة املعروفة باسم 
املحدودة  الشركة   ،  »HOLDING
برأ1 مال قدره 10،000،000 درهم 
، ويقع مكتبها املسجل في كرين اوفيس  
9) و 20 ، بوسيجور ، زاوية الجديدة 
وعبد الرحيم بوعبيد - الطابق الثاني 
الشركة  مال  رأ1  زيادة  قرروا   ،
إماراتي  درهم   1،181،000 بمقدار 
ليبلغ مجموعها 10،000،000 درهم 
إلى 11،181،000 درهم بحلول إنشاء 
 (00 بقيمة  سهًما  ديًدا   11،810
فيه  االكتتاب  يتم   ، للسهم  درهم 
ودفعه بالكامل لالشتراك على النحو 
التالي: 864.800 درهم املوافق للقيمة 
lمن  سهم   8.648 البالغة  االسمية 
ستصدرها  التي  الجديدة  املساهمة 
مع   AKDITAL HOLDING شركة 
 9.(35.200 قدرها  مساهمة  عالوة 
درهم في مقابل مساهمة عينية بقيمة 

شركة  في  ا تماعية  حصة   5(000

 CLINIQUE JERRADA OASIS

قدمت بالتساوي بين أربعة مساهمين 

في الشركة ، وهم السيد رشدي طال6 

والسيد  أقديم  فاطمة  والسيدة 

درهم   80.000 ؛  أقديم  إبراهيم 

800 سهم  املوافق للقيمة االسمية لـ 

من مساهمة  ديدة التي ستصدرها 

مع   AKDITAL HOLDING شركة 

 852.000 قدرها  مساهمة  عالوة 

درهم في مقابل مساهمة عينية بقيمة 

شركة  في  ا تماعية  حصة   8000

تم صنعها بأسهم متساوية   TALIAK

من قبل أربعة مساهمين في الشركة 
، وهم: رشدي طال6 ، فاطمة  أقديم  

وإبراهيم أقديم ؛

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

طريق  عن  درهم   236.200 مايلي: 

املساهمة نقًدا أو عن طريق تعويض  

املستحقات املؤكدة والوا بة األداء  

الحساب  في  دخلت  التي  للشركة 

الجاري للمساهمين.

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

اإلدارة  مجلس  ا تماع  بمو 6   .2

وافق   ،  2020 يناير   2( املنعقدة في 

أعضاء مجلس اإلدارة على الشروط 

التي تم بمو بها االكتتاب في األسهم 

املبالغ  من  عنها  واإلفراج  الجديدة 

املستحقة وكذلك أقساط االشتراك 

للزيادة  وأكدوا على التطبيق النهائي  

في رأ1 املال من 000000) درهم إلى 

000)8))) درهم.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

بمبلغ  الشركة  مال  رأ1  تحديد  تم 

 
ً
مليونا عشر  (أحد   11،181،000

درهم.  ألف)  وثمانون  وواحد  ومائة 

(مائة   111،810 إلى  مقسمة  وهي 

وأحد عشر ألف وثمانمائة وعشرة) 

سهم بقيمة اسمية مائة درهم للسهم 

بالكامل  تم االكتتاب فيها   ، الواحد 

ودفعها.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 524)73.
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FIDUCIAIRE NASR EDDINE

 STE BOUGTEB DES
TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

FIDUCIAIRE NASR EDDINE

 N°2, IM. 34, AVENUE DES F.A.R

، 30000، FES MAROC

 STE BOUGTEB DES TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 N°2, : وعنوان مقرها اإل تماعي

 RUE 19, JNANE SERRAJ,

.JNANATE - 30020 FES MAROC

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.56939

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

9)20 تقرر حل  23 د نبر  املؤرخ في 

 STE BOUGTEB DES TRAVAUX

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

درهم   (00.000 رأسمالها  مبلغ 

 N°2, RUE وعنوان مقرها اإل تماعي

 19, JNANE SERRAJ, JNANATE

ل نتيجة   - 30020 FES MAROC

.DISSOLUTION ANTICIPEE

و عين:

  EL HASSANE السيد(ة) 

و عنوانه(ا)   OUDRHIRI OUDABA

 N°2, IM.34, AVENUE DES FAR

(ة)  كمصفي   30000 FES MAROC

للشركة.

الجمعية  انعقاد  تم  قد  و 

 20(9 د نبر   23 بتاريخ  الختامية 

 N°2, RUE19, JNANE SERRAJ, وفي

.JNANATE - 30020 FES MAROC

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (8 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2020 تحت رقم 683/020.
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سفيد

 MEKNES PARCHEMAIN
NEGOCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

سفيد
 N 2 RUE ALEXANDRIA NAPPT

 N 2 VN MEKNES ، 50000،
MEKNES املغرب

 MEKNES PARCHEMAIN
NEGOCE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

الحسن الثاني رقم 7) م.ج  - 50000 
مكنا1 املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.24479
العام  الجمع  بمقت�سى 
د نبر   28 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأسمال  رفع  تم   2009
أي  درهم«   500.000« قدره  بمبلغ 
إلى  درهم«   (.000.000,00« من 
  : عن طريق  درهم«   (.500.000,00«

تقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   28 بتاريخ  بمكنا1   التجارية 

0)20 تحت رقم 24479.
427I

aice compta

SAJ TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
SAJ TRANSPORT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي زاوية 

زنقة موزارت شارع أنفا إقامة  لو 
بوتي بارادايس الطابق 7 - 20220 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

457457

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون   2020 فبراير   (8

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SAJ  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRANSPORT

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع.

زاوية   : اال تماعي  املقر  عنوان 

لو  إقامة   أنفا  شارع  موزارت  زنقة 

 20220  -  7 الطابق  بارادايس  بوتي 

البيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد سعيد ايت  ا ا :  000.) 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سعيد ايت  ا ا عنوانه(ا) 

إقامة باب أمسامرير العمارة ف رقم 

5 أزوزيا 30)40 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سعيد ايت  ا ا عنوانه(ا) 

إقامة باب أمسامرير العمارة ف رقم 

5 أزوزيا 30)40 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 546)73.
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CABINET BCA SARL

اوالد املير
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BCA SARL
 Angle Bd Sidi Mohamed ben
 Abdellah et Bd des FAR, 1er
 étage n°2 ، 60000، OUJDA

MAROC
اوالد املير شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي ملريجة 
عين بني مطهر - 64500  رادة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
348(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اوالد   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

املير.
محطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوقود.
ملريجة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
64500  رادة   - مطهر  بني  عين 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000   : سليمان  ميري  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  اسليمان  ميري  السيد 
 64500 غزييل   اوالد  الحومر  دوار 

 رادة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  اسليمان  ميري  السيد 
 64500 غزييل   اوالد  الحومر  دوار 

 رادة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  بو دة   التجارية 

2020 تحت رقم 762.
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CORPORATE AUDIT GROUP

SAAY CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CORPORATE AUDIT GROUP
445, شارع عبد املومن، الطابق 
الخامس، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc
SAAY CONSULTING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : زنقة 
سمية، إقامة شهرزاد 3، الطابق 

الخامس، رقم 22 ، بامليي  - 20000 
الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.4343((
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
9)20 تقرر حل  0) د نبر  املؤرخ في 
ذات  شركة   SAAY CONSULTING
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 (0.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 
الطابق   ،3 شهرزاد  إقامة  سمية، 
 20000  - بامليي    ،  22 الخامس، رقم 
الدار البيضاء املغرب نتيجة للنشاط 

لم يفعل.
و عين:

و  العبوري  عائشة    السيد(ة)  
عنوانه(ا) زنقة سمية، إقامة شهرزاد 
 ،  22 رقم  الخامس،  الطابق   ،3
املغرب  الدار البيضاء   20000 بامليي 

كمصفي (ة) للشركة.
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و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

زنقة  وفي   20(9 د نبر   (0 بتاريخ 

الطابق   ،3 شهرزاد  إقامة  سمية، 

 20000  - بامليي    ،  22 الخامس، رقم 

الدار البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 730222.
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CORPORATE AUDIT GROUP

TRANSMEL DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CORPORATE AUDIT GROUP

445, شارع عبد املومن، الطابق 

الخامس، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc

  TRANSMEL DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة(في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي  ماعة 

سيدي حجاج، واد حصار، دوار 

اوالد مسعود  - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.393333

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   20(9 نونبر   (4 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

   TRANSMEL DISTRIBUTION

درهم   2.000.000 رأسمالها  مبلغ 

اإل تماعي  ماعة  مقرها  وعنوان 

سيدي حجاج، واد حصار، دوار اوالد 

البيضاء  الدار   20000  - مسعود  

املغرب نتيجة ل : النشاط لم يفعل.

و حدد مقر التصفية ب  ماعة 

سيدي حجاج، واد حصار، دوار اوالد 

البيضاء  الدار   20000  - مسعود  

املغرب. 

و عين:

السيد(ة) يونس  مالخ و عنوانه(ا) 

واد حصار،   ماعة سيدي حجاج، 

الدار   20000 مسعود   اوالد  دوار 

البيضاء املغرب كمصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقود  تبليغ  محل  و   املخابرة 

و الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 730220.

431I

CORPORATE AUDIT GROUP

SICPA SHM
شركة املساهمة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

CORPORATE AUDIT GROUP

445, شارع عبد املومن، الطابق 

الخامس، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc

SICPA SHM   شركة املساهمة

وعنوان مقرها اإل تماعي 

أنديسبارك،  بناية 0)، الطريق 

الثالثية 5)0)، سيدي مومن - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3(2985

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 03 د نبر 9)20 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

الطريق   ،(0 بناية  »أنديسبارك،  

 - مومن  سيدي   ،(0(5 الثالثية 

إلى  املغرب«  البيضاء  الدار   20000

الطابق   ، كازا أنفا   ،  CFC برج  ،  57«

8)، شقة  C2 و C4 ، الحي الحسني - 

20000 الدار البيضاء  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء   بالدار   التجارية 

)) فبراير 2020 تحت رقم 730223.

432I

ACCOF

EL GDAMRA CAR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ACCOF

 LOT ELWAHEDA N°2 APP N°5

 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

EL GDAMRA CAR SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 20 حي 

الهناء بوزنيقة  - 00)3) بن سليمان 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4227

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2020 يناير   (5 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الوردي  (ة) احمد   تفويت السيد 

أصل  من  ا تماعية  حصة   500

000.) حصة لفائدة  السيد (ة) انس  

صفوري بتاريخ 5) يناير 2020.

الوردي  (ة) ميلود   تفويت السيد 

أصل  من  ا تماعية  حصة   500

000.) حصة لفائدة  السيد (ة) انس  

صفوري بتاريخ 5) يناير 2020.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 (( بتاريخ  سليمان   ببن  االبتدائية 

فبراير 2020 تحت رقم 26.

433I

ACCOF

EL GDAMRA CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

ACCOF

 LOT ELWAHEDA N°2 APP N°5

 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

EL GDAMRA CAR  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 20 حي 
الهناء بوزنيقة  - 00)3) بن سليمان 

املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4227

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيين   2020 يناير   (5 املؤرخ في 
السيد(ة)  للشركة  مسير  ديد 

صفوري انس  كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  سليمان   ببن  االبتدائية 

يناير 2020 تحت رقم 26.
434I

CORPORATE AUDIT GROUP

iMEDICAL INFO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CORPORATE AUDIT GROUP
445, شارع عبد املومن، الطابق 
الخامس، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc
iMEDICAL INFO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 

سمية، إقامة شهرزاد 3، الطابق 
الخامس، رقم 22 ، بامليي  

أنديسبارك،  بناية 0)، الطريق 
الثالثية 5)0)، سيدي مومن 
20000 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.405003
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   20(9 نونبر   04 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ    iMEDICAL INFO
مقرها  وعنوان  درهم   (0.000
إقامة  سمية،  زنقة  اإل تماعي 
رقم  الخامس،  الطابق   ،3 شهرزاد 
 ،(0 بناية  أنديسبارك،   بامليي    ،  22
الطريق الثالثية 5)0)، سيدي مومن 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   20000

ل : النشاط لم يفعل بعد.
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زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الطابق   ،3 شهرزاد  إقامة  سمية، 
 20000  - بامليي    ،  22 الخامس، رقم 

الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

االبراهيمي و  محمد    السيد(ة)  
عنوانه(ا) زنقة سمية، إقامة شهرزاد 
 ،  22 رقم  الخامس،  الطابق   ،3
املغرب  الدار البيضاء   20000 بامليي  

كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (2 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 730505.

435I

CORPORATE AUDIT GROUP

TRANSALUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CORPORATE AUDIT GROUP
445, شارع عبد املومن، الطابق 
الخامس، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc
TRANSALUS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 67، زنقة 
عزيز بالل ، الطابق الثاني، رقم 3 ،  

- 20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

456657
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   03
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRANSALUS

نقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
واأل هزة  واللوازم  واملواد  املعدات 
الطبية واألدوية و ميع أنواع املواد 
والصحة  الطبي  باملجال  املتعلقة 

بشكل عام.
عنوان املقر اال تماعي : 67، زنقة 
عزيز بالل ، الطابق الثاني، رقم 3 ،  - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   RHYSA :  500 الشركة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
 BLUE FIELD الشركة 
HEALTHCARE :  450 حصة بقيمة 

00) درهم للحصة .
 LEO CAPITAL :  50     الشركة

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 ،67 عنوانه(ا)   RHYSA الشركة 
زنقة عزيز بالل، الطابق األول، رقم 3 

،  20000 الدار البيضاء املغرب.
 BLUE FIELD الشركة 
HEALTHCARE عنوانه(ا) 59، شارع 
 8 الرقم   ،3 الطابق  الزرقطوني، 

20000 الدار البيضاء املغرب.
 LEO 100.000 الشركة     
املومن،  عبد  شارع   ،202 عنوانه(ا) 
البيضاء  الدار   20000  5 الرقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
مالخ    هشام  محمد  السيد  
السقاط،  اقامة   ،(54 عنوانه(ا) 
 ،22 ش   ،(0 ط  انزران،  بئر  شارع 
البيضاء  الدار   20000 املعاريف 

املغرب
السيد  يونس مالخ   عنوانه(ا) 6، 
 ،9 5، شقة  زتقة عين حرودة، طابق 
راسين 20000 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 730633.
436I

CORPORATE AUDIT GROUP

CAPTURE DOC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CORPORATE AUDIT GROUP

445, شارع عبد املومن، الطابق 

الخامس، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc

CAPTURE DOC  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 67، زنقة 

عزيز بالل ، الطابق الثاني، رقم 3 ،  

- 20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

456655

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   20(9 د نبر   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. CAPTURE DOC

غرض الشركة بإيجاز : - 

وأرشفة  ومعالجة  اإللكتروني  املسح 

الوثائق واملحفوظات.

توفير املوارد إلدارة الوثائق   -

اإللكترونية وحفظها.

االستشارات  التكوين   -

والدراسة والوساطة.
عنوان املقر اال تماعي : 67، زنقة 
عزيز بالل ، الطابق الثاني، رقم 3 ،  - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 200.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 Outsourcia :  1.000 الشركة 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 (.000   : السيد ياسين رحمون  

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)    Outsourcia الشركة 
00))، شارع القد1،  406، الطابق 
كازانيرشور  بارك   ،2 مجمع  الرابع، 

20000 الدار البيضاء املغرب.
السيد ياسين رحمون        عنوانه(ا) 
الجزائر   20000 بوغارة  شارع   ،26

الجزائر.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الشرايبي   يوسف  محمد  السيد 
الهادي  عبد  شارع   ،(0 عنوانه(ا) 
البيضاء  الدار   20000 بوطال6 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 730632.
437I

 BUREAU COMPTABLE ET INVESTISEMENT

BCI CONSULTING

AOB STYLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 BUREAU COMPTABLE
 ET INVESTISEMENT BCI

CONSULTING
 AV ABDELKRIM EL KHATABI

 BAT A 1ER ETAGE N°4 GUELIZ
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

AOB STYLE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 
4)كودية العبيد  نانات الشمال 

طريق الدار البيضاء - 40000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(028(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   04
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AOB  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.STYLE
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العناية بالشعر والتجميل.
رقم   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الشمال  العبيد  نانات  4)كودية 
 40000  - البيضاء  الدار  طريق 

مراكش املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (0.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   50   : احمد  اسو  السيد 

بقيمة 00) درهم للحصة .
السيدة بهيجة عظمي :  50 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)   احمد  اسو  السيد 
تاركة   رقم)6  املصمودي  تجزئة 

40000 مراكش املغرب.
عنوانه(ا)  عظمي  بهيجة  السيدة 
تاركة  رقم)6  املصمودي  تجزئة 

40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  عظمي  بهيجة  السيدة 
تاركة  رقم)6  املصمودي  تجزئة 

40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (8 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم )238)).
438I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

EPIGENUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence Farah-Appt n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

EPIGENUM شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة 
فرح كام6 منجان الشقة رقم 2 

الطابق االر�سي  ليز مراكش 40000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(02773

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   (3
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EPIGENUM
أنشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
التجارية  العالمات  على  الرقابة 

واملاركات
أنشطة االمتياز والتدري6.

اقامة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 2 رقم  الشقة  منجان  كام6  فرح 
الطابق االر�سي  ليز مراكش 40000 

مراكش املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 FOURNIER MICHEL السيد 
 50 حصة بقيمة   CAMILLE :  330

درهم للحصة .
 DESPLAN JACQUES السيد 
حصة   ROBERT PIERRE :  320

بقيمة 50 درهم للحصة .
  CHRISTIAN PREFAUT : السيد
00) حصة بقيمة 50 درهم للحصة .

 ABDELILAH السيد 
BENHALIMA :  125 حصة بقيمة 

50 درهم للحصة .
  FADOUACH SABAH : السيدة 
25) حصة بقيمة 50 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 FOURNIER MICHEL السيد 
عمارة   (6 عنوانه(ا)   CAMILLE
النخيل  الكولف  اقامة   4 توبقال 
سيدي يوسف بن علي 4000 مراكش 

املغرب.
 DESPLAN JACQUES السيد 
شارع  عنوانه(ا)   ROBERT PIERRE

كاتالونيا 66800 عين فرنسا.
 CHRISTIAN PREFAUT السيد 
 CHEMIN DES  27( عنوانه(ا) 
 COLOMBIERS 34820 ASSAS

فرنسا.
 ABDELILAH السيد 
تجزئة  عنوانه(ا)   BENHALIMA
 وهرة رقم 93 تاركا . مراكش املغرب.

 FADOUACH SABAH السيدة 
عنوانه(ا) تجزئة  وهرة رقم 93 تاركا 

. مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 FOURNIER MICHEL السيد 
عمارة   (6 عنوانه(ا)   CAMILLE
النخيل  الكولف  اقامة   4 توبقال 
مراكش   . علي  بن  يوسف  سيدي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (7 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2346)).

439I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

NEW MOBILITY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence Farah-Appt n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

NEW MOBILITY شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة 
فرح كام6 منجان الشقة رقم 2 

الطابق االر�سي  ليز مراكش 40000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(028((

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   09

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 NEW  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.MOBILITY

غرض الشركة بإيجاز : استيراد و 

بيع الدرا ات.

اقامة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 2 رقم  الشقة  منجان  كام6  فرح 

الطابق االر�سي  ليز مراكش 40000 

مراكش املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 BARELLE THIERRY السيد 

 (00 MARCEL :  250 حصة بقيمة 

درهم للحصة .

 DAUMAS VALERIE السيدة 

 (00 حصة بقيمة   RENÉE  :  250

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 BARELLE THIERRY السيد 

طريق   2098 عنوانه(ا)   MARCEL

توليرون 69400 ارنا1 فرنسا.

 DAUMAS VALERIE السيدة 

27) شارع لويس  RENÉE عنوانه(ا)  

 33(30 روشيمونز اقامة  لسيدريس 

بجليز فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 BARELLE THIERRY السيد 

طريق   2098 عنوانه(ا)   MARCEL

توليرون 69400 ارنا1 فرنسا.
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 DAUMAS VALERIE السيدة 
27) شارع لويس  RENÉE عنوانه(ا)  
 33(30 روشيمونز اقامة  لسيدريس 

بجليز فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (8 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم )237)).

440I

bemultico  بيمولتيكو

GUELLAFA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

bemultico  بيمولتيكو
رقم 06) شقة رقم )0 الزيتون 

املعركة -مكنا1 ، 50060، مكنا1 
مكنا1

GUELLAFA  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 
ايت علي بوبكر  ماعة بطيط 

عين تاو طات الحا 6 - 000)5  
الحا 6 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
494((

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. GUELLAFA
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة او البناء
صاح6 مشتل .

دوار   : اال تماعي  املقر  عنوان 
بطيط  بوبكر  ماعة  علي  ايت 
  5(000  - الحا 6  تاو طات  عين 

الحا 6 املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيد ابراهيم املقلي :  500 حصة 
بقيمة 00) درهم للحصة .

السيد محمد املقلي  :  500 حصة 
بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  املقلي  ابراهيم  السيد 
بطيط   بوبكر  ماعة  ايت علي  دوار 

000)5 الحا 6 املغرب.
عنوانه(ا)  املقلي   محمد  السيد 
بطيط   بوبكر  ماعة  ايت علي  دوار 

الحا 6 000)5 الحا 6 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  املقلي   محمد  السيد 
بطيط   بوبكر  ماعة  ايت علي  دوار 

الحا 6 000)5 الحا 6 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   20 بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2020 تحت رقم 828.
442I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

YANKA
إعالن متعدد القرارات

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence Farah-Appt n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

YANKA »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها اال تماعي: فيال 

اوريدا زنقة سوريا  ليز - - مراكش 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.87(53
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2020 فبراير   (8 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
 CHESNEL JESSIE تفويت السيدة  
YANKA CLAUDE  300 من مجموع 

 BLUE شركة  لفائدة  حصصها 

 START BUSINESS

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

لفائدة  البنكي  التوقيع  حق  اعطاء 

 CAILLE PIERRE FRANCOIS السيد

MARIE

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

تقسيم الحصص

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2603)).

444I

CFCIM

سارل إلي سيكوريتي 

SARL ELY-SECURITE 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CFCIM

5) شارع مر1 السلطان ، 30)20، 

الدار البيضاء املغرب

SARL ELY-  سارل إلي سيكوريتي

SECURITE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي )5) زنقة 

أسامة بنو زايد الطابق 2 اإلقامة 

اليسرى ن ج حي املعاريف  - 20000  

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

455023

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   06

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

SARL ELY- سيكوريتي   إلي  سارل 

.SECURITE

غرض الشركة بإيجاز : - املراقبة ، 
املراقبة عن بعد ، األمن ، الحراسة ، 

الجولة ، التدخل
عنوان املقر اال تماعي : )5) زنقة 
اإلقامة   2 الطابق  زايد  بنو  أسامة 
اليسرى ن ج حي املعاريف  - 20000  

الدارالبيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (0.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة اليوسفي إلهام عنوانه(ا) 
األبارز   38  38 7)) طريق هين بيول 

فرنسا.
السيد اليوسفي توفيق عنوانه(ا) 
 84300 رولون  رومان  درب   204

كافايون فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة اليوسفي إلهام عنوانه(ا) 
األبارز   38  38 7)) طريق هين بيول 

فرنسا
 - بتاريخ  تم اإليداع القانوني ب-  

تحت رقم -.
446I

أوديريك

RESIDENCES TALAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

أوديريك
36أ، شارع أنفا -  الطابق األول 
- الدار البيضاء 36أ، شارع أنفا 
-  الطابق األول - الدار البيضاء، 
20000، الدار البيضاء املغرب

RESIDENCES TALAL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 36أ، شارع 
أنفا -  الطابق األول - 20000 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

457523
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (2

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RESIDENCES TALAL

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري عموما

مركبات  و  إقامات  عمارات،  بناء 

سياحية...

شراء، استغالل و كراء األرا�سي و 

العمارات....

36أ،   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 20000  - الطابق األول    - شارع أنفا 

الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (0.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد مصطفى راوي :  50 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

حصة   50   : السيد طالل لطفي 

بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  راوي  مصطفى  السيد 

8 إقامة  8 شقة  )3 شارع أنفا طابق 

توفيق 20000 الدار البيضاء املغرب.

عنوانه(ا)  لطفي  طالل  السيد 

 Concepcion Arenal n° 105 6

 2 ELX Alicante ------- Alicante

.Espagne

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  راوي  مصطفى  السيد 

8 إقامة  8 شقة  )3 شارع أنفا طابق 

توفيق 20000 الدار البيضاء املغرب

عنوانه(ا)  لطفي  طالل  السيد 

 Concepcion Arenal n° 105 6

 2 ELX Alicante ------- Alicante

.Espagne

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 586)73.

447I

business processing center

دار ب ت 1
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

business processing center
 rue yougoslavie resid andalous
 v appt N°3 gueliz marrakech ،

40000، marrakech maroc
دار ب ت 1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 

56 رياض لعرو1 درب شنتوف - 
40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(02589

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
دار ب   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

ت 1.
غرض الشركة بإيجاز : تسيير دار 

الضيافة .
 56 رقم   : عنوان املقر اال تماعي 
رياض لعرو1 درب شنتوف - 40000 

مراكش املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  بافيل  كيريفش  السيد 
مراكش 40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  كاتس  مريكة  السيدة 
الصويرة   660 رقم  أزلف  تجزئة 

44000 الصويرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (7 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 63)2)).

449I

centre d’étude de gestion et d’organisation

TALIAK
إعالن متعدد القرارات

 centre d›étude de gestion et
d›organisation

 bd d› Anfa, résid Ibn ,89
 Zaidoune, tour A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،
casablanca maroc

TALIAK »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: 3))، 
شارع عبد الرحيم بوعبيد ،الوازيس 

- الدار البيضاء - 0)204 الدار 
البيضاء املغرب .

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.583(
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2020 يناير   2( املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
سهم على التوالي   8000 االسهام ب 
والسيد  اقديم،  من السيدة فاطمة  
رشدي طال6 ، والسيد أحمد اقديم 
والسيد إبراهيم اقديم وهذا ، في إطار 
األحكام من املادة 161ter البند 3 من 

املدونة العامة للضرائ6 
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: القيام بالتعديالت املترتبة على 

املادتين 6 و 7 من النظام األسا�سي
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تحديت النظام االسا�سي للشركة .

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
مساهمات  التاليون  الشركاء  يقدم 
وهي:  8.000.000   ، للشركة  نقدية 
اكديتال  شركة  طرف  من  درهم 
من  درهم   2.000.000 و  هولدينغ 
طرف السيد سيدي يوسف العلوي 
 (0.000.000 مبلغ  أي ما مجموعه  
تم دفع  (عشرة ماليين درهم)  درهم 
(عشرة  درهم   10،000،000 مبلغ 
في الصندوق   بالكامل  ماليين درهم) 
منهم  صريح  وباعتراف  اال تماعي  

بذلك .
على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
بمبلغ  املال  رأ1  تحديد  تم  مايلي: 
ماليين  (عشرة  درهم   (0.000.000
حصة   (00000 إلى  مقسمة  درهم) 
00) درهم.  ا تماعية بقيمة اسمية 
التالي:  النحو  على  حصص  منح  تم 
العلوي:  يوسف  سيدي  السيد 
شركة و  ا تماعية  حصة   20.000
اكديتال   AKDITAL HOLDING
القابضة : 80.000 حصة ا تماعية . 
إن الشركاء املذكورة أ سمائهم  أعاله 
رسمًيا  وتعلن  تقر  أدناه  واملوقعة 
أعاله  إنشاؤها  تم  التي  األسهم  أن 
ويتم   ، تتوافق مع حقوق كل منها   ،
و ميعها  سابًقا  ذكرنا  كما  توزيعها 

مدفوعة بالكامل.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 522)73.
450I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

WORLDWIDE COFFEE
إعالن متعدد القرارات

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence Farah-Appt n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

WORLDWIDE COFFEE »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
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وعنوان مقرها اال تماعي: اقامة 
اكنسو1 رقم 23 الشقة رقم 32 
شارع طارق ابن زياد  - - مراكش 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.79927

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2020 يناير   22 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 
ليصبح   الشركة  اسم  تغيير  مايلي: 

WORLDWIDE TRANSACTION
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: توسيع نشاط الشركة باضافة 

املعامالت العقارية
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تغيير تسمية الشركة
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

توسيع نشاط الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2604)).
451I

داي طرافو

DAY TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

داي طرافو
86) الحرية  املحمدية ، 20800، 

املحمدية املغرب
day travaux شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 86) 

الحرية  املحمدية املحمدية 20800 
املحمدية املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
233(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 day  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.travaux
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.promotion immobilière
 (86  : اال تماعي  املقر  عنوان 
 20800 املحمدية املحمدية  الحرية  

املحمدية املغرب .
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 balbouli hamza السيد 
 calle florentino عنوانه(ا)  
 escribano n6 malagon cuidad
 real espagne 303300 malagon

.espagne
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 balbouli hamza السيد 
 calle florentino عنوانه(ا) 
 escribano  303300 malagon

espagne
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

مار1 9)20 تحت رقم )44.
452I

DAMAT OUTLET

BLACK LYS PRODUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BLACK LYS PRODUCTION
03، زنقة أيت ورير شارع 

موالي الدارالبيضاء .، 20000، 
الدارالبيضاء املغرب

 BLACK LYS PRODUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 03، زنقة 

أيت ورير شارع موالي الدارالبيضاء - 

20000 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

456395

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   30

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BLACK : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.LYS PRODUCTION

تشغيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النادي الليلي

تشغيل املطاعم

وإنتاج  املشورة  وتقديم  تنظيم 

أنواع  و ميع  واملهر انات  العروض 

األحداث

 ، الحدث  تنظيم   ، االتصاالت 

اإلعالن ، استشارات العالمة التجارية

العرض  منتجات  وتوزيع  إنتاج 

اإلعالني

بشأن  املشورة  تقديم  أو  تنظيم 

والرحالت  الرياضية  األحداث 

من  نوع  أي  عام  وبشكل  والندوات 

األحداث

إدارة أي عمل تجاري في املطاعم 

والفنادق والنوادي الليلية

األسهم و السندات املالية  اقتناء 

في  ميع الشركات 

،  ميع  عام  بشكل  و  كذلك  و 

أو  املالية  أو  التجارية  العمليات 

العقارية  أو  املنقولة  أو  الصناعية 

مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 

تطوير  تعزز  قد  والتي  بأغراضها 

الشركة وتوسيعها.

عنوان املقر اال تماعي : 03، زنقة 
أيت ورير شارع موالي الدارالبيضاء - 

20000 الدارالبيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (0.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد أحمد امين  حفياني :  00) 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
حفياني  امين   أحمد  السيد 
عنوانه(ا) 4 زنقة تامعروفت طابق 5 
شقة 5 بوركون  20000 الدارالبيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
حفياني  امين   أحمد  السيد 
عنوانه(ا) 4 زنقة تامعروفت طابق 5 
شقة 5 بوركون  20000 الدارالبيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (2 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم )73039.

453I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

أوطوموبيليس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية  شارع محمد الخامس و شارع 
ابن كثير إقامة دو1 مار1 رقم 44 ، 

90000، طنجة املغرب
أوطوموبيليس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي إقامة 

تسنيم زاوية شارع عبد هللا كنون و 
أبي  رير الطبري بناية أ الطابق ) 

مكت6 رقم ) - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(04063
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

أوطوموبيليس.

شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

قابضة

املساهمة في رأسمال الشركات.

إقامة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
كنون  هللا  عبد  شارع  زاوية  تسنيم 

 ( و أبي  رير الطبري بناية أ الطابق 

مكت6 رقم ) - 90000 طنجة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

000.000.) درهم، مقسم كالتالي:

الشركة أكسنور بارتسيباسيون  :  

) حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 9.999   : أنفستوراما  الشركة 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
بارتسيباسيون   أكسنور  الشركة 

شارع  زاوية  تسنيم  إقامة  عنوانه(ا) 
الطبري  أبي  رير  و  كنون  هللا  عبد 

بناية أ الطابق ) مكت6 رقم ) 90000 

طنجة املغرب.

عنوانه(ا)  أنفستوراما  الشركة 

القطعة  املجد  الصناعية  املنطقة 
رقم 842 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد ابن بشير عنوانه(ا) 

 8 حي النزاهة زنقة الشيخ ميارة رقم 

90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (4 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم )23050.

454I

CABINET LAAFOU CONSEIL

 ARCHIRODON GROUP N.V
MOROCCO BRANCH

شركة التضامن
تحويل املقر اال تماعي للشركة

 ARCHIRODON GROUP N.V
MOROCCO BRANCH

انشاء فرع
املقر الرئي�سي: حي نادي أنفا، مشروع 
رياض أنفا، شارع عمر الخيام بلوك 

أ. الدار البيضاء
السجل التجاري:  25).250 

من   ،20(9 يوليو،   (0 في   .(
 ARCHIRODON GROUP شركة 
 ،  N.V MOROCCO BRANCH

اتخذت القرار التالي :
• قرار تغيير مقر الشركة

- شارع عمر  من الدار البيضاء   *
الخيام وشارع سيدي عبد الرحمن، 

حي الراحة، االقامة 9.  
نادي  حي   - البيضاء  الدار  الى   *
أنفا، مشروع رياض أنفا، شارع عمر 

الخيام بلوك أ.
تم اإليداع القانوني في سجل   .2
البيضاء،  بالدار  التجارية  املحكمة 
الرقم  تحت   2020 فبراير   25 في 

.732(50
عن املستخلص والبيانات

455I

THALAL CONSULTANTS

STYLE 4 U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE TARIK BNOU
 ZIAD APPT N°8 GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

STYLE 4 U شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي 68) 

الطابق االر�سي اقامة رقم H عزوزية 
- 40000 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5(673
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   20(9 نونبر   20 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مبلغ    STYLE 4 U الشريك الوحيد 
وعنوان  درهم   (0.000 رأسمالها 
الطابق   (68 اإل تماعي  مقرها 
 - عزوزية   H رقم  اقامة  االر�سي 
 : ل  نتيجة  املغرب  مراكش   40000

حل الشركة .
 (68 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الطابق االر�سي اقامة رقم H عزوزية 

- 40000 مراكش  املغرب. 
و عين:

السيد(ة) زهير   طالل و عنوانه(ا) 
شارع طارق بن زياد الشقة رقم   23
املغرب   مراكش   40000 8  ليز 

كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (6 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2020 تحت رقم 349))).
456I

offisc

SOTUDIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

offisc
 rue nablouss casablanca، 60

20500، casablanca maroc
SOTUDIS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 26 شارع 
مر1 سلطان الطابق األول الشقة 

3 - 20500 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4575(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (2
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOTUDIS
غرض الشركة بإيجاز : بيع و شراء 

مواد البناء.
26 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 
مر1 سلطان الطابق األول الشقة 3 

- 20500 الدارالبيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000   : هشام  سامي  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  هشام  سامي  السيد 

إيطاليا ) ) إيطاليا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  هشام  سامي  السيد 

إيطاليا ) ) إيطاليا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 583)73.
457I

cabinet comptable aziz

KAHI MAILLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

cabinet comptable aziz
2 زنقة 4 العهد الجديد ابن امسيك 

، 20450، الدارالبيضاء املغرب
KAHI MAILLE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي 56 زنقة  



6(89 الجريدة الرسميةعدد 5602 - 6) ر 6 )44) ))) مار1 2020) 

2)3 حي موالي عبد هللا عين الشق - 
20480 الدارالبيضاء  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(44969
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
8)20 تقرر حل  0) د نبر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ    KAHI MAILLE
مقرها  وعنوان  درهم   (00.000
حي موالي   3(2 زنقة    56 اإل تماعي 
 20480  - الشق  عين  هللا  عبد 
الدارالبيضاء  املغرب نتيجة ل : الحل 

املبكر للشركة.
زنقة    60 و حدد مقر التصفية ب 
2)3 حي موالي عبد هللا عين الشق - 

20480  الدارالبيضاء  املغرب. 
و عين:

السيد(ة) كوثر   أهيبو و عنوانه(ا) 
56 زنقة  2)3 حي موالي عبد هللا عين 
املغرب  الدارالبيضاء    20480 الشق 

كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
العقود  تبليغ  محل  و   املخابرة 

و الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (0 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 9)20 تحت رقم 7200).
458I

BE ADVISORS

BE ADVISORS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

BE ADVISORS
 Expert Comptable ، 20000،

Casablanca Maroc
BE ADVISORS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 
 Complexe ichrak center I29 B8
 LtsDiamantVert Hay Hassani

.LIssasfa 2 Casablanca M

تحويل  املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.432303
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 26 د نبر 9)20 تم  تحويل  
للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
 Complexe ichrak center« من 
 I29 B8 LtsDiamantVert Hay
 Hassani LIssasfa 2 Casablanca
 DAR HOUDA Appt7« إلى   »M
 Etg3  Maarif 61Lots ArsatLakbir
  Escalier 61 20330 Casablanca

.»Maroc
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 5942.
459I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

.J&G FASHION »  S.A.R.L« 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 MAROC TECHNIQUE
MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK  BLOC B 2EME
 ETAGE N°4 TANGER، 90000،

TANGER املغرب
 .J&G FASHION »  S.A.R.L« 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 98 

حي املجد  ماعة بني مكادة طنجة - 
90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.58759
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
9)20 تقرر حل  04 د نبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 J&G FASHION« الشريك الوحيد  
S.A.R.L  «.  مبلغ رأسمالها 00.000) 
درهم وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 
98 حي املجد  ماعة بني مكادة طنجة 
 : ل  نتيجة  املغرب  طنجة   90000  -

عدم و ود صفقات مربحة  .
 98 و حدد مقر التصفية ب رقم 
مكادة طنجة  بني  املجد  ماعة  حي 

املغرب 90000 طنجة املغرب. 
و عين:

و  السو�سي  السيد(ة)  الل  
شارع ليراك واليمن اقامة  عنوانه(ا) 
طنجة   43 رقم  الرابع  الطابق  يسرا 
(ة)  املغرب كمصفي  طنجة   90000

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
 98 : رقم  الوثائق املتعلقة بالتصفية 

حي املجد  ماعة بني مكادة طنجة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   07 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم )9.

460I

مكت6 الحسابات العباد

 OMALUM FER DU MAROC
SARL A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكت6 الحسابات العباد
23 بلوك 3 بئرانزران بنصفار، 

000)3، صفرو املغرب
 OMALUM FER DU MAROC
SARL A.U شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 

 VILLEGE ZAOUIA MOULAY
 BOUSALHAM  - 14302

LARACHE MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
26493

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   04
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 OMALUM FER DU MAROC

.SARL A.U

بإيجاز  الشركة  غرض 

 ENTREPRENEUR DE  :

 MENUISERIE  D’ALUMINIUM

.METTALIQUE OU EN PVC

 : اال تماعي  املقر  عنوان 

 VILLEGE ZAOUIA MOULAY

 BOUSALHAM  - 14302

.LARACHE MAROC

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

000.000.) درهم، مقسم كالتالي:

 (0.000   : بوكراع  عمر  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عمر بوكراع عنوانه(ا) دوار 

العوامرة  وقيادة  ج  الرمل  املوارعة 

  92000 العرائش  ع  اللوكو1  دائرة 

العرائش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عمر بوكراع عنوانه(ا) دوار 

العوامرة  وقيادة  ج  الرمل  املوارعة 

  92000 العرائش  ع  اللوكو1  دائرة 

العرائش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الغرب   االربعاء  بسوق  االبتدائية 

رقم  تحت   2020 فبراير   2( بتاريخ 

.2(/2020

461I
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 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائتمانية الثقة العيون

LAAYOUNE

 SUD TECHNOLOGIE
CHAUDIERE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائتمانية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�سى 
العيون ، 72000، املر�سى العيون 

املغرب
 SUD TECHNOLOGIE

CHAUDIERE   شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 35 زنقة 

يوسف بن تاشفين شقة 02 املر�سى  
العيون - 70002 املر�سى العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3(0(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (9
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SUD  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.  TECHNOLOGIE CHAUDIERE
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الغاليات الكهرباء الصناعية األنابي6 
الصناعية. أعمال متنوعة اإلنشاءات 
اإلطار املعدني.  املعدنية والصناعية. 
التوطين والرسم.   ، الرملي   ، املناولة 
غالية اللحام. أعمال التعاقد استيراد 

أو تصدير أو تسويق...
زنقة   35  : عنوان املقر اال تماعي 
املر�سى    02 يوسف بن تاشفين شقة 
العيون  املر�سى   70002  - العيون 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 (.000   : الناجي  كمال  السيد  
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الناجي  كمال  السيد 
 40000   300 رقم   1  ( املسيرة 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  الناجي  كمال  السيد 
 40000  300 رقم   1  ( املسيرة 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
24 فبراير  االبتدائية بالعيون  بتاريخ 

2020 تحت رقم 478/2020.
462I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائتمانية الثقة العيون

LAAYOUNE

 STE BIG PROJET AND
BUSINESS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائتمانية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�سى 
العيون ، 72000، املر�سى العيون 

املغرب
 STE BIG PROJET AND

BUSINESS  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
الراحة زنقة ثوار الشيت رقم 805 - 

70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3(0(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   20
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. BIG PROJET AND BUSINESS

اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني  النقل  تجارة،  متنوعة، 

تربية  املائية،  تربية األحياء  والدولي، 

البحرية،  األعشاب  تربية  األسماك، 

البساتين،  زراعة  املحار،  تربية   ،،

استعادة املأكوالت البحرية......

تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 -  805 الراحة زنقة ثوار الشيت رقم 

70000 العيون املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

اقراب  السالم  عبد  السيد  

درهم   (00 بقيمة  حصة   (.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

اقراب  السالم  عبد  السيد 

الواد  فم  الضيعات  حي  عنوانه(ا) 

70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

اقراب  السالم  عبد  السيد 

الواد  فم  الضيعات  حي  عنوانه(ا) 

70000 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

24 فبراير  االبتدائية بالعيون  بتاريخ 

2020 تحت رقم 479/2020.

463I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

GREG EVENS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence Farah-Appt n 3

 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

GREG EVENS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة 

كاتيس 29 الشقة رقم 2 شارع 

هارون الرشيد الحي الشتوي - 

40000 مراكش  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.647(3

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   2020 يناير   27 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

  GREG EVENS الوحيد  الشريك 

مبلغ رأسمالها 0.000) درهم وعنوان 

 29 كاتيس  اقامة  اإل تماعي  مقرها 

الرشيد  شارع هارون   2 الشقة رقم 

مراكش    40000  - الشتوي  الحي 

نشاط  توقيف   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.

و حدد مقر التصفية ب اقامة فرح 

الطابق   2 كام6 منجان الشقة رقم 

مراكش   40000  - االر�سي  ليز 

امغرب. 

و عين:

 LAURA ELISE  DE السيد(ة) 

 CHEMIN  5 عنوانه(ا)  و   MAIO

 DU MONT GRIFFARD  95160

MONTMORENCY فرنسا كمصفي 

(ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم )260)).

464I

ADYEL & ASSOCIES

 PRIMORIS

INTERNATIONAL TRADE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ADYEL & ASSOCIES

 bis Boulevard Ain 43

 Taoujtate Résidence les Fleurs

 Appartement N°2، 20000،

casablanca maroc

 PRIMORIS INTERNATIONAL

TRADE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 49 زنقة 

 ون  وريس حي كوتيي الطابق 6 - 

20000  الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32346(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر   20(9 يوليوز   3( في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

 PRIMORIS INTERNATIONAL

 (0.000 رأسمالها  مبلغ    TRADE

 49 اإل تماعي  درهم وعنوان مقرها 
زنقة  ون  وريس حي كوتيي الطابق 

املغرب  البيضاء  الدار    20000  -  6

أهداف  تحقيق  -عدم   : ل  نتيجة 

الشركة

صعوبة  بسب6  الخسائر  -تراكم 

السوق.
زنقة   49 و حدد مقر التصفية ب 

 -  6  ون  وريس حي كوتيي الطابق 

20000  الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

السيد(ة)  سناء  أفزاز و عنوانه(ا) 

36 شارع أنوال 20640  الدار البيضاء 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتنبر 9)20 تحت رقم 2806)7.

465I

VISION CONSEILS FIDUCIAIRE SARL AU

JB CONCIERGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 VISION CONSEILS FIDUCIAIRE

SARL AU

 N°69 VILLA MAHASSINE APPT

 N°2 MASSIRA I C MARRAKECH

 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

JB CONCIERGE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شقة طابق 

رقم ) رقم 643) تجزية الزرقطوني 

محاميد  - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(02949

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 JB  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CONCIERGE

خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستقبال واإلرشاد.

شقة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
تجزية   (643 رقم   ( رقم  طابق 

 40000  - محاميد   الزرقطوني 

مراكش املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000   : امنة  حساني  السيدة 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  امنة  حساني  السيدة 

40000 مراكش  3 حي الشرطة   فيال 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  امنة  حساني  السيدة 

40000 مراكش  3 حي الشرطة   فيال 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   2( بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم )250)).

466I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE MASKINI SAHARA

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقم بلوك 2 رقم 07 السمارة ، 

ES-SMARA MAROC ،72000

 STE MASKINI SAHARA SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 RUE وعنوان مقرها اإل تماعي

 DCHIRA N° 09 ES SEMARA -

72000 السمارة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.893

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   2020 فبراير   (4 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم«   2.900.000«

 3.000.000« إلى  درهم«   (00.000«

تقديم حصص    : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالسمارة  بتاريخ )2 فبراير 

2020 تحت رقم 30/2020.

467I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE MASKINI SAHARA

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقم بلوك 2 رقم 07 السمارة ، 

ES-SMARA MAROC ،72000

 STE MASKINI SAHARA SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 RUE وعنوان مقرها اإل تماعي

 DCHIRA N° 09 ES SEMARA -

72000 اسمارة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.893

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2020 فبراير   (4 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ايت  براهيم  (ة)  السيد  تفويت 

من  ا تماعية  حصة   200 خليف 

(ة)  السيد  200 حصة لفائدة   أصل 

فبراير   (4 بتاريخ  مسكيني  ياسين 

.2020

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالسمارة  بتاريخ )2 فبراير 

2020 تحت رقم 30/2020.

468I
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FUDICAIRE ISMAILI

 STE MASKINI SAHARA
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل الشكل القانوني للشركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقم بلوك 2 رقم 07 السمارة ، 

ES-SMARA MAROC ،72000
 STE MASKINI SAHARA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 STE و عنوان مقرها اال تماعي
 MASKINI SAHARA SARL -

72000 السمارة .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.893

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 4) فبراير 2020 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالسمارة  بتاريخ )2 فبراير 

2020 تحت رقم 30/2020.
469I

FUDICAIRE ISMAILI

STE SUMATRA CAR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقم بلوك 2 رقم 07 السمارة ، 

ES-SMARA MAROC ،72000
STE SUMATRA CAR SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
 RUE وعنوان مقرها اإل تماعي

 LAHDIB OULD ZINE N°26 ES
SEMARA - 72000 السمارة املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(435
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2020 4) فبراير  املؤرخ في 
مسير  ديد للشركة السيد(ة) خليلي 

نور الدين كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالسمارة  بتاريخ )2 فبراير 

2020 تحت رقم 2020/)3.

470I

ADYEL & ASSOCIES

PUPITRIUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ADYEL & ASSOCIES

 bis Boulevard Ain 43

 Taoujtate Résidence les Fleurs

 Appartement N°2، 20000،

casablanca maroc

PUPITRIUM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي )3) شارع 

انفا، العمارة ازير. الرقم )) ب - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 326977

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

9)20 تقرر حل  5) غشت  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

PUPITRIUM  مبلغ رأسمالها 0.000) 

 (3( درهم وعنوان مقرها اإل تماعي 

شارع انفا، العمارة ازير. الرقم )) ب 

- 20000 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : - عدم تحقيق أهداف الشركة

صعوبات  و   الخسائر  تراكم    -

السوق..

شارع  ب   التصفية  مقر  حدد  و 

 (( الرقم  ازير.  العمارة   (3( انفا، 

الدار    20000  - الدار البيضاء  ـ  ب 

البيضاء املغرب. 

و عين:

و  ملطي6   إليا1    السيد(ة) 

عنوانه(ا) ١٦٧  بستان بن عبيد ، دار 

الدار البيضاء   27223 بوعزة نواصر 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتنبر 9)20 تحت رقم 4935)7.

471I

EL HOUARY FINANCE ET CONSULTING

IWS COATING CENTRE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

 EL HOUARY FINANCE ET

CONSULTING

 EFC RES AL MANSOUR

 ZENATA N° 03  IMM 193,

 AIN HARROUDA، 28630،

MOHAMMEDIA MAROC

IWS COATING CENTRE  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

سمكريف رقم 7) الطابق السفلي 

بني يخلف املحمدية - 28600 

املحمدية املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(769(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2020 4) فبراير  املؤرخ في 

السيد(ة)  للشركة  مسير  ديد 

MBAYA ZAKARIA كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

فبراير 2020 تحت رقم 375.

472I

FIDUCIAIRE MOLIFID

AUDITIF LARA
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE MOLIFID
 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE
 B BUREAU N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC
AUDITIF LARA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: شارع 
محمد الخامس اقامة االندلس 

ب الطابق االول املكت6 رقم 09  - 
92000 العرائش املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.4087

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 20 فبراير 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
من  مملوكة  حصة)   500) تفويت 
طرف السيد محمد السعيدي لفائدة 

السيدة رشيدة الشيكر العربي 
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: تاكيد السيدة رشيدة الشيكر 
ملدة  وذلك  للشركة  كمسيرة  العربي 
غير محدودة كما أن الشركة ملزمة 
بإمضائها في  ميع العقود املتعلقة بها
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
7-) من القانون   6  ) تعديل الفصول 
األسا�سي للشركة و (43) من القانون 
الذي  للشركة  القديم  األسا�سي 
من   ((5) و   ((3) سيصبح الفصل  

القانون األسا�سي املحين للشركة.
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
صياغة قانون أسا�سي  ديد للشركة 

و املصادقة عليه
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 
الشركة  مال  رأ1  يبلغ  مايلي: 
00.000,00) .درهم. وهي مقسمة إلى 
درهم لكل  000.) حصة بقيمة.00) 
بالكامل ومخصصة  مدفوعة   ، منها 

للسيدة رشيدة الشيكر العربي 
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على  ينص  الذي   :(5 رقم  بند 

مايلي: عهد تسيير الشركة إلى السيدة 

ملدة  وذلك  العربي   الشيكر  رشيدة 

غير محدودة كما أن الشركة ملزمة 

بإمضائها في  ميع العقود املتعلقة بها 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش  بتاريخ 25 فبراير 

2020 تحت رقم 49).

473I

STE HTCPRO SARL

NATURALOE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر اال تماعي للشركة

STE HTCPRO SARL

 RUE MLY ABDERAHMANE ، 38

14000، KENITRA MAROC

NATURALOE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 38 زنقة 

موالي عبد الرحمان شقة رقم 5 - 

4000) القنيطرة املغرب.

تحويل  املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.46449

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 8) فبراير 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

»38 زنقة موالي عبد الرحمان شقة 

املغرب«  القنيطرة   (4000  -  5 رقم 

تجزئة االسماعلية   ( »محل رقم  إلى 

686) - 4000) القنيطرة  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

فبراير 2020 تحت رقم 74363.

474I

somadik

 CHANTIERS NAVALE DU
SUD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

somadik

 hay el massira rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune

maroc

 CHANTIERS NAVALE DU SUD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع ابو 
العالء رقم 62 حي الحجري العيون  

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

30997

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHANTIERS NAVALE DU SUD

األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العامة.

عنوان املقر اال تماعي : شارع ابو 
حي الحجري العيون   62 رقم  العالء 

70000 العيون املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 (000  : اعراي  محمد  السيد 

بقيمة 00) درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  اعراي  محمد  السيد 
  7 شقة   2 ع   2 اقامة الفضل م 1 
الطابق ) موالي رشيد الدار البيضاء 

70000 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  اعراي  محمد  السيد 
  7 شقة   2 ع   2 اقامة الفضل م 1 
الطابق ) موالي رشيد الدار البيضاء 

70000 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
)2 فبراير  االبتدائية بالعيون  بتاريخ 

2020 تحت رقم 474/2020.
475I

OUED SIDE STORY

ELITISSIMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OUED SIDE STORY
55 شارع محمد الخامس عمارة 

 اكار الطابق الخامس الشقة 33 
 ليز مراكش ، 40000، مراكش 

املغرب
ELITISSIMA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 55 شارع 
محمد الخامس عمارة  كار الطابق 
الخامس الشقة 33  ليز - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(03023

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (0
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ELITISSIMA

اإلستيراد   : غرض الشركة بإيجاز 
الحراسة  خدمات   , التصدير  و 
املمتلكات  شراء  و  بيع  الخاصة, 

العقارية .
55 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 
محمد الخامس عمارة  كار الطابق 
 40000  - 33  ليز  الخامس الشقة 

مراكش املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 LEFEBVRE DAMIEN السيد 
درهم   (00 بقيمة  حصة   :  1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 LEFEBVRE DAMIEN السيد 
 ROUTE D’ATH عنوانه(ا) 
 266 (BTE 28) 7150 JURBISE

.BELGIQUE
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 LEFEBVRE DAMIEN السيد 
 ROUTE D’ATH 266 (BTE (ا)عنوانه

28) 7150 JURBISE BELGIQUE
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2570)).
476I

OUED SIDE STORY

M REALTY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OUED SIDE STORY
55 شارع محمد الخامس عمارة 

 اكار الطابق الخامس الشقة 33 
 ليز مراكش ، 40000، مراكش 

املغرب
M REALTY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 55 شارع 
محمد الخامس عمارة  كار الطابق 
الخامس الشقة 33  ليز - 40000 
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مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(0302(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (2
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 M  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.REALTY
وكيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مستثمر عقاري،   ، عمارات  عقاري، 
عمارات أو عمليات عقارية أخرى(بيع 

و شراء)   .
55 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 
محمد الخامس عمارة  كار الطابق 
 40000  - 33  ليز  الخامس الشقة 

مراكش املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 MAYNÉ PATRICK السيد 
CLAUDE H :  1.000 حصة بقيمة 

00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 MAYNÉ PATRICK السيد 
 AVENUE عنوانه(ا)   CLAUDE H
 GÉNÉRALE MEDECIN DERACHE
.67 1050 BRUXELLES BELGIQUE
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 MAYNÉ PATRICK السيد 
 AVENUE عنوانه(ا)   CLAUDE H
 GÉNÉRALE MEDECIN DERACHE
67 1050 BRUXELLES BELGIQUE
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2569)).
477I

DAMAT OUTLET

RAKTEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RAKTEX

03، زنقة أيت ورير شارع موالي 

يوسف الدارالبيضاء .، 20000، 

الدارالبيضاء املغرب

RAKTEX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 03، 
زنقة أيت ورير شارع موالي يوسف 

الدارالبيضاء - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

449945

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   20(9 شتنبر   (3

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RAKTEX

:  التجارة   : غرض الشركة بإيجاز 

لجميع  والتصدير  واالستيراد 

الرياضية  واملواد  واللوازم  املعدات 

واالكسسوارات ،

واملنسو ات  األحذية  تسويق 

واالكسسوارات ،

 تشغيل وإدارة أي متجر أو امتياز 

متخصص في بيع السلع الرياضية ،

األسهم ، الرسوم املتحركة ، إدارة 

مزود   ، ومشاركة  تابعة  شركة  أي 

الخدمة

واالستشارات  والتنظيم  اإلدارة 

اإلدارية واستراتيجية العمل ، والقيام 

بجميع العمليات التجارية الصناعية 

والعقارات  والتصدير  واالستيراد 

التابعة  الشركات  بأنشطة  املتعلقة 

واملمتلكات ؛

بإنشاء  املتعلقة  العمليات   ميع 
الشهرة  واستغالل  ميع  وحيازة 
وكذلك   ، التجارية  أو  الصناعية 
 ميع األسهم بأي شكل من األشكال 
تحقيق  إلى  تسعى  التي  الشركات  في 

أهداف مماثلة أو ذات صلة ؛
العمليات  ،  ميع  عام  وبشكل 
أو  الصناعية  أو  التجارية  أو  املالية 
من  غيرها  أو  العقارية  أو  املنقولة 
أو  مباشر  بشكل  املتعلقة  العمليات 
بكائن   ، أو  زئًيا  كلًيا   ، غير مباشر 
كائن  وأي  أعاله  املوصوف  الشركة 
املحتمل  من  صلة  ذي  أو  مشابه 
الشركة  تطوير  لتعزيز  أو  يسهل  أن 

ونشاطها
 ،03  : اال تماعي  املقر  عنوان 
زنقة أيت ورير شارع موالي يوسف 
20000 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

000.000.) درهم، مقسم كالتالي:
 3.334   : السيد امين الشطاحي 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 3.333   : دخش  كريم  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 3.333   : السيد رسيم طرابل�سي 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد امين الشطاحي عنوانه(ا) 
هو  طاي  كو  او   236 نيكو   2(8

00000) هانوا  فيتنام.
عنوانه(ا)  دخش  كريم  السيد 
باريس     75000 زنقة روسليت     33

فرنسا.
السيد رسيم طرابل�سي عنوانه(ا)  
مدينة    94800 كويبون   زنقة   25

اليهود فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رسيم طرابل�سي عنوانه(ا)  
مدينة   94800 كويبون  زنقة   25

اليهود فرنسا.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

د نبر 9)20 تحت رقم 722355.
478I

MOUSSAOUI HAJJI

MIDIBIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
MIDIBIL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي قصر 

ارزيقات عرب الصباح زيز ارفود - 
52200 ارفود املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(36(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (2
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MIDIBIL
غرض الشركة بإيجاز : مقاولة في 

االشغال املختلفة
مقاولة في التركي6 الكهربائي

الوساطة
قصر   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 - ارفود  زيز  الصباح  عرب  ارزيقات 

52200 ارفود املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
500 حصة    : السيد ارزيقي نبيل 

بقيمة 00) درهم للحصة .
السيد حميدي عبد الغاني :  500 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  نبيل  ارزيقي  السيد 
زيز  الصباح  عرب  ارزيقات  قصر 

ارفود 52200 ارفود املغرب.
الغاني  عبد  حميدي  السيد 
عنوانه(ا) الحي الجديد ارفود 52200 

ارفود  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  نبيل  ارزيقي  السيد 
زيز  الصباح  عرب  ارزيقات  قصر 

ارفود 52200 ارفود املغرب
الغاني  عبد  حميدي  السيد 
عنوانه(ا) الحي الجديد ارفود 52200 

ارفود املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

فبراير 2020 تحت رقم 230.

479I

MOUSSAOUI HAJJI

SODRAMINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
SODRAMINE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي قصر 
قصبة بن علي الفم االحمر عرب 
الصباح زيز ارفود - 52200 ارفود 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(3625
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (2
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SODRAMINE
غرض الشركة بإيجاز : مقاولة في 

االشغال املختلفة
مقاولة في اشغال الصباغة

الوساطة.
قصر   : اال تماعي  املقر  عنوان 
عرب  االحمر  الفم  علي  بن  قصبة 
ارفود   52200  - ارفود  زيز  الصباح 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 250   : باقدوري  ادريس  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
  : باقدوري  الحميد  عبد  السيد 
250 حصة بقيمة 00) درهم للحصة 
  : باقدوري  أمين  محمد  السيد 
250 حصة بقيمة 00) درهم للحصة

 250   : باقدوري  يوسف  السيد 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ادريس باقدوري عنوانه(ا) 
حي  الخطابي  الكريم  عبد  زنقة 
البطحاء ارفود 52200 ارفود املغرب.
باقدوري  الحميد  عبد  السيد 
عنوانه(ا) زنقة عبد الكريم الخطابي 
البطحاء ارفود 52200 ارفود املغرب.
باقدوري  أمين  محمد  السيد 
عنوانه(ا) زنقة عبد الكريم الخطابي 
ارفود   52200 ارفود  البطحاء  حي 

املغرب.
السيد يوسف باقدوري عنوانه(ا) 
رقم 30 زنقة عبد الكريم الخطابي حي 
البطحاء ارفود 52200 ارفود املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ادريس باقدوري عنوانه(ا) 
حي  الخطابي  الكريم  عبد  زنقة 
البطحاء ارفود 52200 ارفود املغرب

باقدوري  الحميد  عبد  السيد 
عنوانه(ا) زنقة عبد الكريم الخطابي 
البطحاء ارفود 52200 ارفود املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 2( بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

فبراير 2020 تحت رقم 246.

480I

universal gestion

 AMEUBLEMENT PERLE D
‹OR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

universal gestion

اقامة ابن عطية الطابق الثاني  رقم 

7  ليز مراكش ، 40000، مراكش 

املغرب

  AMEUBLEMENT PERLE D ›OR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي وازيس 2 

مبنى األمل ) محل رقم )  - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

95747

بمقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 27 
تم إعداد القانون   20(9 من فبراير 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. AMEUBLEMENT PERLE D ‘OR

بيع   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

األقمشة بالتقسيط .

 2 : وازيس  عنوان املقر اال تماعي 

 40000  -   ( ) محل رقم  مبنى األمل 

مراكش املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : رشيد    موالي  شمبري  السيد 

500 حصة بقيمة 00) درهم للحصة

السيد البيضاني عبد الواحد  :  

درهم   (00 بقيمة  حصة   500
للحصة

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

رشيد    موالي  شمبري  السيد  
عنوانه(ا) سعادة  ) رقم 427 محاميد  

40000 مراكش املغرب.
الواحد  عبد  البيداني  السيد 
عنوانه(ا) مسيرة ) د رقم 37  40000 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
رشيد    موالي  شمبري  السيد  
عنوانه(ا) سعادة  ) رقم 427 محاميد  

40000 مراكش املغرب
الواحد  عبد  البيداني  السيد 
عنوانه(ا) مسيرة ) د رقم 37  40000 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
من   (2 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

أبريل 9)20 تحت رقم 04333).
481I

MON COMPTABLE SARL

MAHARAT CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

MON COMPTABLE SARL
 36RUE DE BERKANE 2 EME

 ETAGE APPT 6 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

MAHARAT CENTER شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي 
املحمدي زنقة أ 226  رقم  44 - 

60000 و دة املغرب.
تحويل  املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.30277

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في )0 فبراير 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
»حي املحمدي زنقة أ 226  رقم  44 - 
60000 و دة املغرب« إلى »79) زنقة 
الهند  وزنقة  الطريس   الخالق  عبد 

رقم ) - 60000 و دة  املغرب«.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  بو دة   التجارية 

2020 تحت رقم 772.
482I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

 MOROCCO WEAR
PRODUCTS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 شارع فا1 الطابق األول رقم ) ، 

90000، طنجة املغرب
 MOROCCO WEAR PRODUCTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي املنطقة 
الصناعية، طريق تطوان، ممر رقم 
2، قطعة رقم 72 مكرر ، الطابق 

االول - 90000 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6755(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2020 فبراير   05 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بريشا  هدى  (ة)  السيد  تفويت 
حصة ا تماعية من أصل   (0.000
(ة)  السيد  لفائدة   حصة   (0.000
 05 بتاريخ  اعذياطي  املالك    عبد 

فبراير 2020.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   2( بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم 230680.
483I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

 MOROCCO WEAR
PRODUCTS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير  ديد للشركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 شارع فا1 الطابق األول رقم ) ، 

90000، طنجة املغرب

  MOROCCO WEAR PRODUCTS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي املنطقة 

الصناعية، طريق تطوان، ممر رقم 

2، قطعة رقم 72 مكرر ، الطابق 

االول - 90000 طنجة املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6755(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تعيين   2020 05 فبراير  املؤرخ في 

السيد(ة)  للشركة  مسير  ديد 

اعذياطي عبد املالك كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   2( بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم 230680.

484I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون الساقية 

الحمراء

ACTIGRIDE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 

العيون الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 70000، 

العيون املغرب

ACTIGRIDE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
الراحة رقم 85))  - 70000 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

30965

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   06

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ACTIGRIDE

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العامة   التجارة  املختلفة  والخدمات 

اشغال البناء.

تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

70000 العيون   -  ((85 الراحة رقم 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد عزاني :  400 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

السيد صهي6 قابابي :  300 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

السيد  الل الدين مرشود :  300 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  عزاني  محمد  السيد 

 70000  ((85 رقم  الراحة  تجزئة 

العيون املغرب.

عنوانه(ا)  قابابي  صهي6  السيد 

 70000  ((85 رقم  الراحة  تجزئة 

العيون املغرب.

مرشود  الدين  السيد  الل 

 ((85 الراحة رقم  تجزئة  عنوانه(ا) 

70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  عزاني  محمد  السيد 

 70000  ((85 رقم  الراحة  تجزئة 

العيون املغرب

عنوانه(ا)  قابابي  صهي6  السيد 

 70000  ((85 رقم  الراحة  تجزئة 

العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

20 فبراير  االبتدائية بالعيون  بتاريخ 

2020 تحت رقم 432/20.

485I

karama conseil

STE HGSM NEGOCE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم ) زنقة اسامة 
 ، ابن زيد شارع الجيش امللكي فا1 

30000، فا1 املغرب
 STE HGSM NEGOCE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم  اإل تماعي  مقرها  وعنوان 
السجع  امحمد  اوالد  البيزنة   (0(

فا1 - 30000 فا1 املغرب
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

62(27

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   ((
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HGSM NEGOCE SARL
بائع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

البناء- نقل البضائع لحساب الغير.
عنوان املقر اال تماعي : رقم )0) 
 - البيزنة اوالد امحمد السجع فا1 

30000 فا1 املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99سنة.
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة مشكور هند :  700 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
السيد الحماني عمر :  300 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  هند  مشكور  السيدة 
هللا  عبد  بن  ضيعة  حكيمة  تجزئة 
22 النر س  5 شقة  7 الطابق  عمارة 

فا1 30000 فا1 املغرب.
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عنوانه(ا)  عمر  الحماني  السيد 
الفضيل  درب   3 شقة   (6 عمارة 
فا1   30000 فا1  بهيج  تجزئة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  هند  مشكور  السيدة 
هللا  عبد  بن  ضيعة  حكيمة  تجزئة 
22 النر س  5 شقة  7 الطابق  عمارة 

فا1 30000 فا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2020 تحت رقم 2020/)78.
486I

RAHHALI CONSEIL

GACHACA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

RAHHALI CONSEIL
 lot al azzouzia marrakech (482

، 40000، Marrakech Maroc
GACHACA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي إقامة 
اوليفري، رقم 26، أملكيس، 

النخيل، مراكش - 40000 مراكش 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.77059
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2020 يناير   (3 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 François (ة)  السيد  تفويت 
حصة   Victor  PARADIS 50
حصة   200 أصل  من  ا تماعية 
 Dijamant Invest   Holding   لفائدة

Offshore بتاريخ 3) يناير 2020.
 Marie-Thérèse تفويت  
حصة   Fatma  KHOUALED 50
حصة   200 أصل  من  ا تماعية 
 Dijamant Invest   Holding   لفائدة

Offshore بتاريخ 3) يناير 2020.
 Bruce (ة)  السيد  تفويت 
حصة   François  PARADIS 100

حصة   200 أصل  من  ا تماعية 

 Dijamant Invest   Holding   لفائدة

Offshore بتاريخ 3) يناير 2020.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

فبراير   25 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 3)26)).

487I

RAHHALI CONSEIL

ISSAM TRAVEL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

RAHHALI CONSEIL

 lot al azzouzia marrakech (482

، 40000، Marrakech Maroc

ISSAM TRAVEL    شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي  تجزئة 

الشرف 3، عمارة رقم 534 املكت6 

رقم 8، الطابق الثاني، مراكش - 

40000 مراكش املغرب.

تحويل  املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.670(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 30 د نبر 9)20 تم  تحويل  

للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

عمارة رقم   ،3 تجزئة الشرف   « من 

الطابق الثاني،   ،8 املكت6 رقم   534

املغرب«  مراكش   40000  - مراكش 

 ANGLE BOULEVARD 11« إلى 

 JANVIER ET RUE BOUKAR,

 CENTRE D’AFFAIRE   FATIM

 ZAHRA IMMEUBLE N° 1, 2

 EME ETAGE, BUREAU N°9,

مراكش    MARRAKECH. 40000

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (4 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم ))23)).

488I

innovimpact

INNOVIMPACT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

innovimpact

46 شارع الزرقطوني الطابق الثاني 
رقم الشقة 6 ، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

innovimpact شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 46 شارع 

الزرقطوني  الطابق الثاني رقم 

الشقة 6   - 20000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4533(5

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   06

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.innovimpact

: التصميم  غرض الشركة بإيجاز 

االستشارات والخدمات في  و تقديم  

مجال  تكنولو يا املعلومات.

46 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 

الزرقطوني  الطابق الثاني رقم الشقة 

6   - 20000 الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (0.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي :

السيد عبد الودود قراوي  :  00) 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

قراوي  الودود  عبد  السيد 

الخير   ارض  تجزئة   488 عنوانه(ا) 

24350 سيدي بنور املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
قراوي  الودود  عبد  السيد 

الخير   ارض  تجزئة   488 عنوانه(ا) 

24350 سيدي بنور املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2020 تحت رقم )52).

489I

fiduciaire for you

 بالم ميديكال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

fiduciaire for you

شارع محمد البقال عمارة صبحي 

رقم )5 الطابق 3 شقة رقم 07  يلز 

، 40000، مراكش املغرب

 بالم ميديكال شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة 

البردعي شارع ابو بكر الصديق 

مراكش املنارة  - 40000 مراكش 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.46(8(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   20(8 نونبر   24 املؤرخ في 

شركة ذات املسؤولية املحدودة  بالم 

 50.000,00 ميديكال  مبلغ رأسمالها 

اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

اقامة البردعي شارع ابو بكر الصديق 

مراكش   40000  - املنارة   مراكش 

املغرب نتيجة ل : عدم اقبال الزبائن 

و لو ود منافسة.

اقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الصديق  بكر  ابو  شارع  البردعي 

مراكش   40000  - املنارة   مراكش 

املغرب. 
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و عين:
و  اخشاش  سمية   السيد(ة) 
 48 رقم  زداغية  تاركة  عنوانه(ا) 
املغرب  مراكش   40000 مراكش  

كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   22 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

9)20 تحت رقم 05338).
490I

MOUSSAOUI HAJJI

POLYVALENTE SEGMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
POLYVALENTE SEGMA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 75 

حي السمار الجرف - 52350 الجرف 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(3257
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2020 فبراير   04 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الحفيظ  عبد  (ة)  السيد  تفويت 
250 حصة ا تماعية من  بوصحابي 
(ة)  السيد  500 حصة لفائدة   أصل 
فبراير   04 محمد طه اعليوي بتاريخ 

.2020
تفويت السيد (ة) يونس بوصحابي 
50) حصة ا تماعية من أصل 300 
يونس   (ة)  السيد  لفائدة   حصة 

اعليوي بتاريخ 04 فبراير 2020.
العربي  محمد  (ة)  السيد  تفويت 
ا تماعية  حصة   (00 بوصحابي 
200 حصة لفائدة  السيد  من أصل 
فبراير   04 اعليوي بتاريخ  يونس   (ة) 

.2020

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

فبراير 2020 تحت رقم 95.

491I

MOUSSAOUI HAJJI

 SOCIETE MARRUECOS

AVENTURAS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

 SOCIETE MARRUECOS

AVENTURAS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي قصر 

اهبيبات عرب الصباح زيز ارفود ص 

ب رقم )29 - 52200 ارفود املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9427

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   20(9 نونبر   0( املؤرخ في 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

 SOCIETE الوحيد  الشريك  ذات 

   MARRUECOS AVENTURAS

مبلغ رأسمالها 0.000) درهم وعنوان 

مقرها اإل تماعي قصر اهبيبات عرب 

 -  29( الصباح زيز ارفود ص ب رقم 

52200 ارفود املغرب نتيجة ل : أزمة 

في القطاع.

قصر  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

اهبيبات عرب الصباح زيز ارفود ص 

ب رقم )29 - 52200 ارفود املغرب. 

و عين:

و  عيادي  يوسف   السيد(ة) 

اسماعيل  موالي  شارع  عنوانه(ا) 

ارفود 52200 ارفود  املغرب كمصفي 

(ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

فبراير 2020 تحت رقم 99.

492I

FIDUHOUSE

AB ASSURANCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

إنشاء فرع تابع للشركة

FIDUHOUSE

رقم 6 مكات6 طيبة زنقة غسان 

كنفاني ، 30000، فا1 املغرب

AB ASSURANCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 67 

 BOULEVARD DE L›OISE BAT

 B2 LOGT B25 - 95800 CERGY

.FRANCE

إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.62(29

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 8) فبراير 2020 تقرر إنشاء 

التسمية  تحت  للشركة   تابع  فرع  

و   ABA ASSURANCES MAROC

 (2 شارع   45 رقم  بالعنوان  الكائن 

30020 فا1 املغرب  حي واد فا1  - 

و املسير من طرف السيد(ة) بشار عبد 

هللا.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2020 تحت رقم 782.

493I

EVENTRAV SARL AU

EVENTRAV SARL AU
إعالن متعدد القرارات

EVENTRAV SARL AU

انا�سي 6 عمارة 6) رقم 2) البرنو�سي 

الدارالبيضاء ، 20640، الدار 

البيضاء املغرب

EVENTRAV SARL AU »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: انا�سي 

6 عمارة 6) رقم 20 البرنو�سي 

 CP 20640 20640 الداربيضاء

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(26267

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   20(9 نونبر   27 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تفويت حصص الشركة املثمتلة 
من السيد بصري  حصة)   (000) في 

عبد الغني الى السيد أشتوك محمد

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي:

استقالة املسير السيد بصري عبد 

الغني من منصبه

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

مسيرا  محمد  أشتوك  السيد  تعيين 

 ديدا للشركة

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تغيير مقر الشركة من 70 مكرر زنقة 
سبو شقة  رقم 9) أكدال الرباط,الى 
انا�سي 6 عمارة 6) رقم 20 البرنو�سي 

الدارالبيضاء

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

عمارة  انا�سي-  حدد مقر الشركة في: 
6) رقم 20 البرنو�سي الدارالبيضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

د نبر   (4 بتاريخ  التجارية بالرباط  

9)20 تحت رقم 03659).

494I
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QUALICIA CONSULTING

TISSALDI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING
 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE
 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC

TISSALDI SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي )64 
تجزئة رياض إسماعلية ) 50050 
مكنا1. - 50000 مكنا1 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4943(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TISSALDI SARL
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة لجميع أنواع اإلنشاءات
استيراد وتصدير

تجارة.
 64(  : اال تماعي  املقر  عنوان 
 50050  ( إسماعلية  رياض  تجزئة 

مكنا1. - 50000 مكنا1 املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد العزيز بركايو :  7.500 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 2.500   : بركايو  رشيد  السيد  

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد العزيز بركايو عنوانه(ا) 
0) التضامن  إقامة االخالص أ شقة 

) مكنا1 50000 مكنا1  املغرب.
عنوانه(ا)  بركايو  رشيد  السيد  
دوار زالكن أبزو ازيالل 22000 ازيالل 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد العزيز بركايو عنوانه(ا) 
0) التضامن  إقامة االخالص أ شقة 

) مكنا1 50000 مكنا1  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2020 تحت رقم 905.

495I

شركة فيدوسو

STE VENGL SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة فيدوسو
02) شارع املوحدين الحسيمة ، 

32000، الحسيمة املغرب
STE VENGL SARLAU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

حجرة نكور رقم 5)) الحسيمة  - 
32000 الحسيمة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2985

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   06
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VENGL SARLAU

مقاول     : غرض الشركة بإيجاز 
مبرمج  التجارية/  خدمات املعلومات 

تحليلي و مصمم للمعلومات.
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 - الحسيمة    ((5 رقم  نكور  حجرة 

32000 الحسيمة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000   : السيد محمد الخليفة 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 (000  : الخليفة  محمد  السيد   
درهم لكل حصة بقيمة   (00 حصة 

00) درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد الخليفة عنوانه(ا) 
الحسيمة  الخميسات  زنقة   47

32000 الحسيمة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الخليفة عنوانه(ا) 
الحسيمة  الخميسات  زنقة   47

32000 الحسيمة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتاريخ  بالحسيمة   االبتدائية 

فبراير 2020 تحت رقم 96).
496I

ائتمانية بوعرفة

TAKHOUALT TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية بوعرفة
رقم49 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 
بوعرفة، 200)6، بوعرفة املغرب

TAKHOUALT TRAV شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 
تخوالت تالسينت - 52))6 

تالسينت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

767

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   20(9 نونبر   (6

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TAKHOUALT TRAV

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة-اشغال  اشغال  و  البناء 

-اشغال التشجير و  فالحية مختلفة  

البستنة.

دوار   : اال تماعي  املقر  عنوان 

تخوالت تالسينت - 52))6 تالسينت 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (0.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

50 حصة    : السيد امزيل مبارك 

بقيمة 00) درهم للحصة .

السيد اورحو ادريس :  50 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  مبارك  امزيل  السيد 

 6((52 تالسينت  تخوالت  دوار 

تالسينت املغرب.

عنوانه(ا)  ادريس  اورحو  السيد 

 6((52 تالسينت  الجديد  الحي 

تالسينت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  مبارك  امزيل  السيد 

 6((52 تالسينت  تخوالت  دوار 

تالسينت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (2 بتاريخ  االبتدائية بفجيج  

2020 تحت رقم 7/2020).

497I
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ائتمانية بوعرفة

STE FORTRADIV
شركة التضامن
تفويت حصص

ائتمانية بوعرفة
رقم49 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 
بوعرفة، 200)6، بوعرفة املغرب

STE FORTRADIV شركة التضامن
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 00) 

زنقة الوحدة - 200)6 بوعرفة 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3(5
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2020 فبراير   03 في  املؤرخ 

املصادقة على :
يحي بوزرواطة  (ة)  تفويت السيد 
 20 أصل  من  ا تماعية  حصة   20
اسماء  (ة)  السيد  لفائدة   حصة 

بركيطة بتاريخ 03 فبراير 2020.
يوسف  (ة)  السيد  تفويت 
من  ا تماعية  حصة   20 بوزرواطة 
(ة)  السيد  حصة لفائدة    20 أصل 
فبراير   03 بتاريخ  بركيطة  هشام 

.2020
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   (8 بتاريخ  االبتدائية بفجيج  

2020 تحت رقم 9/2020).

498I

ائتمانية بوعرفة

ZALMO TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

ائتمانية بوعرفة
رقم49 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 
بوعرفة، 200)6، بوعرفة املغرب
ZALMO TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي بنت 
خطاب - 200)6 بوعنان املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.56(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2020 يناير   (3 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

 (0.000« أي من  درهم«   300.000«

عن  درهم«   3(0.000« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إ راء    : طريق 

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (8 بتاريخ  االبتدائية بفجيج  

2020 تحت رقم 8/2020).

499I

co-working business center

ميدياتوركونصالت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

co-working business center

 23rue boured etg 3 N5 ROCHES

 NOIRES CASA، 20230،

CASABLANCA MAROC

ميدياتوركونصالت شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 23 
زنقة بوريد الطابق 3 شقة رقم 5 

الصخور السوداء الدار البيضاء - 

20230 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

45600(

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ميدياتوركونصالت.

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 RECOUVREMENT DES

.CREANCES

زنقة   23  : عنوان املقر اال تماعي 

بوريد الطابق 3 شقة رقم 5 الصخور 

 20230  - البيضاء  الدار  السوداء 

الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد سمحمد طه :  330 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

حلوات  امبارك  موالي  السيد 

 (00 بقيمة  حصة   340   : العلوي 

درهم للحصة .

 330   : تيتاو  الحوسين  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  طه  سمحمد  السيد 

اهل   8 مدخل   2 مجموعة  انا�سي 

الغالم 20000 الدار البيضاء املغرب.

حلوات  امبارك  موالي  السيد 

عمارة  الوالء  حي  عنوانه(ا)  العلوي 

البيضاء  الدار   20000 الشطر4   6

املغرب.

عنوانه(ا)  تيتاو  الحوسين  السيد 

 2 النهضة  حي  املجد  مجموعة   74(

0000) الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  طه  سمحمد  السيد 

اهل   8 مدخل   2 مجموعة  انا�سي 

الغالم 20000 الدار البيضاء املغرب

حلوات  امبارك  موالي  السيد 

عمارة  الوالء  حي  عنوانه(ا)  العلوي 

البيضاء  الدار   20000 الشطر4   6

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (0 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 729998.

500I

فؤاد رحوي

 ESPACE CARBU
  MARZOUGA SARL

 عقد كراء أصل تجاري
عقد تسيير حر ألصل تجاري

 (األشخاص املعنويون)
عقد تسيير حر ألصل تجاري

 ESPACE CARBU MARZOUGA
 SARL

  عقد كراء أصل تجاري
بمقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 3) 
أعطى رابحة عشماني   2020 فبراير 
 ((726 التجاري  بالسجل  املسجل 
بالرشيدية حق  االبتدائية  باملحكمة 
التسيير الحر لألصل التجاري الكائن 
النخل  رو1  الفندقية  املنطقة  ب 
عرب  3)  ماعة  الوطنية  الطريق 
أرفود   52200  - أرفود  زيز  الصباح 
 ESPACE CARBU لفائدة  املغرب 
سنة   5 ملدة   MARZOUGA SARL
تبتدئ من 3) فبراير 2020 و تنتهي في 
مقابل مبلغ شهري   2025 فبراير   (2

قيمته 5.000 درهم.
501I

Legalservices

VENDABLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Legalservices
 Casablanca Casablanca،
Maroc 20000، الدارالبيضاء

VENDABLE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 2) زنقة 
صبري بو معة الشقة رقم 6  - 

20000 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
458237

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
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باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VENDABLE
غرض الشركة بإيجاز : -  أنشطة 
التجارة اإللكترونية بجميع أنواعها ؛

املنتجات  وبيع  ميع  شراء   -
بالتجزئة أو الجملة عبر اإلنترنت 

زنقة   (2  : عنوان املقر اال تماعي 
 -   6 رقم  الشقة  بو معة  صبري 

20000 الدارالبيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000   : السيد  يوسف فرسان  

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  يوسف فرسان  عنوانه(ا) 
الدارالبيضاء  الهراويين  ابعيز  بدوار 

20000  الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد  يوسف فرسان  عنوانه(ا) 
الدارالبيضاء  الهراويين  ابعيز  بدوار 

20000  الدارالبيضاء املغرب
 - بتاريخ  تم اإليداع القانوني ب-  

تحت رقم -.
502I

ANAMAR FIDUCIAIRE

فورالوك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE
 N 280 HAY BOUGAFER ،
45800، TINGHIR maroc

فورالوك شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي ايت 
ابراهيم اميضر - 45800 تنغير 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

499

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون   2020 فبراير   (3

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

فورالوك.

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة .

ايت   : اال تماعي  املقر  عنوان 

تنغير   45800  - اميضر  ابراهيم 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 400.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 4.000   : السيد الحسين اع�سى 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحسين اع�سى عنوانه(ا) 

تنغير   45800 اميضر  ابراهيم  ايت 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحسين اع�سى عنوانه(ا) 

تنغير   45800 اميضر  ابراهيم  ايت 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   20 بتاريخ  بتنغير   االبتدائية 

2020 تحت رقم 45).

503I

شركة األزامي للخدمات ش.م.م

SOPRONA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة األزامي للخدمات ش.م.م

شارع الجيش امللكي إقامة السالم 

مكت6 رقم 03 ، 93040، تطوان 

املغرب

SOPRONA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 36 تجزئة 

املنطلق إقامة الصفاء الطابق 

األر�سي رقم 03 حي أغرا1 - 0000 

مرتيل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

26525

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   04

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOPRONA

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 
العقاري

أشغال البناء و خدمات متنوعة.

 36  : اال تماعي  املقر  عنوان 

تجزئة املنطلق إقامة الصفاء الطابق 

 0000  - حي أغرا1   03 األر�سي رقم 

مرتيل املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : السيد عبد الحق ناصري 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

السيد رشيد هدون :  500 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ناصري  الحق  عبد  السيد 

شارع  املنطلق  تجزئة  عنوانه(ا) 
 00000 4( 02  زنقة  تانسيفت  رقم 

مرتيل املغرب.

عنوانه(ا)  هدون  رشيد  السيد 

 LANE HARLEYSVILLE PA  729

 19438 00000 BELLINGHAM

.U.S.A

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
ناصري  الحق  عبد  السيد 

شارع  املنطلق  تجزئة   88 عنوانه(ا) 
تانسيفت  رقم 02  زنقة )4 000000 

مرتيل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (3 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2020 تحت رقم 279.

504I

FIDUBAC SARL

MICANICO MED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استدراك خطٍإ

استدراك خطٍإ وقع بالجريدة 

الرسمية

FIDUBAC SARL

62)مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 

 NADOR، الشقة رقم )) الناضور

62000، nador maroc

MICANICO MED شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

حي  اإل تماعي  مقرها  وعنوان   

  62000  -  270 ل  ابراهيم  اوالد 

الناضور املغرب.

بالجريدة  وقع  خطٍإ  إستدراك 

الرسمية عدد 5595 بتاريخ 22 يناير 

.2020

بدال من : بدال من راسمال الشركة 

0000) درهم 

الشركة الصحيح  راسمال   : يقرأ 

هو 00000) درهم 

الباقي بدون تغيير.

505I
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ADECOGEST

MYNM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADECOGEST
شارع عبد الرحمان الثالث قيسارية 
ريف دور رقم 9) ، 93000، مرتيل 

املغرب
MYNM شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي الديزة 
شارع دكالة زنقة رقم 5 - 93000 

مرتيل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
26065

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   20(9 نونبر   (4
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MYNM
وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارية.
عنوان املقر اال تماعي : حي الديزة 
 93000  -  5 رقم  زنقة  دكالة  شارع 

مرتيل املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

00.000,00) درهم، مقسم كالتالي:
السيد البورقادي محمد :  000.) 
حصة بقيمة 00,00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
محمد  البورقادي  السيد 
عنوانه(ا) شارع عبد الرحمان الثالث 

رقم 8 93000 مرتيل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

محمد  البورقادي  السيد 
عنوانه(ا) شارع عبد الرحمان الثالث 

رقم 8 93000 مرتيل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   25 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

9)20 تحت رقم 2)63.
506I

EXPERAMA

AUTO 75
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

EXPERAMA
3 زنقة اركشون شارع املقاومة زاوية 
)4) إقامة كنزة الطابق االول -الدار 
البيضاء- ، 20500، الدار البيضاء 

املغرب
AUTO 75  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 3 تجزئة 
ليطورال محل رقم 3 و 4  - 27223 

البيضاء املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4(3037

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2020 2) فبراير  املؤرخ في 
مسير  ديد للشركة السيد(ة) نجاح 

السماللي  ودية كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 732356.
507I

Synergie Experts

LILI FOREVER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Synergie Experts
49, زنقة  ون  ور1, حي غوتييه ، 

20060، الدار البيضاء املغرب
LILI FOREVER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 49 زنقة 

الطابق  حي غوتييه،   ون  وريس، 

6، الشقة 2) - 20060 الدار البيضاء 

املغرب

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4579(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (3

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LILI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FOREVER

تهدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

إلى  الخارج  في  و  املغرب  في  الشركة 

إدارة استثمارات األسهم في مختلف 

القطاعات للشركات. .
زنقة   49  : عنوان املقر اال تماعي 

الطابق  حي غوتييه،   ون  وريس، 

6، الشقة 2) - 20060 الدار البيضاء 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (0.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 (00   : سفيان  الركط  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  سفيان  الركط  السيد 

عمارة 1،  اقامة حسناء،   8 قطاع 

الرباط   (0000 5، حي رياض  الشقة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  سفيان  الركط  السيد 
عمارة 1،  اقامة حسناء،   8 قطاع 
الرباط   (0000 5، حي رياض  الشقة 

املغرب
 - بتاريخ  تم اإليداع القانوني ب-  

تحت رقم -.

508I

KBH CONSULTING

KASR FLORIDA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KBH CONSULTING
 AVENUE JOULANE RUE DE (5
 TANGER 1ER ETAGE BUR 6،

30000، FES MAROC
KASR FLORIDA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 5) 
زنقة طنجة شارع الجوالن فا1 - 

30000 فا1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
62069

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (0
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 KASR : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.FLORIDA
قاعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للحفالت و العروض و اإل تماعات.
 (5 رقم   : عنوان املقر اال تماعي 
 - فا1  الجوالن  شارع  طنجة  زنقة 

30000 فا1 املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 (.000   : أسمار  محمد  السيد 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  أسمار  محمد  السيد 
رقم 294 الطريق املقدسة ظهر املهراز 

فا1 30000 فا1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  أسمار  محمد  السيد 
رقم 294 الطريق املقدسة ظهر املهراز 

فا1 30000 فا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   2( بتاريخ  بفا1   التجارية 

2020 تحت رقم 732.
509I

centre d’étude de gestion et d’organisation

CLINIQUE JERRADA OASIS
إعالن متعدد القرارات

 centre d›étude de gestion et
d›organisation

 bd d› Anfa, résid Ibn ,89
 Zaidoune, tour A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،
casablanca maroc

 CLINIQUE JERRADA OASIS
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: 3)) ،  
شارع عبد الرحيم بوعبيد  رادة 
سابقا،الوازيس - 0)204 الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.5832

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2020 يناير   2( املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 
حصة   5(000 ب  اإلسهام  مايلي: 
السيدة  من  التوالي  على  إ تماعية 
فاطمة أقديم، السيد رشدي طال6، 
السيد أحمد أقديم والسيد إبراهيم 
حصة   (2750 مجموعه  بما  أقديم 

 AKDITAL ا تماعية لكل منهما ، إلى
أحكام  إطار  في   ، وهذا   HOLDING
(ثالثا) من املدونة العامة   (6( املادة 

للضرائ6. الضرائ6 العام.
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
القيام بالتغييرات املترتبة على  مايلي: 

املادتين 6 و7 من النظام األسا�سي.
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تحيين النظام األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
في الشركة  الوحيد  يساهم الشريك 
بمبلغ نقدي قدره 2.750.000) درهم 
، وقد تم دفع هذا املبلغ في الصندوق 

اال تماعي
على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
تم تحديد رأ1 مال الشركة  مايلي: 
مقسمة  درهم   (2.750.000 بمبلغ 
ا تماعية  حصة    127،500 إلى 
الواحدة  للحصة  درهم   (00 بقيمة 
بالكامل عند االكتتاب.  مدفوعة    ،
على  الحصص  هذه  تخصيص  يتم 
النحو التالي: شركة اكديتال هولدينغ   
500 27)  حصة ا تماعية . يعترف 
وفًقا   ، أنه  ويعلن  الوحيد  املساهم 
تخصيص  ميع  تم   ، للقانون 
األسهم التي يتكون منها رأ1 املال وأن 

 ميعها مدفوعة بالكامل. 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 523)73.
510I

AM CONSULTING

PI TRADING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
PI TRADING شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 26، زنقة 

مر1 السلطان، الشقة 3،الطابق 

األول،  - 20490 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

457927

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   06

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 PI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRADING

األعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

و  الطباعة  باألنترنيت؛  املتعلقة 

اإلشهار .
عنوان املقر اال تماعي : 26، زنقة 

3،الطابق  الشقة  السلطان،  مر1 

البيضاء  الدار   20490  - األول،  

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000   : السيد املهدي باريكا1 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املهدي باريكا1 عنوانه(ا) 
3؛  )؛ شقة  طابق  ؛  زنقة أميوط  5؛ 

الدار   20360 املستشفيات؛   حي 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املهدي باريكا1 عنوانه(ا) 
5؛ زنقة أميوط ؛ طابق )؛ شقة 3؛ حي 

20360 الدارالبيضاء  املستشفيات؛  

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
511I

Synergie Experts

AM CORP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Synergie Experts
49, زنقة  ون  ور1, حي غوتييه ، 

20060، الدار البيضاء املغرب
AM CORP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 49، 

زنقة  ون  وريس، حي غوتييه، 
الطابق 6، الشقة 2) - 20060 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

457629
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   (4
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CORP
تهدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 
في  و  املغرب  في  تحقيق  إلى  الشركة 

الخارج:
- استيراد السيارات و قطع الغيار

قطع  و  السيارات  بيع  إعادة   -
الغيار

- ورشة السيارات
- امتياز

- استيراد و تصدير.
عنوان املقر اال تماعي : 49، زنقة 
الطابق  حي غوتييه،   ون  وريس، 
6، الشقة 2) - 20060 الدار البيضاء 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .



عدد 5602 - 6) ر 6 )44) ))) مار1 2020)الجريدة الرسمية   6316

 (0.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

حصة   50   : بوسنة علي  السيد 
بقيمة 00) درهم للحصة .

الشركة MB Group :  50 حصة 
بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

حي  السيد بوسنة علي عنوانه(ا) 
تجزئة  الفالح محج ادريس الحارثي، 
 20000  7 الشقة   ،3 عمارة  عائشة، 

الدار البيضاء املغرب.
عنوانه(ا)   MB Group الشركة 
باريس   75008 األول  ألبيير  كور   28

فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
حي  السيد بوسنة علي عنوانه(ا) 
تجزئة  الفالح محج ادريس الحارثي، 
 20000  7 الشقة   ،3 عمارة  عائشة، 

الدار البيضاء املغرب
عنوانه(ا)  محمد  بنيحيى  السيد 
 95380 5 سكوير كميل سان سنس 

لوفر فرنسا
 - بتاريخ  تم اإليداع القانوني ب-  

تحت رقم -.

512I

PRIVILEGE CABINET

GIRONA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

PRIVILEGE CABINET
 MSALLAH RUE URUGUAY

 NO 7 TANGER MSALLAH RUE
 URUGUAY NO 7 TANGER،
90000، TANGER TANGER

GIRONA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 0)، زنقة 
اليمن الطابق الثاني رقم 4 - 90000 

طنجة املعرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7299(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   20(7 نونبر   29 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 (00.000 مبلغ رأسمالها    GIRONA
 ،(0 درهم وعنوان مقرها اإل تماعي 
 -  4 رقم  الثاني  الطابق  اليمن  زنقة 
  : ل  نتيجة  املعرب  طنجة   90000

ايقاف نشاط الشركة.
و حدد مقر التصفية ب 0)، زنقة 
اليمن الطابق الثاني رقم 4 - 90000 

طنجة املغرب. 
و عين:

و  الزرقوني  عمر   السيد(ة) 
 (0(( سترات   دو  عنوانه(ا)  رار 
(ة)  كمصفي  هولندا  فورطهويزن 

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

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (9 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

8)20 تحت رقم 98895).
513I

ANAMAR FIDUCIAIRE

اكسترا سميل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE
 N 280 HAY BOUGAFER ،
45800، TINGHIR maroc

اكسترا سميل شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي واكليم 
تنغير - 45800 تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
497

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (2
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : اكسترا 

سميل.
صالون   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التجميل.
واكليم   : اال تماعي  املقر  عنوان 

تنغير - 45800 تنغير املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الحداوي  اسماعيل  السيد 
درهم   (00 بقيمة  حصة   (.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الحداوي  اسماعيل  السيد 
عنوانه(ا) واكليم تنغير 45800 تنغير 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الحداوي  اسماعيل  السيد 
عنوانه(ا) واكليم تنغير 45800 تنغير 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (9 بتاريخ  بتنغير   االبتدائية 

2020 تحت رقم 44).
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املستامنة الشرقية لتقنيات املحاسبة

 ERRMILI AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املستامنة الشرقية لتقنيات 
املحاسبة

شارع محمد عبده اقامة حمزة رقم 
8) مكرر الطابق الثاني رقم 7 ، 

60000، و دة املغرب
 ERRMILI AGRICULTURE

 BIOLOGIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي طريق 
مغنية تجزئة لعلج زنقة ر 6 رقم 

)) - 60000 و دة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
33849

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   20(8 نونبر   02
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 ERRMILI AGRICULTURE

.BIOLOGIQUE
غرض الشركة بإيجاز : -الفالحة.

طريق   : اال تماعي  املقر  عنوان 
مغنية تجزئة لعلج زنقة ر 6 رقم )) 

- 60000 و دة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (0.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 (00   : السيد نور الدين الرميلي 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الرميلي  الدين  نور  السيد 
عنوانه(ا) شارع محمد الخامس غار 
 20 رقم  ء  الحناء  ابو  زنقة  البارود 

60000 و دة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الرميلي  الدين  نور  السيد 
عنوانه(ا) شارع محمد الخامس غار 
 20 رقم  ء  الحناء  ابو  زنقة  البارود 

60000 و دة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   0( بتاريخ  بو دة   التجارية 

9)20 تحت رقم 975).
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KEVELEC

KEVELEC
إعالن متعدد القرارات

KEVELEC

 Avenue Abou Bakr El Kadiri,

 Résidence Naim, Immeuble 5,

étage 1, Appartement 2, Sidi-

 Maârouf, ، 20000، Casablanca

MAROC

KEVELEC »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: شارع أبو 

بكر القادري، إقامة النعيم، عمارة 

5، الطابق )، شقة رقم 2، سيدي 

معروف، - -  الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.452427

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2020 فبراير   24 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تغيير الفصل 4 من القانون األسا�سي 

املقر  تغيير  بعد  وذلك  للشركة 

توطين  للشركة من عقد  اال تماعي 

الى عقد كراء للعنوان التالي:شارع أبو 

عمارة  النعيم،  إقامة  القادري،  بكر 

سيدي   ،2 شقة رقم   ،( الطابق   ،5

معروف، الدار البيضاء.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

استقالة السيد عبد القادر بوزيد و 

السيد رشيد دنان  كمسيرين للشركة 

وتعيين السيد املهدي بوزيد والسيد 

عبد القادر بوزيد و السيد رشيد دنان 

كمسيرين للشركة. 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

أبو  شارع  اال تماعي:  املقر  عنوان 

عمارة  النعيم،  إقامة  القادري،  بكر 

سيدي   ،2 شقة رقم   ،( الطابق   ،5

معروف، الدار البيضاء.

على  ينص  الذي   :43 رقم  بند 
والعائلية   الشخصية  األسماء  مايلي: 
املهدي  السيد   : الشركة  ملسيري 
بوزيد  القادر  عبد  السيد  بوزيد، 

والسيد رشيد دنان.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 732352.
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CABINET CADRE CONSEIL

O›RENT SARL
إعالن متعدد القرارات

CABINET CADRE CONSEIL
 N° 113 AV MY RACHID
 OUARZAZATE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

O›RENT SARL »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: 68) حي 
الوحدة ورزازات - 45000 ورزازات 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.9873

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2020 يناير   30 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :0( رقم  قرار 
على  واملصادقة  املوافقة  مايلي: 
تفويت الحصص اململوكة للسيدين 
والسيد  حصة   500 موقنيع  عصام 
حصة   500 بالفار1  الصادق  عبد 
 500 للمقتنيين السيد  واد او امع 
 500 هكو  نورالدين  والسيد  حصة 

حصة.
على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
موقنيع  االنسة  استقالة  مايلي: 
وتعيين  الشركة  تسيير   ابتسام من 
كمسير  ديد  او امع  السيد  واد 

للشركة.
على  ينص  الذي   :03 رقم  قرار 
من  الجتماعي  املقر  تحويل  مايلي: 
الحي املحمدي رقم 6)7) ورزازات الى 
 (68 املقر الجديد بحي الوحدة رقم 

ورزازات.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :0( رقم  بند 
04 من النظام  مايلي: تعديل الفصل 
االسا�سي الدي ينص على تحويل املقر 

اال تماعي للشركة
على  ينص  الذي   :02 رقم  بند 
07 من النظام  مايلي: تعديل الفصل 
تفويت  على  ينص  الذي  االسا�سي 
للشركاء  الشركة  راسمال  حصص 

الجدد .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات  بتاريخ 7) فبراير 

2020 تحت رقم 76).
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fiduciaire elbakkouri sarl au

 ISTHMUS INVEST GROUP
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
 N°12 Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، 20190،
casablanca maroc

 ISTHMUS INVEST GROUP SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 3 زنقة 
أيت أورير، الطابق التاني، شارع 

موالي يوسف حي بوركون - 20050 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
457983

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   04
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 ISTHMUS INVEST GROUP

.SARL

التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والبرامج  اإللكترونية  اال هزة  في 

املعلوماتية.
 3 رقم   : اال تماعي  املقر  عنوان 
زنقة أيت أورير، الطابق التاني، شارع 

 20050  - موالي يوسف حي بوركون 

الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

200 حصة    : السيد نبيل مسارع 

بقيمة 00) درهم للحصة .

السيد حسن مسارع :  200 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

السيد كريم مسارع :  200 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

السيد حكيم مسارع :  200 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

السيدة  ميلة باكو :  200 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد نبيل مسارع عنوانه(ا) رقم 

معروف   سيدي  لينا  تجزئة   ،(34

50)20 الدار البيضاء  املغرب.

عنوانه(ا)  مسارع  حسن  السيد 
رقم 34)، تجزئة لينا سيدي معروف  

50)20 الدار البيضاء  املغرب.

عنوانه(ا)  مسارع  كريم  السيد 
رقم 34)، تجزئة لينا سيدي معروف  

50)20 الدار البيضاء  املغرب.

عنوانه(ا)  مسارع  حكيم  السيد 
رقم 34)، تجزئة لينا سيدي معروف 

50)20 الدار البيضاء  املغرب.

عنوانه(ا)  باكو  السيدة  ميلة 
رقم 34)، تجزئة لينا سيدي معروف 

50)20 الدار البيضاء  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد نبيل مسارع عنوانه(ا) رقم 

معروف   سيدي  لينا  تجزئة   ،(34

50)20 الدار البيضاء  املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 732057.
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CABINET ECAF

HADDANI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET ECAF
حي السالم بلوك 4) رقم 04 سيدي 
سليمان ، 4200)، سيدي سليمان 

املغرب
HADDANI TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي ا بيرات 
الواد سيدي سليمان  - 4200) 

سيدي سليمان  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2867

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (9
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HADDANI TRANS
-1نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستخدمين 
-2نقل البضائع .

ا بيرات   : عنوان املقر اال تماعي 
 (4200  - سليمان   سيدي  الواد 

سيدي سليمان  املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000   : السيد الحسن الحداني 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحسن الحداني عنوانه(ا) 
سليمان   سيدي  الواد  ا بيرات 

4200) سيدي سليمان  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسن الحداني عنوانه(ا) 
سليمان  سيدي  الواد  ا بيرات 

4200) سيدي سليمان  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي سليمان  بتاريخ 26 

فبراير 2020 تحت رقم 2020/27.
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CONSEILS EVERNAGE

 MOHAMED AMIN
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

 MOHAMED AMIN SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي محل رقم 
239 صوكوما ) - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(0257(

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   20(9 نونبر   2(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MOHAMED AMIN SERVICES

تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخدمات (تسهيالت).

عنوان املقر اال تماعي : محل رقم 

مراكش   40000  -  ( صوكوما   239

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة يامنة البهزاوي عنوانه(ا) 

ابواب مراكش منطقة 39 عمارة 206 

شقة 8 40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة يامنة البهزاوي عنوانه(ا) 

ابواب مراكش منطقة 39 عمارة 206 

شقة 8 40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (( بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 596).
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NOUR ALIRFANE SARL

NOUR ALIRFANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

NOUR ALIRFANE SARL

طريق الرباط اقامة العرفان تجزئة 

الضحى رقم 343 ، 90000، طنجة 

املغرب

NOUR ALIRFANE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : طريق 

الرباط اقامة العرفان تجزئة الضحى 

رقم 343 - 90000 طنجة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.7224(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2020 يناير   29 املؤرخ في 

ذات  شركة   NOUR ALIRFANE

رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   (00.000

اقامة  الرباط  طريق  اإل تماعي 

 -  343 رقم  الضحى  تجزئة  العرفان 

لعدم  نتيجة  املغرب  طنجة   90000

تحقيقها لألهداف التي تأسست من 

أ لها..

و عين:

امغايت  عبد اللطيف   السيد(ة) 

فرنسا   92500 فرنسا  عنوانه(ا)  و 

فرنسا كمصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

طريق  وفي   2020 يناير   29 بتاريخ 

الرباط اقامة العرفان تجزئة الضحى 
رقم 343 - 90000 طنجة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (9 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم 409).
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   كور م محمد

SOFIA BEAUTY
عقد تسيير حر ألصل تجاري

 (األشخاص الطبيعيون)

عقد تسيير حر ألصل تجاري

SOFIA BEAUTY

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

السيد(ة)   أعطى   20(9 شتنبر   09

ملود  البوعزاوي الحامل (ة) للبطاقة 

املسجل   L43894 رقم    الوطنية 

باملحكمة   24388 التجاري  بالسجل 

الحر  التسيير  حق  بطنجة  التجارية 

شارع   (5 لألصل التجاري الكائن ب 

طنجة    900(5  - عاص   إبن  عمر 

كور م   محمد   للسيد(ة)  املغرب  

رقم    الوطنية  للبطاقة  (ة)  الحامل 

X231584  ملدة 3 سنة تبتدئ من )0 

شتنبر   30 و تنتهي في   20(9 أكتوبر 

  8.000 شهري  مبلغ  مقابل   2022

درهم.

522I
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FITO GEST

GOLD LODING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FITO GEST

 N°25 TARGA ZEDAGIA

 MARRAKECH ، 40120،

Marrakech Maroc

GOLD LODING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار ايزيكي 

درب الصاكة رقم 62 شقة 4 طريق 

الصويرة   - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(02777

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 GOLD : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.LODING

مستثمر   : غرض الشركة بإيجاز 

عقاري.

دوار   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 4 62 شقة  ايزيكي درب الصاكة رقم 

مراكش   40000  - طريق الصويرة   

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

000.000.) درهم، مقسم كالتالي:

 (0.000   : السيد ابوها سليمان 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  سليمان  ابوها  السيد 

 6 شقة   33 عمارة  الزيتون  برج 

املحاميد 40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  سليمان  ابوها  السيد 

 6 شقة   33 عمارة  الزيتون  برج 

املحاميد 40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (7 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2348)).

523I

CABINET BOUZIDI

STACOFIM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

CABINET BOUZIDI

عند مكت6 البوزيدي ص.ب 25) 

الناظور ، 62000، الناظور املغرب

STACOFIM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 5)) خالد 

ابن واليد شقة رقم ) - 62000 

الناظور املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.699(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   20(9 د نبر   3( في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم«   2.200.000«

»3.000.000 درهم« إلى »5.200.000 

مقاصة  إ راء    : طريق  عن  درهم« 

مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 8) فبراير 

2020 تحت رقم 235.

524I

CABINET BOUZIDI

STACOFIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض رأسمال الشركة

CABINET BOUZIDI

عند مكت6 البوزيدي ص.ب 25) 

الناظور ، 62000، الناظور املغرب

STACOFIM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 5)) خالد 

ابن واليد شقة رقم ) - 62000 

الناظور املغرب.

خفض رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(5367

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   20(9 د نبر   3( في  املؤرخ 

بمبلغ  الشركة  رأسمال  خفض 

من  أي  درهم«   2.000.000« قدره 

»5.200.000 درهم« إلى »3.000.000 

عدد   تخفيض   : طريق  عن  درهم« 

األسهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 8) فبراير 

2020 تحت رقم 235.

525I

CABINET BOUZIDI

CARGLASS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

CABINET BOUZIDI

عند مكت6 البوزيدي ص.ب 25) 

الناظور ، 62000، الناظور املغرب

CARGLASS SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اال تماعي والد 

بوطي6 بلوك C رقم )) - 62000 

الناضور املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(5367

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تغيير   2020 يناير   24 في  املؤرخ 

أو   / »• إصالح و  نشاط الشركة من 

والنوافذ  األمامي  الز اج  استبدال 

والبصريات املركبة

استشعار  أ هزة  وتركي6  إصالح 

وقوف السيارات واإلطارات

العالمات  وضع  أعمال   mark

وإشارات الطرق ؛

إصالح   •« إلى  استيراد التصدير« 

األمامي  الز اج  استبدال  أو   / و 

والنوافذ والبصريات املركبة«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 8) فبراير 

2020 تحت رقم 236.

526I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون الساقية 

الحمراء

 DIAGNOSTIC AUTO

FAISSAL LAAYOUNE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 

العيون الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 70000، 

العيون املغرب

 DIAGNOSTIC AUTO FAISSAL

LAAYOUNE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

500) شارع الوحدة العربية حي  

الوحدة )0 رقم 5)4 - 70000 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

24(((

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   20(8 أبريل   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 DIAGNOSTIC AUTO FAISSAL

.LAAYOUNE
الصيانة   : غرض الشركة بإيجاز 

والفحص التقني للسيارات
اصالح السيارات التبريد.

تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
حي   العربية  الوحدة  شارع   (500
 70000  -  4(5 رقم   0( الوحدة 

العيون املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد فيصل الحفيظي :  000.) 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد فيصل الحفيظي عنوانه(ا) 
العربية  الوحدة  شارع   (500 تجزئة 
 70000  4(5 رقم   0( الوحدة  حي  

العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد فيصل الحفيظي عنوانه(ا) 
العربية  الوحدة  شارع   (500 تجزئة 
 70000  4(5 رقم   0( الوحدة  حي  

العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   06 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

8)20 تحت رقم 8)/783.
527I

ESPACE MIC MAK

ESPACE MIC MAK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ESPACE MIC MAK
 RUE AIT OURIR BD ,03
 MLY YOUSSEF ، 20370،
CASABLANCA MAROC

ESPACE MIC MAK شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 3 زنقة 

ايت اورير شارع موالي يوسف الدار 
البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
458((3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ESPACE MIC MAK
هدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة هو:
الطعام  وخدمة  وبيع  توريد 
والشراب في املوقع أو ألخذها. تطوير 
، لألنشطة في  بأي وسيلة   ، وتشغيل 

قطاع املطاعم.
وخدمة  السريعة  الو بات 
التوصيل إلى املنازل وو بات العمل 

وتقديم الطعام داخل الشركة
الثابتة  املطاعم  وتشغيل  إدارة 

واملتنقلة ؛
واالحتفاالت  األحداث  تنظيم 
وحفالت الزفاف وحفالت االستقبال 
وتقديم  واملطاعم  والكوكتيالت 

الطعام والتدري6 وخدمة املقصف
تشغيل مواقع التجارة اإللكترونية 
 ، وتشغيلها  الوي6  مواقع  (تحرير 
املحتوى  نشر   ، اإلنترنت  عبر  البيع 

اإللكتروني ، إلخ) ؛
والبيع  الشراء  عمليات   ميع 
 ، والدولية  الوطنية  التجارة  أو   / و 
واالستيراد والتصدير والتوزيع لجميع 

املنتجات والسلع غير املحظورة ،

غير  أو  مباشر  بشكل   ، املشاركة 

أو  العمليات  في  ميع   ، مباشر 

الشركات أو الشركات التي قد تتصل 

املحددة  باألنشطة  خاص  بشكل 

أعاله

العمليات  ،  ميع  عام  وبشكل 

واملالية  والتجارية  الصناعية 

قد  والتي   ، املنقولة  وغير  واملنقولة 

مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  ترتبط 

بكائن الشركة وبأي كائن مشابه أو ذو 

صلة قد يعزز امتداده أو تطوره..

زنقة   3  : اال تماعي  املقر  عنوان 

ايت اورير شارع موالي يوسف الدار 

البيضاء  الدار   20000 البيضاء 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000   : بونونو  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  بونونو  سعيد  السيد 

 1  ( رقم   ( ر  عمارة  العالء  اقامة 

البيضاء  الدار   20000 البيضاء  م 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  بونونو  سعيد  السيد 

 1  ( رقم   ( ر  عمارة  العالء  اقامة 

البيضاء  الدار   20000 البيضاء  م 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 4)7322.

528I

FOUZMEDIA

 BNIFRASSEN  DE

 PROMOTION

IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

 BNIFRASSEN  DE PROMOTION

IMMOBILIERE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي ميسيمي 

الزنقة عمارة 56 الشقة 6 الحي 

الحسني - ---- الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4202(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

9)20 تقرر حل  30 د نبر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 BNIFRASSEN  DE PROMOTION

رأسمالها  مبلغ   IMMOBILIERE

مقرها  وعنوان  درهم   (00.000

عمارة  الزنقة  ميسيمي  اإل تماعي 

 ----  - الحسني  الحي   6 الشقة   56

حل   : املغرب نتيجة ل  الدارالبيضاء 

الشركة.

و حدد مقر التصفية ب الطابق 

الحدادة   (790 رقم   بقعة  االر�سي 

القنيطرة   (4000  - مهدية  طريق 

املغرب. 

و عين:
لعزيز صغيواري  لعزيز   السيد(ة) 

الدارالبيضاء  عنوانه(ا)  و  إدري�سي 

--- الدارالبيضاء املغرب كمصفي (ة) 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 20 يناير 

2020 تحت رقم 73992.
529I

LABRASS MULTISERVICES SARL

 ENTREPRISE SAKIA
AMGALA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم )2 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

70000، العيون املغرب
 ENTREPRISE SAKIA AMGALA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
موالي عبد هللا زنقة 04 رقم 02 

العيون  - 70000 العيون  املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
30889

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   20(9 د نبر   30
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ENTREPRISE SAKIA AMGALA
خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املتعددة - أشغال عامة .
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 02 رقم   04 زنقة  هللا  عبد  موالي 

العيون  - 70000 العيون  املغرب .
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000   : السيد محمد الفاضيلي 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد الفاضيلي عنوانه(ا) 

تمارة    (775 العربي رقم  حي املغرب 

2000) تمارة  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد الفاضيلي عنوانه(ا) 

تمارة    (775 العربي رقم  حي املغرب 

2000) تمارة  املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

3) فبراير  االبتدائية بالعيون  بتاريخ 

2020 تحت رقم 389.

530I

FOUZMEDIA

ANDRATLAS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

ANDRATLAS SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 L وعنوان مقرها اإل تماعي بلوك

الرقم 256 محل رقم 2 اوالد او يه - 

4000) القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

54(95

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   04

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ANDRATLAS SARL

غرض الشركة بإيجاز : 

تربية الدوا ن واالبقار

تغذية الدوا ن انتاج البيض.

 L بلوك   : عنوان املقر اال تماعي 

اوالد او يه   2 256 محل رقم  الرقم 

- 4000) القنيطرة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة مريان خديجة عنوانه(ا) 

القنيطرة 4000) القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة مريان خديجة عنوانه(ا) 

القنيطرة 4000) القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - بتاريخ  االبتدائية بالقنيطرة  

رقم -.

531I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

FERNINE TRAV

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

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

FERNINE TRAV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 20 

زنقة 2)  نان موالي اسماعيل 

 نانات - 30000 فا1 اململكة 

املغربية.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.453(7

بمقت�سى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في 07 أكتوبر 9)20 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
  FERNINE TRAV الشريك الوحيد
مبلغ رأسمالها 60.000 درهم وعنوان 

مقرها اإل تماعي رقم 20 زنقة 2) 
 نان موالي اسماعيل  نانات - 

30000 فا1 اململكة املغربية نتيجة 
ل : عدم استئناف نشاط الشركة.

 20 و حدد مقر التصفية ب رقم 
اسماعيل  موالي  2)  نان  زنقة 
اململكة  فا1   30000  -  نانات 

املغربية. 
و عين:

و  فرنين  عبدالعالي   السيد(ة) 
2)  نان  زنقة   20 رقم  عنوانه(ا) 
 30000 اسماعيل  نانات  موالي 
(ة)  كمصفي  املغربية  اململكة  فا1 

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

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2020 تحت رقم 806/2020.
532I

BELGAZI ALI

BAHIX - TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BELGAZI ALI
شارع امير موالي عبد هللا رقم 33 
- طبق ) - رقم املكت6 6) طنجة، 

90000، طنجة املغرب
BAHIX - TRADING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي ساحة 

روداني زنقة عبد هللا الهبطي اقامة 
القد1 رقم 34 - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(0(577
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BAHIX : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.- TRADING
غرض الشركة بإيجاز :

املواد  وتصدير  ميع  استيراد 
التعبئة  ومنتجات  البالستيكية 

والتغليف
التجارية  العمليات   ميع 
واملنقولة  واملالية  والصناعية 
والعقارية التي يمكن أن تعزز تطوير 

الشركة.
ساحة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
روداني زنقة عبد هللا الهبطي اقامة 
طنجة   90000  -  34 رقم  القد1 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
50 حصة    : السيد موراد بكريم 

بقيمة 000.) درهم للحصة .
 50   : الحمداوي  رشيد  السيد 

حصة بقيمة 000.) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)    بكريم  موراد  السيد 
 hôlderlin st n2 45128 Essen

. Allemagne
السيد رشيد الحمداوي عنوانه(ا)  
 Av Mohamed Benonoua Jnane
 Herrandou N 122 93000

TETOUAN املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  بكريم  موراد  السيد 
 hôlderlin st n2 45128 Essen

Allemagne
السيد رشيد الحمداوي عنوانه(ا)  
 Av Mohamed Benonoua Jnane
 Herrandou N 122 93000

Tétouan املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   08 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)20 تحت رقم 227664.

533I

CARREFOUR DES MANAGERS

مالي ديكو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CARREFOUR DES MANAGERS

 RUE 1 ETAGE 2 BUR 3 TARIK ,45

 AL KHAIR SIDI BERNOUSSI 45,

 RUE 1 ETAGE 2 BUR 3 TARIK

 AL KHAIR SIDI BERNOUSSI،

20600، Ville MAROC

مالي ديكو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 45 شارع 

)طابق 2 شقة 3 طارق الخير سيدي 

برنو�سي - الدار البيضاء - 20600 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

457487

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 يناير   (4

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

مالي   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ديكو.

تطوير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والتجارية  السكنية  واملباني  املباني 

والصناعية.

- مشتريات ومبيعات مواد البناء.

- عمل الجص

- تقسيم العمل

- أعمال البناء املختلفة.

45 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 

3 طارق الخير سيدي  2 شقة  )طابق 

 20600  - البيضاء  الدار   - برنو�سي 

الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : إسماعيل  أمزير  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

250 حصة    : السيد أدوماز عمر 

بقيمة 00) درهم للحصة .

 250   : مصطفى  أدوماز  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أمزير إسماعيل عنوانه(ا) 

تنغير   45800 تنغير  إكنون  إكيس 

املغرب.

عنوانه(ا)  عمر  أدوماز  السيد 

 45800 تنغير  دوار تاكموت إكنيون 

تنغيراملغرب.

السيد أدوماز مصطفى عنوانه(ا) 

تنغير   45800 تنغير  إكنيون  آسفلو 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أمزير إسماعيل عنوانه(ا) 

تنغير   45800 تنغير  إكنون  إكيس 

املغرب

السيد أدوماز عمر عنوانه(ا) دوار 

45800 تنغير  تاكموت إكنيون تنغير 

املغرب

السيد أدوماز مصطفى عنوانه(ا) 

 45800 تنغير  دوار تاكموت إكنيون 

تنغير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 568)73.

534I

CAJF CO

HAYA ELECTRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CAJF CO
 Rue Ait Ourir ، 20000، 03

casablanca maroc
HAYA ELECTRO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
ابوبكر قادري تجزئة مديريسة رقم 

480 سيدي معروف  - 20000 الدار 
البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.40728(
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2020 يناير   02 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
  HAYA ELECTRO الوحيد  الشريك 
درهم   (00.000 رأسمالها  مبلغ 
شارع  اإل تماعي  مقرها  وعنوان 
رقم  مديريسة  تجزئة  قادري  ابوبكر 
480 سيدي معروف  - 20000 الدار 
البيضاء املغرب نتيجة ل : حل مبكر 

للشركة.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
رقم  مديريسة  تجزئة  قادري  ابوبكر 
480 سيدي معروف  - 20000 الدار 

البيضاء املغرب. 
و عين:

و  ابراهيم  وقاري    السيد(ة) 
عنوانه(ا) طريق 029) رقم 4 سيدي 
البيضاء  الدار   20000 معروف 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 554)73.

535I



63(( الجريدة الرسميةعدد 5602 - 6) ر 6 )44) ))) مار1 2020) 

CARREFOUR DES MANAGERS

داد1 دستري
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CARREFOUR DES MANAGERS
 RUE 1 ETAGE 2 BUR 3 TARIK ,45
 AL KHAIR SIDI BERNOUSSI 45,
 RUE 1 ETAGE 2 BUR 3 TARIK
 AL KHAIR SIDI BERNOUSSI،

20600، Ville MAROC
داد1 دستري شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
 GROUPE وعنوان مقرها اإل تماعي

 (7-ATTAKADDOUM GH2
 2EME ETAGE SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA 20610 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
457339

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   (3
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
داد1   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

دستري.
توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

القهوة واملعدات واملواد
واملنتجات  املشروبات  توزيع   -
الغذائية  واملنتجات  الغذائية 

الزراعية
للمشروبات  البيع  آالت  بيع   -

الساخنة.
 GROUPE : عنوان املقر اال تماعي
 ATTAKADDOUM GH2-17
 2EME ETAGE SIDI BERNOUSSI
الدار   CASABLANCA 20610

البيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 20.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 200   : السيد ايت مبارك صالح 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ايت مبارك صالح عنوانه(ا) 

 45800 ايت إ�سي قلعة مكونة تنغير 

تنغير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ايت مبارك صالح عنوانه(ا) 

 45800 ايت إ�سي قلعة مكونة تنغير 

تنغير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 376)73.

536I

SUD INVEST CONSULTING

SO SPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

SUD INVEST CONSULTING

زنقة القبطان اريكي اقامة ايزيس 

 GUELIZ، (( الطابق 2 الشقة رقم

40000، MARRAKECH MAROC

SO SPORT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 TR وعنوان مقرها اال تماعي

6 D/137 TAMANSOURT-

COMMUNE HARBIL-

 MARRAKECH - 40000

.MARRAKECH MAROC

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.93857

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2020 فبراير   (0 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

 SERVICE D’ENTRETIEN ET
 NETTOYAGE DES PISCINES,
 ESPACES ET COMPLEXES

.SPORTIFS
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   26 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2638)).

537I

STE TRAFISCO

R2F
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE TRAFISCO
شارع عبدهللا ابن الزبير مويلحا 

الجديدة 273 ، 24000، الجديدة 
املغرب

R2F شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي )6 شارع 

اللة اليقوة رقم 69 الطابق 2 
الدارالبيضاء - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

457823
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (0
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.R2F : اإلقتضاء بمختصر تسميتها
غرض الشركة بإيجاز : مجزئ

االنعاش العقاري
أعمال البناء املختلفة.

 6(  : اال تماعي  املقر  عنوان 
 2 الطابق   69 شارع اللة اليقوة رقم 
20000 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد رشيد عينا1 :  300 حصة 
بقيمة 00) درهم للحصة .

 350   : السيد عبدالكريم فاطين 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 350   : فاطين  عبدهللا  السيد 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)    عينا1  رشيد  السيد 
الجديدة  انزران  بير   4 املجمع   350

24000 الجديدة املغرب.
فاطين  عبدالكريم  السيد 
الجديدة   مورملون   (6 عنوانه(ا)  

24000 الجديدة املغرب.
عنوانه(ا)   فاطين  عبدهللا  السيد 
2 ممر ابراهيم الغزاوي  الطابق   (26
 24000 الجديدة  النر س  تجزئة 

الجديدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)   فاطين  عبدهللا  السيد 
2 ممر ابراهيم الغزاوي  الطابق   (26
 24000 الجديدة  النر س  تجزئة 

الجديدة املغرب
فاطين  عبدالكريم  السيد 
الجديدة   مورملون   (6 عنوانه(ا)  

24000 الجديدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 888)73.
538I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

ARTEDRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC
ARTEDRA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 54 
زنقة الصداقة حي الحسني طريق 



عدد 5602 - 6) ر 6 )44) ))) مار1 2020)الجريدة الرسمية   63((

عين الشقف - 30000 فا1 اململكة 

املغربية.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.55633

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2020 فبراير   (8 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»900.000 درهم« أي من »00.000) 

عن  درهم«   (.000.000« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إ راء    : طريق 

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   26 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2020 تحت رقم 807/2020.

539I

B ADNANE OPTIC

FORMACONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FORMACONS

45) شارع محمد الخامس الطابق 

 Tanger ،90000 ، 28 الرابع شقة

Maroc

FORMACONS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 47 

قيسارية مفتاح الخير  شارع ولي 

العهد طنجة - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(04285

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (2

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FORMACONS

دعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتوطين  التدري6  دعم  خدمات 

الشركات.

 47  : اال تماعي  املقر  عنوان 

ولي  شارع  الخير   مفتاح  قيسارية 

العهد طنجة - 90000 طنجة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

250 حصة  السيد نجي6 علمي :  

بقيمة 00) درهم للحصة .

حصة   250   : السيد عماد فاتح 

بقيمة 00) درهم للحصة .

 500   : فنو  الدين  نور  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد نجي6 علمي عنوانه(ا) ش 

موالي رشيد اقامة عايدة فيالج رقم 

طنجة   90000 طنجة   7 بلوك   (4

املغرب.

عنوانه(ا)  فاتح   عماد  السيد 

ريكوكوسطا  مرك6  البالية  طنجة 

طنجة   53 رقم   ( طابق   (9 عمارة 

90000 طنجة املغرب.

عنوانه(ا)  فنو  الدين  نور  السيد 

شارع تارودانت مرك6 السالم ) ط 5 

رقم 75 طنجة 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  فاتح   عماد  السيد 

ريكوكوسطا  مرك6  البالية  طنجة 

طنجة   53 رقم   ( طابق   (9 عمارة 

90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم 230722.

540I

fiduciaireborjcompta

كافي سناك ذو كوين
عقد تسيير حر ألصل تجاري (األشخاص 

الطبيعيون)

عقد تسيير حر ألصل تجاري

كافي سناك ذو كوين

 (4 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 

شتنبر 8)20 أعطى السيد(ة)   حسن 

للبطاقة  (ة)  الحامل  مونصيف  

املسجل   c35672( رقم    الوطنية 

باملحكمة   33494 التجاري  بالسجل 

الحر  التسيير  حق  باكادير  التجارية 

لألصل التجاري الكائن ب رقم ب6 

شارع  سو1  أيت  التجاري  املركز 

أكادير    80000  - أكادير   2 الحسن 

اللطيف    عبد  للسيد(ة)  املغرب 

للبطاقة الوطنية  (ة)  ارزيق الحامل 

رقم   jb290776  ملدة 2 سنة تبتدئ 

 30 و تنتهي في   20(8 أكتوبر   0( من 
شهري  مبلغ  مقابل   2020 شتنبر 

20.000  درهم.

541I

ARKOS

AIR METAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ARKOS

 COMPLEXE ERAC BD MED 6

 IMM D1 N°8 LA GIRONDE

 CASABLANCA ، 20550،

CASABLANCA MAROC

AIR METAL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 avenue  وعنوان مقرها اإل تماعي

  26 mers sultant appt 3 etg 1

 avenue 26 mers sultant appt 3

etg 1  35600 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

455(95

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 يناير   20

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AIR  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.METAL

غرض الشركة بإيجاز : تا ر يقوم 

بالتجارة في  ميع املنتجات الداعمة 

املقابلة  وامللحقات  الهواء  ملكيفات 

واألعمال املختلفة.

 avenue  : عنوان املقر اال تماعي

  26 mers sultant appt 3 etg 1

 avenue 26 mers sultant appt 3

etg 1  35600 الدارالبيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000   : الفتاحي  السيد محمد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 (000  : الفتاحي  محمد  السيد   

بقيمة 00) درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

الفتاحي عنوانه(ا)  السيد محمد 

حي املسيرة2 زنقة 0) رقم 20 البيضاء 

22600 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الفتاحي عنوانه(ا)  السيد محمد 

حي املسيرة2 زنقة 0) رقم 20 البيضاء 

22600 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 49)729.

542I
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اتمانية وداد

AB AGRI TASSAOUT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ائتمانية وداد
 AV 79 79 شارع محمد الخامس
 MED V، 43000، EL KELAA

SRAGHNA قلعة السراغنة
AB AGRI TASSAOUT  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة(في طور 
التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي زاوية 
سيدي احمد بوضهر العطاوية  زاوية 

سيدي احمد بوضهر العطاوية  
02)43 قلعة السراغنة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(037
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
7)20 تقرر حل  20 شتنبر  املؤرخ في 
 AB شركة ذات املسؤولية املحدودة 
مبلغ رأسمالها     AGRI TASSAOUT
مقرها  وعنوان  درهم   60.000
اإل تماعي زاوية سيدي احمد بوضهر 
العطاوية  زاوية سيدي احمد بوضهر 
السراغنة  قلعة   43(02 العطاوية  
الظروف  تدهور   : ل  نتيجة  املغرب 

الصحية للمسير.
زاوية  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
العطاوية   بوضهر  احمد  سيدي 
زاوية سيدي احمد بوضهر العطاوية  

02)43 قلعة السراغنة املغرب. 
و عين:

و  حابة   بن  احمد    السيد(ة) 
 67 املسرة حي االنارة رقم  عنوانه(ا) 
الدار البيضاء  20480 الدار البيضاء  

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة السراغنة  بتاريخ 9) 

فبراير 8)20 تحت رقم 8)90/20.

543I

fiduciaire elbakkouri sarl au

CHIMIE OUZOUD SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
 N°12 Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، 20190،
casablanca maroc

 CHIMIE OUZOUD SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 3 
زنقة أيت أورير، الطابق التاني، 

شارع موالي يوسف  - 20050 الدار 
البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
457985

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (2
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHIMIE OUZOUD SARL AU
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصباغة.
 3 رقم   : اال تماعي  املقر  عنوان 
التاني،  الطابق  أورير،  أيت  زنقة 
20050 الدار  شارع موالي يوسف  - 

البيضاء  املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000   : اعمارة   أحمد  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  اعمارة   أحمد  السيد 

دوار ازالك ابراغن بني حسان 22000 

ازيالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  اعمارة   أحمد  السيد 

دوار ازالك ابراغن بني حسان 22000 

ازيالل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 732058.

544I

 CORPORATE PROFESIONAL ACCOUNTANTS

PARTNERS

اليقضة هولدين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CORPORATE PROFESIONAL

ACCOUNTANTS PARTNERS

 Boulevard Zerktouni,, 275

 Etage 1 ، 20040، CASABLANCA

MAROC

اليقضة هولدين شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 3)، 4)، 

5) و 6) تجزئة ريني، رقم 0)، سال - 

000)).  سال املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3((73

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   20(9 د نبر   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : اليقضة 

هولدين.

عقد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وإدارة املشاركات

في شركات أخرى.

 ،(4  ،(3  : عنوان املقر اال تماعي 
5) و 6) تجزئة ريني، رقم 0)، سال - 

000)).  سال املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : الشياظمي  الواحد  عبد  السيد 

0)5 حصة بقيمة 00) درهم للحصة 

 490   : حركات  سعاد  السيدة 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الشياظمي  الواحد  عبد  السيد 
فار1  والد  زنقة   (8 رقم  عنوانه(ا) 

الرباط   (0(70 قاسم  بئر  شارع   ،

املغرب.

عنوانه(ا)  السيدة سعاد حركات 
شارع بئر   ، زنقة والد فار1   (8 رقم 

قاسم 70)0) الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ليلى الشياظمي عنوانه(ا) 
رياض االندلس 02 بناية 43 شقة 05 

حي الرياض 00)0) الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   06 بتاريخ  بسال   االبتدائية 

2020 تحت رقم 22)34.

545I

مستأمنة املتنبي للمحاسبة

S.B.2F
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مستأمنة املتنبي للمحاسبة

30) شارع املتنبي الطابق 2 ، 

23000، بني مالل املغرب

S.B.2F شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 

3 الحي االداري تجزئة العتمانية - 

23000 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

9953

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون   2020 فبراير   (8

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.S.B.2F : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 NETTOYAGE DE GARNITURES

.DES VOITURES

الطابق   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 - العتمانية  تجزئة  االداري  الحي   3

23000 بني مالل املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد فتان محمود :  500 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

 500   : السيد   محمد بوخصيبي 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  محمود  فتان  السيد 

)2 بني مالل  3فال رقم  تجزئة شروق 

23000 بني مالل املغرب.

بوخصيبي  محمد  السيد   

عنوانه(ا) تجزئة بسمة 3الرقم 5 بني  

مالل  23000 بني مالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  محمود  فتان  السيد 

تجزئة شروق 3فيال رقم )2 بني مالل 

23000 بني مالل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 26 فبراير 

2020 تحت رقم 78).

546I

STE AGEFICO SARL

28BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL

2) شارع عمر الخيام الطابق الثاني 
رقم 4 ، 90000، طنجة املغرب

28BUILDING  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة أبو 

بكر الرازي إقامة إبراهيم رقم 2) - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(0432(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (8

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. 28BUILDING

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
زنقة أبو   : عنوان املقر اال تماعي 

 -  (2 بكر الرازي إقامة إبراهيم رقم 

90000 طنجة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000   : السيد بولعيش محمد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بولعيش محمد عنوانه(ا) 

شارع موالي رشيد تجزئة املجاهدين 

7)) 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بولعيش محمد عنوانه(ا) 
شارع موالي رشيد تجزئة املجاهدين 

7)) 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم )23074.

547I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

SOCIETE BITUNORD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE OUBOUKS AUDIT &
CONSEILS

)2 ، مكت6 7)، الطابق الثاني، 
مكات6 باالص ، شارع عبد الكريم 
الخطابي، فا1 ، 30000، فا1 

املغرب
 SOCIETE BITUNORD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي ) شارع 
عالل بن عبد هللا الطابق 5 الشقة 

4)  - 30000 فا1 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

62(5(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE BITUNORD SARL
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املجاري,شبكة  ,أشغال أخرى,  البناء 
و  أشغال الطرق,  التوزيع,  االتصال, 

أشغال البناء والتهييئ.
شارع   (  : عنوان املقر اال تماعي 
الشقة   5 عالل بن عبد هللا الطابق 

4)  - 30000 فا1 املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 
000.000.) درهم، مقسم كالتالي:

 4.300   : أمين  الهاشمي  السيد 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 4.300   : آية  الهاشمي  السيدة 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

السيدة سمير عزيزة :  900 حصة 
بقيمة 00) درهم للحصة .

السيد الهاشمي علي :  500 حصة 
بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  أمين  الهاشمي  السيد 
0) زنقة الزاكي مبارك شارع با حنيني  

30000 فا1 املغرب.
عنوانه(ا)  آية  الهاشمي  السيدة 
0) زنقة الزاكي مبارك شارع با حنيني  

30000 فا1 املغرب.
عنوانه(ا)  عزيزة  سمير  السيدة 
0) زنقة الزاكي مبارك شارع با حنيني  

30000 فا1 املغرب.
عنوانه(ا)  علي  الهاشمي  السيد 
0) زنقة الزاكي مبارك شارع با حنيني  

30000 فا1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  علي  الهاشمي  السيد 
0) زنقة الزاكي مبارك شارع با حنيني 

30000 فا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2020 تحت رقم 806.

548I

STE AGEFICO SARL

JENANE NEHASE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL
2) شارع عمر الخيام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 90000، طنجة املغرب
JENANE NEHASE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة أبو 

بكر الرازي إقامة إبراهيم رقم 2) - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(043(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (8

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.JENANE NEHASE

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
زنقة أبو   : عنوان املقر اال تماعي 

 -  (2 بكر الرازي إقامة إبراهيم رقم 

90000 طنجة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000   : السيد بولعيش محمد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بولعيش محمد عنوانه(ا) 

شارع موالي رشيد تجزئة املجاهدين 
رقم 7)) 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بولعيش محمد عنوانه(ا) 

شارع موالي رشيد تجزئة املجاهدين 
رقم 7)) 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم 230740.

549I

ASNTEL SARL

اسنتل
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ASNTEL SARL
دوار مريم  تدوارت دراركة أكادير ، 

80000، اكادير املغرب
اسنتل شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي دوار مريم  

تدوارت دراركة أكادير - 80000 
أكادير  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42(67

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : اسنتل.

خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 
التوظيف 

دوار   : اال تماعي  املقر  .عنوان 
مريم  تدوارت دراركة أكادير - 80000 

أكادير  املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (0.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  السيد مراد البرما�سي  
ورزازات   تندوت  امكشود  دوار 

45000 ورزازات  املغرب.
السيد محمد البرما�سي  عنوانه(ا) 
دوار امكشود تندوت ورزازات  45000 

ورزازات  املغرب.
السيد رشيد اوعلي  عنوانه(ا) دوار 
 27000 القدادرة النواصر البيضاء  

الدار البيضاء  املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  البرما�سي  مراد  السيد 
ورزازات   تندوت  امكشود  دوار 

45000 ورزازات  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   20 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2020 تحت رقم -.

550I

ديوان األستاذ عبد العزيز ميدون موثق

L B PARA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوان األستاذ عبد العزيز ميدون 
موثق

60 شارع بيرنزران ، 00)20، الدار 
البيضاء املغرب

L B PARA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي عين الشق 
سيدي معروف تجزئة الورورد 

الجزء »أ« البقعة رقم   أ 45  متجر 
رقم5 - 20270 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
454433

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   (0
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 L B  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PARA
و  شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مواد  و  صيدالنية  الشبه  املواد  بيع 

التجميل.
عين   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الشق سيدي معروف تجزئة الورورد 
45  متجر  أ  البقعة رقم    الجزء »أ« 
رقم5 - 20270 الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (0.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000   : منصور  هند  السيدة 

حصة بقيمة 0) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  منصور  هند  السيدة 
درب امليتر 2   رقم 26   زنقة E، الدار 

البيضاء  الدار   20500 البيضاء     

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  منصور  هند  السيدة 
رب امليتر 2   رقم 26   زنقة E، الدار 

البيضاء  الدار   20500 البيضاء     

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2020 تحت رقم 728465.

551I

 Ste AFRICAINE NORD DE TRANSPORT ET

LOGISTIQUE

Ste AMINE GAM - TOUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Ste AFRICAINE NORD DE

TRANSPORT ET LOGISTIQUE

 avenu moulay abderrahmen ,86

 imm A bureau N°11 ، 140000،

kenitra maroc

Ste AMINE GAM - TOUR شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 80 

بلوك ب3 تجزئة املغرب العربي 

القنيطرة 4000) القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

54389
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Ste  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AMINE GAM - TOUR
*شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
داخل  التموين  مع  البضائع  النقل 

املغرب وخار ه
*استغالل املقاولة ملختلف اعمال 

البناء واألشغال العامة
البناء  مواد  وتسويق  ميع  *بيع 

بالجملة والتقسيط
الخدمات  مختلف  *تقديم 
ارض  على  وتحقيقها  والدراسات 

الواقع
*املساهة املباشرة و الغير الباشرة 
في العمليات التجارية املرتبطة باحد 

األنشطة املدكورة اعاله
العملياة  كل  *وبصفةعامة 
والصناعية  العقارية  التجارية، 
والتي  الشركة  بموضوع  املرتبطة 

تساهة في تنميتها.
رقم   : اال تماعي  املقر  عنوان 
تجزئة املغرب العربي  بلوك ب3   80

القنيطرة 4000) القنيطرة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
باحنايك  امين  محمد  السيد 
درهم   (00 بقيمة  حصة   (.000   :

للحصة .
 : باحنايك  امين  محمد  السيد   

00000) بقيمة 00) درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
باحنايك  امين  محمد  السيد 
تجزئة  بلوك ب3   80 رقم  عنوانه(ا) 
القنيطرة   (4000 العربي  املغرب 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

باحنايك  امين  محمد  السيد 
باحنايك  امين  محمد  عنوانه(ا) 

4000) القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

فبراير 2020 تحت رقم 74347.
552I

CANOCAF SARL

NIDA TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC
NIDA TRANSPORT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
القاهرة رقم 5) لعري الشيخ  - 

62000 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(97(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (0
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 NIDA : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.TRANSPORT
نقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع للغير .
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 - الشيخ   لعري   (5 رقم  القاهرة 

62000 الناظور املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000   : الزروالي  طارق  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الزروالي  طارق  السيد 

 62000   2( رقم  بوشواف  حي 

الناظور  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  الزروالي  طارق  السيد 

 62000   2( رقم  بوشواف  حي 

الناظور  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 20 فبراير 

2020 تحت رقم 248.

553I

CANOCAF SARL

RACHI SERVICES
إعالن متعدد القرارات

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC

RACHI SERVICES »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: دار 

الكبداني املركز، شارع املسيرة  -  

62253 الدريوش  املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(5299

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2020 فبراير   (2 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1- رقم  قرار 

مايلي:

املصادقة على تفـويت الحـصص   
2) فبراير  اال تمـاعـية املقررة بتاريخ 
بين السيد الرشيدي محمد،   2020
والسيدة سارة بوزكو من  من  هة، 

 هة أخرى.
على  ينص  الذي   :2- رقم  قرار 

مايلي: تعيين مسير  ديد للشركة
قرار رقم -3: الذي ينص على مايلي: 

مالئمة النظام األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :-7  6 رقم  بند 
 (000) بوزكو  سارة  السيدة  مايلي: 

حصة ا تماعية)، 
على  ينص  الذي   :(4 رقم  بند 
بوزكو  سارة  السيدة  تعيين  مايلي: 
قبول  بعد  للشركة  وحيدة  كمسيرة 
استقالة السيد الرشيدي محمد من 

مهام التسيير
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 20 فبراير 

2020 تحت رقم 247.
554I

العيون استشارات

CHAMI CONSEILS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

العيون استشارات
شارع االمير موالي عبد هللا رقم )3 
الحي املحمدي العيون ، 70000، 

العيون املغرب
CHAMI CONSEILS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي القد1 

زنقة الفرح رقم 04  - 70000 
العيون املغرب.

تحويل  املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 30457
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 27 فبراير 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
 -   04 »حي القد1 زنقة الفرح رقم 
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»حي  إلى  املغرب«  العيون   70000
عمارة  الساد1  محمد  شارع  الفتح 
ارينا الطابق الرابع شقة 08 - 70000 

العيون  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
)2 فبراير  االبتدائية بالعيون  بتاريخ 

2020 تحت رقم 470.
555I

SARL

EM RENTAL CARS SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SARL
 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC
 EM RENTAL CARS SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي مجموعة 

 G( حديقة أم الربيع C9 أنا�سي
عمارة N°9 RDC D مجموعة أنا�سي 

C9 حديقة أم الربيع )G عمارة 
N°9 RDC D 22000 الدار البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4(3679

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2020 يناير   (5 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد (ة) كوستينو كوملان 
أصل  من  ا تماعية  حصة   9.750
(ة)  السيد  لفائدة   حصة   9.750
سامي  كوملان بتاريخ 5) يناير 2020.

تفويت السيد (ة) زكرياء  لبجيوي 
أصل  من  ا تماعية  حصة   5.000
(ة)  السيد  لفائدة   حصة   5.000
يناير   (5 بتاريخ  سقراط  اسامة  

.2020
 SARL COLBAIL 9.750 تفويت  
 9.750 أصل  من  ا تماعية  حصة 
كوستينو  (ة)  السيد  لفائدة   حصة 

كوملان بتاريخ 5) يناير 2020.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 6528.
556I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 TRANSIT ET
 ACCOMPAGNEMENT

INTEGRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 bd abdelmoumen (85

 walili parc 3eme etg N°11

 CASABLANCA، 20360،

CASABLANCA MAROC

 TRANSIT ET

 ACCOMPAGNEMENT INTEGRE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 353 
زاوية شارع محمد الخامس 

وشارع املقاومة الطابق 7 رقم 4 

و 5 الدارالبيضاء - 20700 الدار 

البيضاء اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

457959

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   3(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

متبوعة  الشركة  تسمية 

بمختصر  اإلقتضاء  عند 

 TRANSIT ET  : تسميتها 

.ACCOMPAGNEMENT INTEGRE

وكيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النقل بالعمولة ومعشر.
عنوان املقر اال تماعي : 353 زاوية 

شارع محمد الخامس وشارع املقاومة 
الدارالبيضاء   5 و   4 رقم   7 الطابق 

اململكة  البيضاء  الدار   20700  -

املغربية.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 MAG CAPITAL الشركة 

 (00 حصة بقيمة   INVEST :  800

درهم للحصة .

 200   : العيد محسو�سي  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 MAG capital  INVEST الشركة 

محمد  شارع  زاوية   353 عنوانه(ا) 

 7 الطابق  املقاومة  وشارع  الخامس 

رقم 4 و 5 الدارالبيضاء 20700 الدار 

البيضاء اململكة املغربية.

السيد العيد محسو�سي عنوانه(ا) 

شارع  الكورنيش  تجزئة   (( رقم 

الدارالبيضاء  األطل�سي،  املحيط 

اململكة  البيضاء  الدار   20700

املغربية.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد العيد محسو�سي عنوانه(ا) 

شارع  الكورنيش  تجزئة   (( رقم 

الدارالبيضاء  األطل�سي،  املحيط 

اململكة  البيضاء  الدار   20700

املغربية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 732045.

557I

ANEXIS CONSEIL

PAPETRIE EL QODS

عقد تسيير حر ألصل تجاري (األشخاص 

املعنويون)

عقد تسيير حر ألصل تجاري

PAPETRIE EL QODS

بمقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 27 
الحلوي   سعيد  أعطى   2020 يناير 

 (83092 املسجل بالسجل التجاري 

البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكمة 
التجاري  لألصل  الحر  التسيير  حق 

 - ليقوت  لالة   76-74 ب  الكائن 

20000 الدار البيضاء املغرب لفائدة

سنة   2 ملدة   MULTI BUREAU  

تبتدئ من 27 يناير 2020 و تنتهي في 

مبلغ شهري  مقابل   2022 يناير   27

قيمته 8.000 درهم.

558I

mafitis

 MANUFACTURE DE

 FILATURE ET DE TISSAGE

MAFITIS S.A

إعالن متعدد القرارات

  SOCIETE  MANUFACTURE

  DE  FILATURE ET  DE  TISSAGE

 MAFITIS  S.A

شركة مجهولة  االسم رأسمالها  

40.000,00).3 درهم

املقر اال تماعي شارع الشفشاوني 

كلم 5.)) طريق 0)) عين السبع 

الدار البيضاء

رقم التسجيل بالسجل التجاري  

27275

تغيير تسمية الشركة

بمقت�سى الجمع العـام االستثنـائي 

 ،20(9 د ـنبـر   (2 بتاريخ  املنعقـد 

مــن    الشركــة  إســـم  تغييــر  تقـرر 

  MANUFACTURE  DE  FILATURE«

  ET  DE

 « إلـــى    »TISSAGE MAFITIS S.A

.  »MAFITIS  S.A

بمدينـة  للشركة  فـروع  إنشاء   -

الدار البيضاء ومـدن أخـرى باملغـرب.

بكتـــابة  القـــانوني  اإليــــداع  تـــم 

بالـدار  التجـــارية  باملحكـــمة  الضبــط 

البيضــاء بتــاريخ 20 يناير 2020 تحت 

عــــدد )72752.
للخالصة و اإلشهـــار

مجــــلـس اإلدارة

559I
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NR BUILDING SARL AU

NR BUILDING
إعالن متعدد القرارات

NR BUILDING SARL AU
)6 شارع لآلليقوت زاوية مصطفى 
املعاني رقم 85 الطابق2 ، 00)20، 

الدارالبيضاء املغرب
NR BUILDING »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: )6 
شارع لآلليقوت زاوية مصطفى 

املعاني رقم 85 الطابق2 )6 شارع 
لآلليقوت زاوية مصطفى املعاني رقم 
85 الطابق2 00)20 الدارالبيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.(38(6

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 25 أبريل 9)20

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
حصة   500 نوا  ربيع  السيد  تفويت 
000)لفاءدة  أصل  من  إ تماعية 

السيد مصطفى بن الشيخ
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
ذات الشريك الوحيد إلى شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
بن  مصطفى  السيد  تعيين  مايلي: 
لفترة  للشركة  ثانيا  مسيرا  الشيخ 

غيرمحدودة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 
حصة   500 نوا  ربيع  السيد  تفويت 
000)لفاءدة  أصل  من  إ تماعية 

السيد مصطفى بن الشيخ
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
ذات الشريك الوحيد إلى شركة ذات 

املسؤولية املحدودة.

على  ينص  الذي   :3 رقم  بند 
بن  مصطفى  السيد  تعيين  مايلي: 
لفترة  للشركة  ثانيا  مسيرا  الشيخ 

غيرمحدودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أبريل 9)20 تحت رقم 290)70.

560I

AUDEC PARTNERS MAROC

 INEYARA إنيارا هولدينغ
HOLDING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AUDEC PARTNERS MAROC
 Boulevard Zerktouni, 7ème 223

 étage ، 20100، Casablanca
Maroc

 INEYARA إنيارا هولدينغ
HOLDING  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي اإل تماعي 
)3) شارع أنفا إقامة ازور املكت6 )) 

ب - 20200 الدار البيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
457903

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   07
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
إنيارا   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. INEYARA HOLDING هولدينغ
تعمل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عمليات  في  عنها  نيابة  الشركة 
التنسي6 أو في إدارة األوراق املالية في 
عمليات األوراق املالية أو في سيطرة 

الشركات.

 Entreprise se livrant pour  

 son compte au placement ou à

 la gestion de valeur mobilières à

 des opérations sur les valeurs ou

.au contrôle des sociétés

عنوان املقر اال تماعي : اإل تماعي 

)3) شارع أنفا إقامة ازور املكت6 )) 

ب - 20200 الدار البيضاء  املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 200.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 2.000   : لحلو   يونس  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  لحلو   يونس  السيد 

املدينة  ريسورت  غولف   (68 فيال 

الدار   27(82 بوسكورة   الخضراء 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  لحلو   يونس  السيد 

املدينة  ريسورت  غولف   (68 فيال 

الدار   27(82 بوسكورة  الخضراء 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم -.

561I

FIDUCIAIRE EL MEJJATI

 SOCIÉTÉ GENIE TRAVAUX
ALUMINIUM

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL MEJJATI

 RUE ZERLLAKA IMM EL

 HALOUAT ، 35000، TAZA

MAROC

 Société Genie Travaux

Aluminium شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعيُ القد1 ) 

مجموعة 7 رقم 03) تازة املدينة تازة 

35000 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5289

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 Société : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.Genie Travaux Aluminium

:  ميع  بإيجاز  الشركة  غرض 

و  النجارة,البناء  و  األملنيوم  اشغال 

األشغال املختلفة.

عنوان املقر اال تماعي : ُالقد1 ) 
مجموعة 7 رقم 03) تازة املدينة تازة 

35000 تازة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (0.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 (00   : الغليظ  محمد  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الغليظ  محمد  السيد 
 (03 رقم   7 مجموعة   ( القد1 

35000 تازة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  الغليظ  محمد  السيد 
 (03 رقم   7 مجموعة   ( القد1 

35000 تازة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   27 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2020 تحت رقم 45).

562I
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2AIN GROUPE COMPTA

 STE MALKI KASTAL
TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

2AIN GROUPE COMPTA
 BD MED V 3 EME ETAGE APP
 11 282 BENI MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC
 STE MALKI KASTAL TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 

السفلي اوالد حميدة اوالد اعيش بني 
مالل - 23000 بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

9937
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   2(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MALKI KASTAL TRAVAUX
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة +منتج عقاري.
الطابق   : اال تماعي  املقر  عنوان 
السفلي اوالد حميدة اوالد اعيش بني 

مالل - 23000 بني مالل املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : قصطال  ايوب  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
السيد هشام مالكي :  500 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  قصطال  ايوب  السيد 
دوار ايت العربي اوالد اعيش بني مالل 

23000 بني مالل املغرب.
عنوانه(ا)  مالكي  هشام  السيد 

دوار ايت حمي امنصور فم العنصر 

بني مالل 23000 بني مالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  قصطال  ايوب  السيد 

دوار ايت العربي اوالد اعيش بني مالل 

23000 بني مالل املغرب

عنوانه(ا)  مالكي  هشام  السيد 

دوار ايت حمي امنصور فم العنصر 

بني مالل 23000 بني مالل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل  بتاريخ )2 فبراير 

2020 تحت رقم 69).

563I

فيديكوفات

 GF ج ف كوسميتيك

COSMETIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تقليص هدف الشركة

فيديكوفات

الشقة ش) عمارة 42 عملية العنبر 

2 املسيرة 2 مراكش ، 40)40، 

مراكش املغرب

 GF ج ف كوسميتيك

COSMETIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اال تماعي 3) اقامة 

كريم زاوية امام مالك و زنقة ابن 

تومرت  ليز - 40000 مراكش 

املغرب.

تقليص هدف الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

38663

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم حذف   20(6 يونيو   07 املؤرخ في 

األنشطة التالية من نشاط الشركة 

الحالي :

 الغاء نشاط اال ستيراد.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

د نبر   26 بتاريخ  التجارية بمراكش  

6)20 تحت رقم 84590.

564I

2AIN GROUPE COMPTA

STE ATLAS AZOURKI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

2AIN GROUPE COMPTA
 BD MED V 3 EME ETAGE APP
 11 282 BENI MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC
STE ATLAS AZOURKI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي كراج فم 

اودي دوار لكريان بني مالل - 23000 
بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
9939

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ATLAS AZOURKI
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة.
عنوان املقر اال تماعي : كراج فم 
اودي دوار لكريان بني مالل - 23000 

بني مالل املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 250   : القدوش  ايشو  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 250   : القدوش  محمد  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 250   : الصدقي  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 250   : القدوش  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  القدوش  ايشو  السيد 

ازيالل   23000 زوية احنصال ازيالل 

املغرب.

السيد محمد القدوش عنوانه(ا) 

ازيالل   23000 زوية احنصال ازيالل 

املغرب.

السيد ابراهيم الصدقي عنوانه(ا) 

ازيالل   23000 زوية احنصال ازيالل 

املغرب.

السيد سعيد القدوش عنوانه(ا) 

ازيالل   23000 زوية احنصال ازيالل 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سعيد القدوش عنوانه(ا) 

ازيالل   23000 زوية احنصال ازيالل 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل  بتاريخ )2 فبراير 

2020 تحت رقم 68).

565I

BUSINESS FOREVER

EK LOCATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS FOREVER

)7 إقامة ابن بطوطة تقاطع ابن 

بطوطة و عبد الكريم الديوري 

الطابق األول رقم 3 ، 20000، الدار 

maroc البيضاء

EK LOCATION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 3)) حي 

االمل 02 مكازة رقم 2أ تيط مليل 

عمالة إقليم مديونة الدارالبيضاء 

29640 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

458(2(
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   ((
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 EK  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LOCATION
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
حي   ((3  : عنوان املقر اال تماعي 
مليل  تيط  2أ  رقم  مكازة   02 االمل 
الدارالبيضاء  مديونة  إقليم  عمالة 

29640 الدارالبيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000   : الرافعي كوثر  السيدة  

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الرافعي كوثر عنوانه(ا)  السيدة  
 4 اي   3( رقم  الوحدة  شارع 
 ( البيضاء  االزهرالبرنو�سي  حي 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  محمد  الرافعي  السيد 
تجزئة فضل هللا الرقم 72 تيط مليل 
الدارالبيضاء  ) الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
566I

ائتمانية الوفاء

سطابريك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية الوفاء
79 شارع عالل الفا�سي سطات ، 

26000، سطات املغرب

سطابريك شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 50 تجزئة 

النهضة طريق السكوريين - 26000 

سطات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5837

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

سطابريك.

بيع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

البناء.

عنوان املقر اال تماعي : 50 تجزئة 

 26000  - النهضة طريق السكوريين 

سطات املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 400.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الهادي  عبد  حجازي  السيد 

درهم   (00 بقيمة  حصة   4.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الهادي  عبد  حجازي  السيد 

اوالد  املنصر  اوالد  دوار  عنوانه(ا) 

الصغير 26400 سطات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الهادي  عبد  حجازي  السيد 

اوالد  املنصر  اوالد  دوار  عنوانه(ا) 

الصغير 26400 سطات املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

20 فبراير  االبتدائية بسطات  بتاريخ 

2020 تحت رقم 23/20).

567I

STE AYAD CONSULTING SARL

STE CENTRAGEN SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE AYAD CONSULTING SARL

 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER ETAGE APPT

 N°7 OUJDA OUED NACHEF،

60000، OUJDA MAROC

STE CENTRAGEN SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

محمد الخامس عمارة اطلس ) شقة 

) - 60000 و دة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.23553

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   20(9 من شتنبر   04 املؤرخ في 

املصادقة على :

فتيحة مبروك  (ة)  تفويت السيد 

500 حصة ا تماعية من أصل 500 

حصة لفائدة  السيد (ة) عبد الرحيم 

مطهري بتاريخ 04 من شتنبر 9)20.

الصمد  عبد  (ة)  السيد  تفويت 

من  ا تماعية  حصة   250 عزاوي 

(ة)  السيد  250 حصة لفائدة   أصل 

من شتنبر   04 الكعابي بتاريخ  عزيز  

.20(9

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

من   07 بتاريخ  بو دة   التجارية 

أكتوبر 9)20 تحت رقم 2924.

568I

EL MAQHOR ABDELHAK

STE ALA KOUAR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع الفداء تجزئة سميرة تاونات  
34000  املغرب تاونات، 34000، 

تاونات املغرب
STE ALA KOUAR SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي حجرة 

الطبل عين عائشة تاونات - 34000 
تاونات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(543

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   20(9 يونيو   (3
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALA KOUAR SARL
غرض الشركة بإيجاز : - األشغال 

العامة و البناء.
- بيع االالت.

- التشجير و االعتناء بالحدائق.
حجرة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 34000  - الطبل عين عائشة تاونات 

تاونات املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   300   : السيد فريد كوار 

بقيمة 00) درهم للحصة .
350 حصة    : السيد مكوار احمد 

بقيمة 00) درهم للحصة .
السيد العلمي عادل :  350 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد فريد كوار عنوانه(ا) مركز 
تاونات   34000 تاونات  عائشة  عين 

املغرب.
عنوانه(ا)  احمد  مكوار  السيد 
 34000 تاونات  عائشة  عين  مركز 

تاونات املغرب.
عنوانه(ا)  عادل  العلمي  السيد 
 34000 تاونات  عائشة  عين  مركز 

تاونات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد فريد كوار عنوانه(ا) مركز 
تاونات   34000 تاونات  عائشة  عين 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
6) غشت  االبتدائية بتاونات  بتاريخ 

9)20 تحت رقم )25.

569I

CABINET BAHMAD

ARD WA SAMAA STORE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د ) شقة 
ب )2 الطابق الثاني  ليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا عمارة د ) شقة 
ب )2 الطابق الثاني  ليز مراكش، 

40000، مراكش املغرب
ARD WA SAMAA STORE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع باب 
اكناو رقم 367 مكرر القصبة  - 

40000 مراكش  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(03003

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   (4
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ARD  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.WA SAMAA STORE
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الصالحة  والزيوت  الزيتية  املنتجات 
وزيوت  األساسية  والزيوت  لألكل 
ومنتجات  والهيدروسول  التجميل 

تقطير النباتات العطرية.
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
باب اكناو رقم 367 مكرر القصبة  - 

40000 مراكش  املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (0.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
منغيتي  ميشيل  ون  السيد 
 40066 في أمزروالتحتاني   عنوانه(ا) 
سيدي عبد هللا غيات الحوز   املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
منغيتي  ياسمينة  السيدة 
  40066 التحتاني   أمزرو  عنوانه(ا) 
سيدي عبد هللا غيات الحوز   املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2556)).
570I

SAGASUD

CHAIHAB VERRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD
شارع االمير موالي عبد هللا رقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب
CHAIHAB VERRE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي القد1 

بلوك و رقم )64 العيون - 70000 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
30037

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   20(9 نونبر   05
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHAIHAB VERRE
ما  كل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتركي6  واليمنيوم  بالبناء  يتعلق 
ز اج،تجارة عامة واستراد وتصدير.

حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 - العيون   64( القد1 بلوك و رقم 

70000 العيون املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000   : شيهاب  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 (000  : شيهاب  سعيد  السيد   

بقيمة 00) درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  شيهاب  سعيد  السيد 
الرحمة  عين  حي   02 املجموعة   42

طانطان 82000 طانطان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  شيهاب  سعيد  السيد 
الرحمة  عين  حي   02 املجموعة   42

طانطان 82000 طانطان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 04 د نبر 

9)20 تحت رقم 2938.

571I

SAGASUD

NOVA MAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD
شارع االمير موالي عبد هللا رقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب
NOVA MAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة 
مدينة الوحدة بلوك ف رقم 825 
العيون - 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3(0((

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 NOVA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MAR
ما  كل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واالشغال  البناء  باشغال  يتعلق 
العامة ، تجارة عامة استراد وتصدير.
اقامة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 825 رقم  ف  بلوك  الوحدة  مدينة 

العيون - 70000 العيون املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000   : السيد مو�سى العيماري 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 (000  : السيد مو�سى العيماري   

بقيمة 00) درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد مو�سى العيماري عنوانه(ا) 
 03 عمارة   37 تجزئة  الرحمة  اقامة 
اكادير  بنسركاو  الوفاق   05 شقة 

80000 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مو�سى العيماري عنوانه(ا) 
 03 عمارة   37 تجزئة  الرحمة  اقامة 
اكادير  بنسركاو  الوفاق   05 شقة 

80000 اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
24 فبراير  االبتدائية بالعيون  بتاريخ 

2020 تحت رقم 477.
572I

HORICOM

 SOCIETE TOPOGENIUM
HASSANI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 SOCIETE TOPOGENIUM

HASSANI شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي I-C محل ) 
ديار املنزه شارع شفشاون بالص دارم 
املدينة الجديدة - 50000 مكنا1 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
49443

 0( عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 فبراير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE TOPOGENIUM
.HASSANI

 : بإيجاز  الشركة  غرض 
الطبوغرافيا.

عنوان املقر اال تماعي : I-C محل 
بالص  شارع شفشاون  املنزه  ديار   (
 50000  - الجديدة  املدينة  دارم 

مكنا1 املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 400.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
حسني  الحميد  عبد  السيد 
الداخلة  تجزئة   340 رقم  عنوانه(ا) 
مكنا1   50000 سعيد  سيدي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
حسني  الحميد  عبد  السيد 
الداخلة  تجزئة   340 رقم  عنوانه(ا) 
سيدي سعيد 50000 مكنا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2020 تحت رقم 923.
573I

garrigues maroc, sarlau

PRADA MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

garrigues maroc, sarlau
 n° 3, Bd. Al Massira Al Khadra,
 Maârif ، 20100، casablanca

maroc
PRADA MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

 Twin : وعنوان مقرها اإل تماعي
 Center Tour Ouest, 16ème

 étage Angle Bd. Zerktouni & Al
 Massira, Casablanca - 20000

الدارالبيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.575(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   2020 يناير   (4 املؤرخ في 

ذات  شركة   PRADA MAROC

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 95.000.000 الوحيد مبلغ رأسمالها 

اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

 Twin Center Tour Ouest, 16ème

 étage Angle Bd. Zerktouni & Al

 Massira, Casablanca - 20000

املغرب نتيجة لتصفية  الدارالبيضاء 

مسبقة.

و عين:

 Mara  Brognoli السيد(ة) 

 Twin Center Tour عنوانه(ا)  و 

 Ouest, 16ème étage Angle

 Bd. Zerktouni & Al Massira,

الدارالبيضاء   Casablanca 20000

املغرب كمصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

 Milan - وفي   2020 يناير   (4 بتاريخ 

28 ميالنو ايطاليا.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 454)73.

574I

AGIL CONSEIL

تافوغالت كار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AGIL CONSEIL

 N°197,CM,UNITE II ,1ER ETAGE

,APPT N°3 DAOUIDIATE-

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

تافوغالت كار شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 

2 املحاميد 5 رقم 627 مراكش - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(0(09(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   20(9 نونبر   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

تافوغالت كار.

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

رقم   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 - مراكش   627 رقم   5 املحاميد   2

40000 مراكش املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد أمين غربوز :  000.) حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أمين غربوز عنوانه(ا) رقم 

 40000 مراكش   5 املحاميد   627

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أمين غربوز عنوانه(ا) رقم 

 40000 مراكش   5 املحاميد   627

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

د نبر   (0 بتاريخ  التجارية بمراكش  

9)20 تحت رقم 0307)).

575I
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HORICOM

SOCIETE QUINPLUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

SOCIETE QUINPLUS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
زين العابدين شارع باسيدي اقامة 

املحمدية ) محل رقم 37 الزيتون - 

50000 مكنا1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

49459

 (9 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 فبراير 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE QUINPLUS

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 commerce de quincaillerie et

.droguerie en detail

تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
اقامة  باسيدي  شارع  العابدين  زين 

 - الزيتون   37 محل رقم   ( املحمدية 

50000 مكنا1 املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

البوعليوي  ابراهيم  السيد 

بن  محمد  زنقة   5 رقم  عنوانه(ا) 

صالحة  تجزئة  الديغو�سي  احمد 

الزيتون  50000 مكنا1 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

البوعليوي  ابراهيم  السيد 

بن  محمد  زنقة   5 رقم  عنوانه(ا) 

صالحة  تجزئة  الديغو�سي  احمد 

الزيتون  50000 مكنا1 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2020 تحت رقم )92.

576I

tensiftconsultant

CYRUS ELEC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

tensiftconsultant

املكت6 2 عمارة الطنطاوي زنقة 

الصناعة ، 46000، آسفي املغرب

CYRUS ELEC  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي بقعة 463 

تجزئة املسيرة طريق �سي عي�سى - 

46000 اسفي املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.7763

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   20(8 فبراير  من   (6 في  املؤرخ 

تعيين مسير  ديد للشركة السيد(ة) 

اتهومي الهام كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

من   (4 بتاريخ  باسفي   االبتدائية 

مار1 8)20 تحت رقم 63).

577I

tensiftconsultant

CYRUS ELEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

tensiftconsultant
املكت6 2 عمارة الطنطاوي زنقة 
الصناعة ، 46000، آسفي املغرب

CYRUS ELEC شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي بقعة 463 
تجزئة املسيرة طريق �سي عي�سى - 

46000 اسفي املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7763

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   20(8 من فبراير   (6 املؤرخ في 

املصادقة على :
محمد  شحام  (ة)  تفويت السيد 
أصل  من  ا تماعية  حصة   (70
000.) حصة لفائدة  السيد (ة) الهام 

اتهومي بتاريخ 28 من فبراير 8)20.
محمد  شحام  (ة)  تفويت السيد 
أصل  من  ا تماعية  حصة   500
(ة)  السيد  لفائدة   حصة   (.000
من   28 بتاريخ  شبشوب  بو معة 

فبراير 8)20.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
من   (4 بتاريخ  باسفي   االبتدائية 

مار1 8)20 تحت رقم 63).
578I

زمرانية  مكت6 الدراسات الحسابية و املالية

HIBAMEDIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

زمرانية  مكت6 الدراسات الحسابية 
و املالية

4, زنقة الوطني طابق ) شقة ) ، 
20080، الدارالبيضاء املغرب

HIBAMEDIC شركة ذات املسؤولية 
املحدودة(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي حي العائلة 
الفرنسية زنقة 93 رقم 8) إقامة 
عبد العزيز الدارالبيضاء - 20340 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29380(
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2020 يناير   24 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ    HIBAMEDIC
مقرها  وعنوان  درهم   (00.000
الفرنسية  العائلة  حي  اإل تماعي 
إقامة عبد العزيز   (8 رقم   93 زنقة 
20340 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 
تحقيق  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

أهدافها
عدم تحقيق أهدافها

و حدد مقر التصفية ب حي العائلة 
إقامة   (8 رقم   93 زنقة  الفرنسية 
 20340  - الدارالبيضاء  العزيز  عبد 

الدارالبيضاء  املغرب. 
و عين:

و  دهبي   ادريس   السيد(ة) 
الفرنسية  العائلة  حي  عنوانه(ا) 
إقامة عبد العزيز   (8 رقم   93 زنقة 
الدارالبيضاء   20340 الدارالبيضاء 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
حي   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
 (8 رقم   93 زنقة  الفرنسية  العائلة 

إقامة عبد العزيز الدارالبيضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (0 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 730097.
579I

AMGHAR MOHAMED

SOCIETE AGAY ART MEDIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMGHAR MOHAMED
 N° 229 AV MOUATAMAB BEN

 ABBAD MASSAY ، 31000،
SEFROU MAROC

  SOCIETE AGAY ART MEDIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 229 
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حي معتمد بن عباد مساي  - 000)3 

صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2769

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   (6

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SOCIETE AGAY ART MEDIA

محرر   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

 ريدة

- منظم مسرح ا تماعي

-قفالت صحية .
عنوان املقر اال تماعي : رقم 229 

حي معتمد بن عباد مساي  - 000)3 

صفرو املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 (7   : بوشاط6  حميد  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

حصة   (7   : فؤاد  بيحة  السيد 

بقيمة 00) درهم للحصة .

6) حصة    : السيد ياسين فلو1 

بقيمة 00) درهم للحصة .

حصة   (7   : السيد يونس وعمر 

بقيمة 00) درهم للحصة .

حصة   (7   : ربيع وعسو  السيد 

بقيمة 00) درهم للحصة .

 (6   : وشاك  العلي  عبد  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حميد بوشاط6 عنوانه(ا) 
2 طريق املنزل  حي بودرهم   (42 رقم 

000)3 صفرو املغرب.

رقم  السيد فؤاد بيحة عنوانه(ا) 

38) شارع الورد م.ج صفرو 000)3 

صفرو املغرب.

عنوانه(ا)  فلو1  ياسين  السيد 

الرفايف   حي  امين  تجزئة   (( رقم 

000)3 صفرو املغرب.

عنوانه(ا)  وعمر  يونس  السيد 

4) اقامة االمل تجزئة اشمشام  رقم 

الرفايف 000)3 صفرو املغرب.

رقم  السيد ربيع وعسو عنوانه(ا) 

بنصفار   انزران  بئر   9 بلوك   (42

000)3 صفرو املغرب.

وشاك  العالي  عبد  السيد 

القائد  زنقة   (70 رقم  عنوانه(ا) 

صفرو   3(000 عمر ستي مسعودة  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حميد بوشاط6 عنوانه(ا) 

2 طريق املنزل  حي بودرهم   (42 رقم 

00)3 صفرو املغرب

رقم  السيد فؤاد بيحة عنوانه(ا) 

38) شارع الورد م.ج صفرو 000)3 

صفرو املغرب

عنوانه(ا)  فلو1  ياسين  السيد 

الرفايف   حي  امين  تجزئة   (( رقم 

000)3 صفرو املغرب

عنوانه(ا)  وعمر  يونس  السيد 

4) اقامة االمل تجزئة اشمشام  رقم 

الرفايف 000)3 صفرو املغرب

رقم  السيد ربيع وعسو عنوانه(ا) 

بنصفار   انزران  بئر   9 بلوك   (42

000)3 صفرو املغرب

وشاك  العالي  عبد  السيد 

عنوانه(ا) رقم 70) زنقة القائد عمر 

ستي مسعودة  000)3 صفرو املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   07 بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

2020 تحت رقم 2020/)4.

580I

CABINET SALAH AISSE

INNOVA SANTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

CABINET SALAH AISSE
 ANG BD YACOUB EL

 MANSOUR ET RUE ISHAK
 IBN HANAINE ، 20100،
CASABLANCA MAROC

INNOVA SANTE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
املسيرة زنقة 6 اكتوبر رقم 6 - 
00)20 الدارالبيضاء املغرب.

تحويل  املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.385093
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 2) يونيو 9)20 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
 6 اكتوبر رقم   6 »شارع املسيرة زنقة 
إلى  املغرب«  الدارالبيضاء   20(00  -
»5) زنقة ابو العبا1 الطابق رقم ) - 

00)20 الدارالبيضاء  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 730979.

581I

FIDU.PRO CONSULTING

BB EXPERT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى شارع اميل زوال و زنقة غيثل 
الطابق)) رقم 29  الدار البيضاء ، 

0، الدار البيضاء املغرب
BB EXPERT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي ملتقى 

شارع إميل زوال و زنقة غيثال الطابق 
)) الرقم 29 الدارالبيضاء - 0000 

الدارالبيضاء املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

9)20 تقرر إنشاء  05 ماي  املؤرخ في 

 BB فرع  تابع للشركة  تحت التسمية

EXPERT و الكائن بالعنوان حي غيش 

 - تمارة  3ـ237ـ3  متعة  والد  لوداية 

0000 تمارة املغرب و املسير من طرف 

السيد(ة) الوزاني سعيد .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

د نبر   05 بتاريخ  بتمارة   االبتدائية 

9)20 تحت رقم )9)29).

582I

AMGHAR MOHAMED

SOCIETE SASI GREEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMGHAR MOHAMED

 N° 229 AV MOUATAMAB BEN

 ABBAD MASSAY ، 31000،

SEFROU MAROC

SOCIETE SASI GREEN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي ج2/ رقم 

09 حي املحطة رباط الخير  - 350)3 

صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2787

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   04

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE SASI GREEN

غرض الشركة بإيجاز : - مقاول  في 

اشغال مختلفة أو البناء
- مقاول في صيانة حدائق  الطرق  

- مقاول في نقل البضائع.
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عنوان املقر اال تماعي : ج2/ رقم 
09 حي املحطة رباط الخير  - 350)3 

صفرو املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : الصنهاجي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
السيد عبد القادر ا ليل6 :  500 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد الصنهاجي عنوانه(ا) 
 35250 دوار املطاحن واد امليل تازة 

تازة  املغرب.
ا ليل6  القادر  عبد  السيد 
عنوانه(ا) حي املالحة وادي امليل تازة 

35250 تازة  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الصنهاجي عنوانه(ا) 
 35250 دوار املطاحن واد امليل تازة 

تازة  املغرب
ا ليل6  القادر  عبد  السيد 
عنوانه(ا) حي املالحة وادي امليل تازة 

35250 تازة  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (9 بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

2020 تحت رقم 2020/)5.
583I

زمرانية  مكت6 الدراسات الحسابية و املالية

Q 8 TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

زمرانية  مكت6 الدراسات الحسابية 
و املالية

4, زنقة الوطني طابق ) شقة ) ، 
20080، الدارالبيضاء املغرب
Q 8 TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 9، إقامة 
غالي الطابق 4 الشقة 7) زاوية شارع 

الال ياقوت وزنقة العرعار  - 00)20 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
450855

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   20(9 د نبر   04
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Q 8  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRAVAUX
مقاولة    : بإيجاز  الشركة  غرض 

األعمال املتعلقة بالبناء.
9، إقامة   : عنوان املقر اال تماعي 
غالي الطابق 4 الشقة 7) زاوية شارع 
 20(00 الال ياقوت وزنقة العرعار  - 

الدارالبيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

00.000,00) درهم، مقسم كالتالي:
السيد محمد عبد الحميد صقر 
حصة   (.000   : القطان  عبدهللا 

بقيمة 00,00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد عبد الحميد صقر 
الكويت   عنوانه(ا)  القطان  عبدهللا 

20000 الكويت  الكويت .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد عبد الحميد صقر 
الكويت   عنوانه(ا)  القطان  عبدهللا 

20000 الكويت  الكويت

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

د نبر 9)20 تحت رقم 723496.

584I

ائتمانية الشريفي مبارك

ا1.د.ال لالشغال املختلفة و 

الوساطة التجارية

 STE S.D.L DES TRAVAUX 

DIVERS ET NEOGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية الشريفي مبارك

حي الر افاهلل بلوك 1 الزنقة 05 
رقم 03 كلميم ، 000)8، كلميم 

املعرب

ا1.د.ال لالشغال املختلفة و 

 Ste S.D.L des الوساطة التجارية

 Travaux Divers Et Neogoce

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 24 
زنقة 23 شارع محمد الخامس - 

82000 طانطان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   20

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

و  املختلفة  لالشغال  ا1.د.ال 

 Ste S.D.L des التجارية  الوساطة 

.Travaux Divers Et Neogoce

: تجارة كل  غرض الشركة بإيجاز 

لوازم املكات6 و املكتبيات و املدرسية 

صيانة و اصالح   - تموين الحفالت   -

 ميع االالت و املعدات.
 24 رقم   : عنوان املقر اال تماعي 
 - الخامس  محمد  شارع   23 زنقة 

82000 طانطان املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

0.000.000) درهم، مقسم كالتالي:

 (.000   : السيدة الداودي صفية 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة الداودي صفية عنوانه(ا) 

بزنقة عمر بن العاص حي ابن رشد 

رقم )5 000)8 كلميم املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة الداودي صفية عنوانه(ا) 

بزنقة عمر بن العاص حي ابن رشد 

رقم )5 000)8 كلميم املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بطانطان  بتاريخ 06 فبراير 

2020 تحت رقم 26).

585I

EL HOUARY FINANCE ET CONSULTING

AFRIC INDUS TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 EL HOUARY FINANCE ET

CONSULTING

 EFC RES AL MANSOUR

 ZENATA N° 03  IMM 193,

 AIN HARROUDA، 28630،

MOHAMMEDIA MAROC

AFRIC INDUS TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي ديار 

املنصور م 1 57 رقم ) عين حرودة 

املحمدية - 28630 املحمدية 

MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

23393
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون   20(9 فبراير   20

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AFRIC : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.INDUS TRANS

*بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اللوازم الصناعية

*مستورد.

ديار   : اال تماعي  املقر  عنوان 

عين   ( رقم   57  1 م  املنصور 

28630 املحمدية  حرودة املحمدية - 

.MAROC

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 DAOUDI  MUSTAPHA   السيد

درهم   (00 بقيمة  حصة   :  1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 DAOUDI  MUSTAPHA  السيد

  HAY MLY ABDELLAH عنوانه(ا) 

 RUE 299 N° 29  20000

.CASABLANCA MAROC

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 DAOUDI  MUSTAPHA السيد 

  HAY MLY ABDELLAH عنوانه(ا) 

 RUE 299 N° 29  20000

CASABLANCA MAROC

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (2 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

مار1 9)20 تحت رقم 522.

586I

SOCIETE MODYANI SARL

CASTE IMPORT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE MODYANI SARL
 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH FNIDEQ ، 93100
الفنيدق املغرب

CASTE IMPORT SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي كراج 
بتجزئة باب سبتة زنقة 9) رقم 48 
الفنيدق - 00)93 الفنيدق املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

26549
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (2
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CASTE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.IMPORT SARL
غرض الشركة بإيجاز : استيراد و 

توزيع املواد الغدائية
بيع و شراء مختلف أنواع السلع.

كراج   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 48 رقم   (9 بتجزئة باب سبتة زنقة 

الفنيدق - 00)93 الفنيدق املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد الكريم السوري :  500 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 500   : محمد  العمراني  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السوري  الكريم  عبد  السيد 
ج   2 زنقة  البرارك  حي  عنوانه(ا) 
الفنيدق   93(00 الفنيدق   32 رقم 

املغرب.

السيد العمراني محمد عنوانه(ا) 
 48 رقم   (9 زنقة  باب سبتة  تجزئة 

الفنيدق 00)93 الفنيدق املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السوري  الكريم  عبد  السيد 
ج رقم   2 حي البرارك زنقة  عنوانه(ا) 
32 الفنيدق 00)93 الفنيدق املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (9 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2020 تحت رقم 0323.

587I

AGIL CONSEIL

مستقبل الكفات
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AGIL CONSEIL
 N°197,CM,UNITE II ,1ER ETAGE

,APPT N°3 DAOUIDIATE-
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

مستقبل الكفات شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
الكرم رقم 78 الطابق األول العزوزية 

مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(02769
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   03
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

مستقبل الكفات.
التكوين   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنهي و تأهيل األشخاص.
تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الكرم رقم 78 الطابق األول العزوزية 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

400 حصة    : السيد ردان سهيل 

بقيمة 00) درهم للحصة .

السيدة دليل بشرى :  00) حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  سهيل  ردان  السيد 

 66( عرصة الحوتة درب النور رقم 

مراكش 40000 مراكش املغرب.

عنوانه(ا)  بشرى  دليل  السيدة 
 66( رقم   4 الوحدة  املحمدي  الحي 

مراكش 40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  بشرى  دليل  السيدة 
 66( رقم   4 الوحدة  املحمدي  الحي 

مراكش 40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (7 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2343)).

588I

FIDUCIAIRE LABEL EXCELLENCE SARL

 FILASSE INTERNATIONAL
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE LABEL

EXCELLENCE SARL

شارع القد1 رقم 40 الطابق 3 رقم 

6 طنجة ، 90000، طنجة املغرب

 FILASSE INTERNATIONAL SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

القد1 رقم 40 الطابق 3 شقة رقم 

6 - )9000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(0245(
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   20(9 د نبر   (0

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 FILASSE INTERNATIONAL

.SARL

معالجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواد الخامة.

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 

3 شقة رقم  الطابق   40 القد1 رقم 

6 - )9000 طنجة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد طارق مراحة :  475 حصة 

بقيمة 50 درهم للحصة .

 475   : ازار  االن  ون  السيد 

حصة بقيمة 50 درهم للحصة .

 475   : اقوشيح  توفيق  السيد 

حصة بقيمة 50 درهم للحصة .

السيد نوفل بن درة :  475 حصة 

بقيمة 50 درهم للحصة .

السيد حامد االمين العلمي :  00) 

حصة بقيمة 50 درهم للحصة .

 23750  : مراحة  طارق  السيد   

بقيمة 50 درهم.

 23750  : ازار  االن  ون  السيد 

بقيمة 50 درهم.

 23750  : السيد توفيق اقوشيح 

بقيمة 50 درهم.

 23750  : درة  بن  نوفل  السيد 

بقيمة 50 درهم.

 : العلمي  االمين  حامد  السيد 

5000 بقيمة 50 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  مراحة  طارق  السيد 

حي   23 رقم  فيال  السواني  تجزئة 

املطار )9000 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  مراحة  طارق  السيد 

حي   23 رقم  فيال  السواني  تجزئة 

املطار )9000 تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

د نبر   (8 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)20 تحت رقم 228763.

589I

عادل الزميتة - محاس6-

THE GOOD ITEMS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عادل الزميتة - محاس6-

250 حي االدارسة بلوك 2 تازة ، 

35000، تازة املغرب

THE GOOD ITEMS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

املستقبل رقم 46 باب الزيتونة - 

0)350 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5283

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   07

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 THE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GOOD ITEMS

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.IMPORTATION DES BIJOUX

تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 - الزيتونة  باب   46 رقم  املستقبل 

0)350 تازة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000   : السيدة سكينة عدنان 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة سكينة عدنان عنوانه(ا) 

تجزئة املستقبل رقم 46 باب الزيتونة 

0)350 تازة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة سكينة عدنان عنوانه(ا) 

تجزئة املستقبل رقم 46 باب الزيتونة 

0)350 تازة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   26 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2020 تحت رقم 38/2020).

590I

FIDUORGA

 SOCIÉTÉ DE FORMATION

 ET CONSEIL EN

 ENVIRONNEMENT

 RECYCLAGE ET

 VALORISATION DES

DÉCHETS    SFC-ERVD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUORGA

 Bd. Rahal El Meskini. 5ème.

 étage. n° 124 ، 20013،

Casablanca MAROC

 Société de formation et conseil

 en environnement recyclage

    et valorisation des déchets

SFC-ERVD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 0). زنقة 

الحرية الطابق 3 الشقة 5 - 3)200 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
458(55

 08 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 فبراير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 Société de formation et conseil
 en environnement recyclage et
valorisation des déchets    SFC-

.ERVD
هدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشركة ، بشكل مباشر أو غير مباشر 
- التدري6 واالستشارات في مجال 
واستعادة  التدوير  وإعادة  البيئة 

النفايات.
العمليات  ،  ميع  عام  وبشكل 
 ، واملالية  والتجارية  الصناعية 
قد  والتي   ، املنقولة  غير  أو  املنقولة 
مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  ترتبط 
تعزز  قد  التي  أو  الشركة  بكائن 
مشاركة  وأي   ، وتطويرها  تحقيقها 
مباشرة أو غير مباشرة ، بأي شكل من 
األشكال سواء في الشركات التي تسعى 
لتحقيق أهداف مماثلة أو ذات صلة..
0). زنقة   : عنوان املقر اال تماعي 
 200(3  -  5 3 الشقة  الحرية الطابق 

الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 30.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد مروان زروق :  300 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  زروق  مروان  السيد 
32. زنقة ميشليفن غرفة طريق عين 

سمن 0 فا1 املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  زروق  مروان  السيد 

32. زنقة ميشليفن غرفة طريق عين 

سمن 0 فا1 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 732235.

591I

EVENTRAV SARL AU

EVENTRAV SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

EVENTRAV SARL AU

انا�سي 6 عمارة 6) رقم 20 البرنو�سي 

الداربيضاء ، 20640، الدار البيضاء 

املغرب

EVENTRAV SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي انا�سي6 

عمارة 6) رقم 20 البرنو�سي 

الداربيضاء - 20640 البيضاء 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.45(8((

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   20(9 د نبر   20 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم«   4.900.000«

 5.000.000« إلى  درهم«   (00.000«

مقاصة  إ راء    : طريق  عن  درهم« 

مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

د نبر 9)20 تحت رقم 724978.

592I

marrakech finance

 SISTERS OF PARADISE

MAROKKO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

marrakech finance

 Av Allal el fassi imm atlassi

 A1 n 15 marrakech، 40000،

Marrakech maroc

 SISTERS OF PARADISE(

MAROKKO) شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي عمارة 

اطل�سي ا ) الطابق 5 شقة رقم 

5) شارع عالل الفا�سي  - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(02285

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SISTERS OF PARADISE)  :

.(MAROKKO

مالك   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للعقارات.

عمارة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 (5 شقة رقم   5 الطابق   ( اطل�سي ا 

شارع عالل الفا�سي  - 40000 مراكش 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (0.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 SOLUTION الشركة 

حصة   HOLDING Gmbh :  100

بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 SOLUTION الشركة 

عنوانه(ا)   HOLDING Gmbh

 bavariaring 29 80336 munchen

.80336 munchen allemagne

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 gerhard ronja anne السيدة 

  PALMAILLE 35 عنوانه(ا)   sophie

22761 HAMBERG ALLEMAGNE

 HANSEN CARSTEN السيد 

عنوانه(ا)   MATHIAS

 THERSENWEG  F 22609

HAMBERG ALLEMAGNE

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   3( بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2020 تحت رقم 855))).

593I

garrigues maroc, sarlau

 SILVER ERA PROPERTIES
MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

garrigues maroc, sarlau

 n° 3, Bd. Al Massira Al Khadra,

 Maârif ، 20100، casablanca

maroc

 Silver Era Properties Morocco

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 9)2،شارع 

الزرقطوني تقاطع شارع الروداني، 
رقم 3) املعاريف  الدارالبيضاء 

املغرب - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5752

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2020 يناير   (5 املؤرخ في 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 Silver Era الوحيد  الشريك  ذات 
Properties Morocco  مبلغ رأسمالها 
مقرها  وعنوان  درهم   (0.000
الزرقطوني  9)2،شارع  اإل تماعي 
 (3 رقم  الروداني،  شارع  تقاطع 
 - املغرب  الدارالبيضاء  املعاريف  
املغرب نتيجة  الدارالبيضاء   20000

ل : تصفية مسبقة.
و حدد مقر التصفية ب 9)2،شارع 
الروداني،  شارع  تقاطع  الزرقطوني 
الدارالبيضاء  املعاريف    (3 رقم 
الدارالبيضاء    20000  - املغرب 

املغرب. 
و عين:

و   Salman  Amin السيد(ة) 
الزرقطوني  9)2،شارع  عنوانه(ا) 
 (3 رقم  الروداني،  شارع  تقاطع 
املغرب  الدارالبيضاء  املعاريف  
املغرب  الدارالبيضاء   20000

كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 456)73.
594I

STE AYAD CONSULTING SARL

 STE NOUVELLE VISION
PRODUCTIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER ETAGE APPT
 N°7 OUJDA OUED NACHEF،

60000، OUJDA MAROC
 STE NOUVELLE VISION
PRODUCTIVE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
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الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 205 
زنقة سطات حي الحرية  - 65800 

تاوريرت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
((07

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   (4
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 STE NOUVELLE VISION  :

. PRODUCTIVE
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء وأعمال مختلفة
مفاوض.

عنوان املقر اال تماعي : رقم 205 
 65800  - الحرية   زنقة سطات حي 

تاوريرت املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : السيد مصطفى سكال  

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مصطفى سكال  عنوانه(ا) 
الحرية   حي  سطات  زنقة   205 رقم 

65800 تاوريرت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى سكال  عنوانه(ا) 
الحرية   حي  سطات  زنقة   205 رقم 

65800 تاوريرت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتاوريرت  بتاريخ 20 فبراير 

2020 تحت رقم 9).
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garrigues maroc, sarlau

HINOJOSA AFRIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

garrigues maroc, sarlau

 n° 3, Bd. Al Massira Al Khadra,

 Maârif ، 20100، casablanca

maroc

HINOJOSA AFRIQUE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي ))، زنقة 

الوحدة، اقامة امام علي، شقة 2 - 

20000 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

457923

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HINOJOSA AFRIQUE

صنع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الورق.
عنوان املقر اال تماعي : ))، زنقة 

 -  2 شقة  اقامة امام علي،  الوحدة، 

20000 الدارالبيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

32.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

 Blue Box Partner الشركة 

Iberia, S.L :  320.000 حصة بقيمة 

00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 Blue Box Partner الشركة 
 route de عنوانه(ا)   Iberia, S.L
 Simat, s/n, 46800 Xàtiva
 (Valence), Espagne 46800

Xàtiva (Valence) اسبانيا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 Eric-Jean-Roger السيد 
 URB Santa عنوانه(ا)   Bacourt
 Barbara 142, 46111 Rocafort
  (Valence), Espagne 46111

فالنسيا اسبانيا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
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SOCIETE MODYANI SARL

GARESS IMPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE MODYANI SARL
 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH FNIDEQ ، 93100
الفنيدق املغرب

GARESS IMPORT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي باب 
سبتة زنقة 0) قصر املجاز رقم 6 
الفنيدق - 00)93 الفنيدق املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

26547
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (2
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GARESS IMPORT
غرض الشركة بإيجاز : استيراد و 

توزيع املواد الغدائية.

بيع و شراء  ميع أنواع السلع.
حي باب   : عنوان املقر اال تماعي 
 6 رقم  املجاز  قصر   (0 زنقة  سبتة 

الفنيدق - 00)93 الفنيدق املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 334   : البشتاوي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة .
 333   : البشتاوي  بالل  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة .
السيد مصطفى البشتاوي :  333 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد البشتاوي عنوانه(ا) 
قصر املجاز   (0 حي باب سبتة زنقة 
الفنيدق   93(00 الفنيدق   6 رقم 

املغرب.
البشتاوي عنوانه(ا)  بالل  السيد 
تجزئة باب سبتة زنقة العرائش اقامة 
الفنيدق   7 الطابق الثالث رقم   298

00)93 الفنيدق املغرب.
البشتاوي  مصطفى  السيد 
زنقة  سبتة  باب  تجزئة  عنوانه(ا) 
الطابق   298 اقامة   07 العرائش 
 93(00 الفنيدق   09 رقم  الرابع 

الفنيدق املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد البشتاوي عنوانه(ا) 
قصر املجاز   (0 حي باب سبتة زنقة 
الفنيدق   93(00 الفنيدق   6 رقم 

املغرب
البشتاوي عنوانه(ا)  بالل  السيد 
تجزئة باب سبتة زنقة العرائش اقامة 
الفنيدق   7 الطابق الثالث رقم   298

00)93 الفنيدق املغرب
البشتاوي  مصطفى  السيد 
زنقة  سبتة  باب  تجزئة  عنوانه(ا) 
الطابق   298 اقامة   07 العرائش 
 93(00 الفنيدق   09 رقم  الرابع 

الفنيدق املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (9 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2020 تحت رقم 8)03.
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FIDURIZK

M.J AKAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDURIZK
 AV ALLAL BEN ABDELLAH LES
 JARDINS N°4 BENSLIMANE ،
13000، BENSLIMANE MAROC
M.J AKAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي مكت6 ب 
إقامة رقم ) حي عثمان بوزنيقة - 

00)3) بوزنيقة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

603(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   20(9 د نبر   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 M.J  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AKAR
-املروج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري
أو  مختلفة  أعمال  من  -املقاول 

البناء
مكت6   : اال تماعي  املقر  .عنوان 
ب إقامة رقم ) حي عثمان بوزنيقة - 

00)3) بوزنيقة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد مروان  ديد :  500 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
السيدة ميلودة زهير :  500 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مروان  ديد عنوانه(ا) حي 
 (3000 بنسليمان   276 الفرح الرقم 

بنسليمان املغرب.

السيدة ميلودة زهير عنوانه(ا) حي 
 (3000 بنسليمان   276 الفرح الرقم 

بنسليمان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مروان  ديد عنوانه(ا) حي 
 (3000 بنسليمان   276 الفرح الرقم 

بنسليمان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  سليمان   ببن  االبتدائية 

د نبر 9)20 تحت رقم 9)/5))).
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CANOCAF SARL

LAHFABIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC
LAHFABIL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي 

املستوصف، شارع روما بني انصار - 
62050 الناظور  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(9709

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (0
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LAHFABIL
)/نجارة   : بإيجاز  غرض الشركة 

األملنيوم 2/االستيراد و التصدير.

حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 

املستوصف، شارع روما بني انصار - 

62050 الناظور  املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد نبيل لحفى :  000.) حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  السيد نبيل لحفى عنوانه(ا) 

 62050 انصار   بني  املستوصف 

الناظور  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

حي  السيد نبيل لحفى عنوانه(ا) 

 62050 انصار   بني  املستوصف 

الناظور  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 4) فبراير 

2020 تحت رقم )22.
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CANOCAF SARL

ESCUL DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 
رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC

ESCUL DISTRIBUTION  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع أبي 
رقراق، حي الجديد العروي - 62550 

الناظور  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(972(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 يناير   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ESCUL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. DISTRIBUTION

/(  : بإيجاز  الشركة  غرض 

2/توزيع مواد  توزيع املواد الغذائية 

التنظيف .

عنوان املقر اال تماعي : شارع أبي 

رقراق، حي الجديد العروي - 62550 

الناظور  املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد بدور حميد :  000.) حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  السيد بدور حميد عنوانه(ا) 

الناظور    62550 العروي   املسيرة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

حي  السيد بدور حميد عنوانه(ا) 

الناظور    62550 العروي   املسيرة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 3) فبراير 

2020 تحت رقم 3)2.
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SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

ADATT SERVICE
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب
ADATT SERVICE  »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها اال تماعي: رقم 5)، 

تجزئة زكرياء، حي النر س، الجديدة 
- - الجديدة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.8293
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في )2 فبراير 2020
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
التومي  ميع  عادل  السيد  تفويت 
عبد  لفائدة  حصة   ((00) حصصه 

السالم اليحسيني 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تعيين السيد عبد السالم اليحسيني 

بعد استقالة السيد عادل التومي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
الذي ينص على  و4):   7 بند رقم 
وتعيين  الحصص  توزيع  مايلي:  

املسيير 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة  بتاريخ 25 فبراير 

2020 تحت رقم 4857.
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SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

8(93
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب
8293 »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها اال تماعي: دوار 

الغربة، الحوزية، - - الجديدة 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.7223

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في )) فبراير 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

 (250) اتيولي  محمد  السيد  تفويت 

حصة ا تماعية لفائدة السيد عبد 

وتفويت السيد سعيد  الحق اتيولي، 

اتيولي (250) حصة ا تماعية لفائدة 

السيد عبد الحق اتيولي 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  القانوني  الشكل  تغبر 

شركة محدودة املمسؤولية إلى شركة 

شريك  ذات  املمسؤولية  محدودة 

وحيد

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

الغربة،  دوار  إلى  الشركة  مقر  نقل 

الحوزية، الجديدة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 4 و6 و7: الذي ينص على 

مايلي:  توزيع الحصص ومقر الشركة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالجديدة   االبتدائية 

2020 تحت رقم دوار الغربة،  فبراير 

الحوزية،.
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rochdi conseil

ETS PRIVE LAJWAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

rochdi conseil

تجزئة القوات املساعدة رقم 43) 

العيون ، 70000، العيون املغرب

ETS PRIVE LAJWAD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي 

الوحدة قرب مسجد الدرهم رقم 7) 

العيون - 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3(057

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (4

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ETS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PRIVE LAJWAD

مؤسسة   : غرض الشركة بإيجاز 

للتعليم الخصو�سي.

حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 

الوحدة قرب مسجد الدرهم رقم 7) 

العيون - 70000 العيون املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000   : مريزيك  اعبيد  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  مريزيك  اعبيد  السيد 

شارع االمين رقم 8) حي موالي رشيد  

70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  مريزيك  اعبيد  السيد 

شارع االمين رقم 8) حي موالي رشيد  

70000 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

26 فبراير  االبتدائية بالعيون  بتاريخ 

2020 تحت رقم 497.

603I

CARREFOUR DES MANAGERS

داكيتا ترافو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CARREFOUR DES MANAGERS
 RUE 1 ETAGE 2 BUR 3 TARIK ,45
 AL KHAIR SIDI BERNOUSSI 45,
 RUE 1 ETAGE 2 BUR 3 TARIK
 AL KHAIR SIDI BERNOUSSI،

20600، Ville MAROC
داكيتا ترافو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 GROUPE وعنوان مقرها اإل تماعي

 (7-ATTAKADDOUM GH2
 2EME ETAGE SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA 20610 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
457489

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (0
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
داكيتا   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

ترافو.
أعمال    : بإيجاز  الشركة  غرض 

السباكة ،
- األعمال الكهربائية ،

- أعمال البناء املختلفة.
 GROUPE : عنوان املقر اال تماعي
 ATTAKADDOUM GH2-17
 2EME ETAGE SIDI BERNOUSSI
الدار   CASABLANCA 20610

البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 (0.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد داكير مصطفى :  50 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
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السيد إطويل براهيم :  50 حصة 
بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  داكير مصطفى  السيد 
حي القد1 شارع 9) رقم 25 برنو�سي 
20600 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
عنوانه(ا)  براهيم  إطويل  السيد 
شيشاوة  مختار  سيدي  اإلنارة  حي 

00)4 شيشاوة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  داكير مصطفى  السيد 
حي القد1 شارع 9) رقم 25 برنو�سي 
 (9 حي القد1 شارع  الدار البيضاء 
رقم 25 برنو�سي الدار البيضاء الدار 

البيضاء الدار البيضاء
عنوانه(ا)  براهيم  إطويل  السيد 
شيشاوة  مختار  سيدي  اإلنارة  حي 

00)4 شيشاوة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 569)73.

604I

»N. AMAR AUDIT & CONSULTING »N2AC

 AL HOCEINIA HOSPITALITY
MANAGEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 N. AMAR AUDIT &
»CONSULTING »N2AC

 GHANDI MALL, BD GHANDI,
 IMM 7, APPRT 5 MAARIF

 EXTENSION ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 AL HOCEINIA HOSPITALITY
MANAGEMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 35 ، شارع 

 CIL  - سيدي عبد الرحمان ، حي
20000 الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
457949

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   03
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 HOCEINIA HOSPITALITY

.MANAGEMENT
تسيير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اصول فندقية.
 ،  35  : اال تماعي  املقر  عنوان 
  CIL شارع سيدي عبد الرحمان ، حي

20000 - الدار البيضاء  املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  AL HOCEINIA S.A : الشركة 
800 حصة بقيمة 00) درهم للحصة 
 (00   : الغراري  حمزة  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
السيد أبوبكر الحلو :  00) حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 AL HOCEINIA S.A الشركة 
عبد  سيدي  شارع   ،  35 عنوانه(ا) 
الدار   CIL  20000 حي   ، الرحمان 

البيضاء املغرب.
عنوانه(ا)  الغراري  حمزة  السيد 
أنفا  طماريس  زنقة  سلوان  فيال 

20000 الدار البيضاء املغرب.
عنوانه(ا)  الحلو  أبوبكر  السيد 
شقة   ،4 العاطي طابق  زنقة عين   ،
الدار البيضاء   20000 بوركون   ،((

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  الغراري  محمد  السيد 
عبد  سيدي  أنفا  باي  إقامة   ،9
الدار   20000 أنفا  الرحمن البيضاء 

البيضاء املغرب

عنوانه(ا)  الغراري  حمزة  السيد 

أنفا  طماريس  زنقة  سلوان  فيال 

20000 الدار البيضاء املغرب

عنوانه(ا)  الحلو  أبوبكر  السيد 
4، شقة  زنقة عين العاطي طابق   ،7

الدار البيضاء   20000 بوركون   ،((

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 732040.

605I

TT COMPTABILITE

LOGIS INVETIS METZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TT COMPTABILITE

 IMM FTILOU BD MED V 2 EME

 ETAGE N°2 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

LOGIS INVETIS METZ شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 7 

الطابق 3  طريق ع ب مطهر 00) 

فيردير  - 60000 و دة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

348(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LOGIS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.INVETIS METZ
ممون   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحفالت.

 7 رقم   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 (00 طريق ع ب مطهر    3 الطابق 

فيردير  - 60000 و دة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000   : ملوك  ميلة  السيدة 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  ملوك  ميلة  السيدة 
زنقة كفر قاسم حي القد1    34 رقم 

60000 و دة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  ملوك  ميلة  السيدة 
زنقة كفر قاسم حي القد1    34 رقم 

60000 و دة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  بو دة   التجارية 

2020 تحت رقم 760.

606I

fidmanar

DISBRICO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

fidmanar
3)) شارع عبد الكريم الخطابي 
عمارة املهندز رقم د شقة رقم 7 
الطابق التاني مراكش ، 40000، 

marrakech maroc
DISBRICO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 9) شارع 
املقاومة املنطقة الصناعية الحي 
الحسني  - 30)40 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9(85(
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2020 فبراير   20 في  املؤرخ 

املصادقة على :
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(ة) سعيد سرحان  تفويت السيد 
500 حصة ا تماعية من أصل 500 
فتيحة  (ة)  السيد  لفائدة   حصة 

سرحان بتاريخ 20 فبراير 2020.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   27 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2670)).

607I

expertiz partners

 ISMAIL ET KARIMO
ELECTRONIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

expertiz partners
املكت6 رقم 2 الكائن بالطابق االول 
للعمارة الكائنة بطريق بيوكرى ايت 
ملول ، 80000، ايت ملول املغرب
 ismail et karimo electronique

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : قصبة 
إكرامن  زنقة 904 رقم  55تراست 

انزكان  - 80000 انزكان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(8(53
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   20(9 فبراير   06
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ismail : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.et karimo electronique
و  ا زاء   : بإيجاز  غرض الشركة 

لوازم الهواتف (الثابتة و املتنقلة).
قصبة   :  : عنوان املقر اال تماعي 
55تراست  رقم    904 زنقة  إكرامن  

انزكان  - 80000 انزكان املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد الكريم بوكموم  :  500 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 500   : بقالل  اسماعيل  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

بوكموم   الكريم  عبد  السيد 
حي  باديس  ابن   42 رقم  عنوانه(ا) 

اغادير   80000 اغادير  البحارة 

املغرب.

السيد بقالل اسماعيل عنوانه(ا) 
انزكان  تراست   42 رقم   563 رقم 

80000 انزكان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

بوكموم   الكريم  عبد  السيد 
حي  باديس  ابن   42 رقم  عنوانه(ا) 

البحارة اغادير 80000 اغادير املغرب

السيد بقالل اسماعيل عنوانه(ا) 
انزكان  تراست   42 رقم   563 رقم 

80000 انزكان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مار1   22 بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

9)20 تحت رقم 530.

608I

smaticomp

ILMATEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

smaticomp

 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،

casablanca maroc

ILMATEX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

البركة شارع الجودار محمد بن 

عبد هللا رقم 446  - 20700  

الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.20(643

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   2020 فبراير   06 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم«   (.990.000«

 2.000.000« إلى  درهم«   (0.000«

تقديم حصص    : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم )73069.

609I

MACOSIS CONSULTING

VALOGREEN SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير  ديد للشركة

MACOSIS CONSULTING

 RCE ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD

 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES

MAROC

VALOGREEN SARL AU  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي البرانس 2 

تجزئة النر س شارع ابي الزراء 06) 

- 90000 طنجة املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(03585

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تعيين   2020 يناير   27 املؤرخ في 

السيد(ة)  للشركة  مسير  ديد 

العري�سي نور الدين كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   30 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم 230047/857.

610I

fidmanar

ULTIMATE GESTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

fidmanar
3)) شارع عبد الكريم الخطابي 
عمارة املهندز رقم د شقة رقم 7 
الطابق التاني مراكش ، 40000، 

marrakech maroc
ULTIMATE GESTION  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي إقامة دار 
السعادة كدية العبيد الطابق  5 
شقة رقم2  ليز - 40000 مراكش 

املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.67433

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2020 )0 فبراير  املؤرخ في 
السيد(ة)  للشركة  مسير  ديد 

الشارفي عاشور كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2669)).

611I

SARL

ACCM SARL
إعالن متعدد القرارات

SARL
 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC
ACCM SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: 46،شارع 

زرقطوني طابق 2 شقة رقم 6  - 
22000 الدار البيضاء  املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.40908(
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 20 يناير 2020
تم اتخاذ القرارات التالية: 
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قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
سالوي000)  املهدي  السيد  تفويت 
 (000 أصل  من  ا تماعية  حصة 
 KARTNER شركة   لفائدة  حصة 

INVEST بتاريخ 20 يناير 2020
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تفويت السيدة فاضل فاطمة  500) 
 (500 أصل  من  ا تماعية  حصة 
 KARTNER شركة  لفائدة  حصة 

INVEST  بتاريخ 20 يناير 2020
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
املهدي  الشركة  مسيري  استقالة 

سالوي و حناوي محمد
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تسمية مسير وحيد : حناوي محمد 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 
الشركة,  راسمال  تقسيم  مايلي: 
2500 حصة و شركة  محمد حناوي 

2500KARTNER INVEST حصة
على  ينص  الذي   :(5 رقم  بند 
حناوي   : وحيد  تسمية مسير  مايلي: 

محمد 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 6685.
612I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

KANAL SYS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم ) العمارة )9 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتصادية ، 

46300، اليوسفية املغرب
KANAL SYS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 24 
مكرر ساحة الجيش امللكي الحي 

الحسني - 46300 اليوسفية املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(655

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2020 فبراير   0( في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   (.900.000«
 2.000.000« إلى  درهم«   (00.000«
تقديم حصص    : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (2 بتاريخ  باليوسفية   االبتدائية 

فبراير 2020 تحت رقم 54/2020.

613I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

أإكسيكوم ماغوك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية  شارع محمد الخامس و شارع 
ابن كثير إقامة دو1 مار1 رقم 44 ، 

90000، طنجة املغرب
أإكسيكوم ماغوك  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي 83)، 

شارع ولي العهد، رقم 27،  - 90000 
طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33(5(
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2020 يناير   08 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ  ماغوك    أإكسيكوم 
مقرها  وعنوان  درهم   40.000
العهد،  ولي  شارع   ،(83 اإل تماعي 
املغرب  طنجة   90000  -   ،27 رقم 

نتيجة ل : انعدام األفاق.
 ،(83 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 90000  -  ،27 شارع ولي العهد، رقم 

طنجة املغرب. 
و عين:

السيد(ة) فرونسوا  يرار   موندي 
 92(40 زنقة الغرب   ،4 و عنوانه(ا) 
كالمارت فرنسا كمصفي (ة) للشركة.

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

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (0 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم 230308.
614I

FICOMFI

 STE ESSAOUDI EVENTS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FICOMFI
 APPT N 7 3EME ETAGE, IMM
 4, RUE ACCRA, VN MEKNES ،

50000، MEKNES MAROC
 STE ESSAOUDI EVENTS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي حي عبد 
الحميد االوربي رقم 07) طريق 
الحا 6 م ج مكنا1  - 50000 

مكنا1 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

49455
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (9
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ESSAOUDI EVENTS SARL
بإيجاز  الشركة  غرض 
 ORGANISATION  :

.D’EVENEMENTS
حي عبد   : عنوان املقر اال تماعي 
طريق   (07 رقم  االوربي  الحميد 
 50000  - مكنا1   ج  م  الحا 6 

مكنا1 املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 25   : نادية   العكرود  السيدة 
حصة بقيمة 25.000 درهم للحصة .

 25   : ياسين   السعودي  السيد 
حصة بقيمة 25.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة العكرود نادية عنوانه(ا) 
 (07 رقم  االوربي  الحميد  عبد  حي 
طريق الحا 6 م ج مكنا1  50000 

مكنا1 املغرب.
ياسين   السعودي  السيد 
االوربي  الحميد  عبد  حي  عنوانه(ا) 
رقم 07) طريق الحا 6 م ج مكنا1  

50000 مكنا1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة العكرود نادية  عنوانه(ا) 
 (07 رقم  االوربي  الحميد  عبد  حي 
طريق الحا 6 م ج مكنا1  50000 

مكنا1  املغرب
ياسين   السعودي  السيد 
االوربي  الحميد  عبد  حي  عنوانه(ا) 
رقم 07) طريق الحا 6 م ج مكنا1  

50000 مكنا1  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2020 تحت رقم 946.
615I

FISCALEX MAROC

ARTY BY ROMY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

ARTY BY ROMY شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 2)2 شارع 
محمد الخامس الطابق الثاني مكت6 

204-40000 مراكش - 40000 
مراكش املغرب.
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تحويل  املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.88665
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 29 أكتوبر 9)20 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
شارع محمد الخامس الطابق   2(2«
مراكش   204-40000 مكت6  الثاني 
»دار  إلى  مراكش املغرب«   40000  -
بويدار تحناوت فيالج اونفن مراكش 

- 40000 مراكش  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   2( بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 5)25)).

616I

KBH CONSULTING

MEZZFEZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KBH CONSULTING
 AVENUE JOULANE RUE DE (5
 TANGER 1ER ETAGE BUR 6،

30000، FES MAROC
MEZZFEZ  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 7) 
قصبة الشمس -فا1 الجديد-  

فا1 30000 فا1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
62(55

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   07
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. MEZZFEZ

مطعم و   : غرض الشركة بإيجاز 
مقهى ..

 (7 رقم   : عنوان املقر اال تماعي 
قصبة الشمس -فا1 الجديد-  فا1 

30000 فا1 املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 660.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
تتمثل   : السيد الصفريوي أنيس 
لنشاطه  املكونة  العناصر  في  ميع 
الخصوم=6600  و  (األصول  املنهي 

حصة  عينية ) بقيمة 00) درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الصفريوي أنيس عنوانه(ا) 
الذئاب  عين  هللا  لطف  تجزئة   5
الدارالبيضاء   20000 الدارالبيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الصفريوي أنيس عنوانه(ا) 
الذئاب  عين  هللا  لطف  تجزئة   5
الدارالبيضاء   20000 الدارالبيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2020 تحت رقم 5)8.
617I

ste destmar

ليجيمك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste destmar
 place roudani rue abdellah el

 habti rsd al qods n°34, tanger ،
90000، tanger maroc

ليجيمك شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي  ساحة 
الروداني زنقة عبد هللا الهبطي اقامة 

القد1 رقم 34 طنجة - 90000 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(04347

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (4
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ليجيمك.
غرض الشركة بإيجاز : الخدمات 

اللو ستية
لو ستيك

إدارة الخدمات العقارية.
ساحة    : املقر اال تماعي  عنوان 
الروداني زنقة عبد هللا الهبطي اقامة 
 90000  - طنجة   34 رقم  القد1 

طنجة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : الطاهري  عميد  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
السيد امحمد قادم :  500 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
 500  : الطاهري  عميد  السيد   

بقيمة 00) درهم.
500 بقيمة   : السيد امحمد قادم 

00) درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عميد الطاهري عنوانه(ا) 
قط6  السيد  زنقة  موزار  ساحة 
 90000 طنجة   3 رقم   6 الطابق 

طنجة املغرب.
عنوانه(ا)  قادم  امحمد  السيد 

اسبانيا 00000  اسبانيا  اسبانيا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  قادم  امحمد  السيد 

اسبانيا 00000 اسبانيا اسبانيا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم 230785.
618I

سفيد

AL FARABI-HIGH- :
EDUCATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

سفيد
 N 2 RUE ALEXANDRIA NAPPT

 N 2 VN MEKNES ، 50000،
MEKNES املغرب

 AL FARABI-HIGH-EDUCATION :
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي  رقم )4 
تجزئة عربية سباتا - 50000 مكنا1 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

49069
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   20(9 د نبر   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AL  :  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FARABI-HIGH-EDUCATION
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
التعليم  و  الخدمات  و  االحتفاليات 

الخاص.
 4( رقم    : عنوان املقر اال تماعي 
تجزئة عربية سباتا - 50000 مكنا1 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

00.000,00) درهم، مقسم كالتالي:
 520   : محمد  بوكبشة  السيد  

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
  : الزهراء  فاطمة  الزين  السيدة 
480 حصة بقيمة 00) درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  بوكبشة محمد عنوانه(ا) 
 50000 الزيتون  تادارت  تجزئة   (

مكنا1 املغرب.
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الزهراء  فاطمة  الزين  السيدة 

9زنقة  شقة  النور  اقامة  عنوانه(ا) 

تلمسان م.ج 50000 مكنا1 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد  بوكبشة محمد عنوانه(ا) 

 50000 الزيتون  تادارت  تجزئة   (

مكنا1 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   06 بتاريخ  بمكنا1   التجارية 

2020 تحت رقم 63.

619I

fiduciaire for you

 RIAD رياض ل سانك السوغ

LES 5 SOEURS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

fiduciaire for you

شارع محمد البقال عمارة صبحي 

رقم )5 الطابق 3 شقة رقم 07  يلز 

، 40000، مراكش املغرب

 RIAD LES رياض ل سانك السوغ

SOEURS 5  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : 250.درب 

القا�سي باب ايالن مدينة مراكش - 

40000 مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.3(64(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   20(9 ماي   07 في  املؤرخ 

 RIAD LES السوغ  سانك  ل  رياض 

شركة ذات مسؤولية    5 SOEURS

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

درهم وعنوان   (0.000,00 رأسمالها 

250.درب القا�سي  مقرها اإل تماعي 

 40000  - ايالن مدينة مراكش  باب 

االصل  لبيع  نتيجة  املغرب  مراكش 

التجاري.

و عين:

و  فاغيل  مارك    السيد(ة) 

ميسيمين  9)3.طريق  عنوانه(ا) 

 83320 83320 كاغكوغيغان فرنسا 

(ة)  كمصفي  فرنسا   كاغكوغيغان   

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

250.درب  وفي   20(9 ماي   07 بتاريخ 

 - القا�سي باب ايالن مدينة مراكش 

40000 مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   2( بتاريخ  بمراكش   التجارية 

9)20 تحت رقم 09695).

620I

مكت6 محاسبة

TAROUBIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

مكت6 محاسبة

عمارة )4 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52004، 

الرشيدية املغرب

TAROUBIA  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي مركز 

النزالة ص ب 39) الريش - 52400 

الريش املغرب.

تحويل  املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(33(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 2) فبراير 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

 - الريش   (39 النزالة ص ب  »مركز 

»الطابق  إلى  الريش املغرب«   52400

زران  بئران  شارع   38 رقم  السفلي 

الريش    52400  - الريش   (39 ص ب 

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

9) فبراير  االبتدائية بميدلت  بتاريخ 

2020 تحت رقم 39.

621I

CABINET BEN MOKHTAR

BAZE MATERIALS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET BEN MOKHTAR

 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،

90020، TANGER MAROC

BAZE MATERIALS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 5 شارع 

يوسف ابن تاشفين الطابق الثاني 
رقم 3 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

90933

بمقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 02 
تم إعداد القانون   20(8 من غشت 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BAZE : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.MATERIALS

طباعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للصناعة  الطباعة  معدات  وتصنيع 

بشكل عام

االستهالكية  املواد  وبيع  تحويل 

للتوسيم والترميز ووضع العالمات

بجميع  امللصقات  وطباعة  بيع 

و  الكرتون  والتغليف   ، أنواعها 

البالستيك.

شارع   5  : عنوان املقر اال تماعي 

الثاني  الطابق  تاشفين  ابن  يوسف 
رقم 3 - 90000 طنجة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 MEY PHILIPPE JEAN السيد 

 (00 CLAUDE :  500 حصة بقيمة 

درهم للحصة .

MARTIN JEAN- السيد 
حصة   CLAUDE PIERRE :  500

بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
 MEY PHILIPPE JEAN السيد 
 Route de  73 عنوانه(ا)   CLAUDE
 Beaurcueil  13590 Meyreuil

.France
MARTIN JEAN- السيد 

 Rue  3 CLAUDE PIERRE عنوانه(ا) 
 des Sorbiers  13590 Meyreuil

.France
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 MEY PHILIPPE JEAN السيد 
 Route de  73 عنوانه(ا)   CLAUDE
 Beaurcueil  13590 Meyreuil

France
MARTIN JEAN- السيد 

 Rue  3 CLAUDE PIERRE عنوانه(ا) 
 des Sorbiers  13590 Meyreuil

France
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
من   09 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

غشت 8)20 تحت رقم )657)2.
622I

TANGER MOROCCO MARITIME

مسمى الشركة : طنجة موروكو 
 tanger morocco            ماريتيم

maritime
تأسيس شركة املساهمة

 TANGER MOROCCO
MARITIME

 ANGLE AVENUE OUJDA ET
 AVENUE TANTAN PERLA
 OFICINAS 11 EME ETG

 TANGER، 90000، TANGER
MAROC

مسمى الشركة : طنجة موروكو 
 tanger morocco            ماريتيم
maritime  »شركة املساهمة« 

وعنوان مقرها اال تماعي: زاوية  
شارع و دة و شارع طانطان،عمارة 

perla oficinas,الطابق ))   -، 
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90000 طنجة املغرب 

إعالن عن تأسيس » شركة 

املساهمة«
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(04297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   20(9 نونبر   27

األسا�سي لشركة املساهمة باملميزات 

التالية:

شكل الشركة : شركة املساهمة .

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

: مسمى  بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

ماريتيم             موروكو  طنجة   : الشركة 

. tanger morocco maritime

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

البواخر،نقل  شراء،كراء،تسير،بناء 

أي  والبضائع,و  لألشخاص  البحري 

غرض يتعلق بالنقل البحري .
زاوية    : اال تماعي  املقر  عنوان 

شارع و دة و شارع طانطان،عمارة 

perla oficinas,الطابق ))   - 90000 

طنجة املغرب .

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.

 300.000 ويبلغ رأسمال الشركة 

درهم،

مقسم كالتالي:

مجلس  أعضاء  أو  املتصرفون 

الرقابة: 

 SPYRIDON PASCHALIS السيد

 DIRECTEUR GENERAL بصفته(ا) 

 Lysikratous  1-7 عنوانه(ا) 

 & Evripidou Street 17674

ATHENES  LA GRECE

مراق6 أو مراقبي الحسابات :

 FIDAROC GRANT الشركة 

(ا)بصفته   THORNTON

 COMMISAIRE AUX COMPTES

 RUE NICHAKRA  47 عنوانه(ا) 

 RAHAL 20250 CASABLANCA

 MAROC

األسا�سي  النظام  مقتضيات 

توزيع  و  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األرباح :

حس6 قانون شركة املساهمة .

املنصوص  الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص :

ال امتيازات خاصة  .

بقبول  متعلقة  مقتضيات 

تفويت  لهم  املخول  األشخاص 

األسهم وتعيين  هاز الشركة املخول 

له البث في طلبات القبول :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بطنجة بتاريخ - تحت رقم -.

623I

FIRST MOROCCAN J’ORDANIAN

 FIRST MOROCCAN

J’ORDANIAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

 FIRST MOROCCAN

J›ORDANIAN

مجمع يوسف بلوك ب عمارة 4 

الدور 7 شقة 25 ، 50050، مكنا1 

املغرب

 FIRST MOROCCAN

J›ORDANIAN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 3 الحي 

الصناعي سيدي بوزكري - 50070 

مكنا1 املغرب.

تحويل  املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.467((

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في )2 يناير 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
»رقم 3 الحي الصناعي سيدي بوزكري 

- 50070 مكنا1 املغرب« إلى »مجمع 

يوسف بلوك ب بناية 4 الدور 7 شقة 

25 - 50050 مكنا1  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   28 بتاريخ  بمكنا1   التجارية 

2020 تحت رقم 423.

624I

FIRST MOROCCAN J’ORDANIAN

 FIRST MOROCCAN

J’ORDANIAN
إعالن متعدد القرارات

 FIRST MOROCCAN

J›ORDANIAN

مجمع يوسف بلوك ب عمارة 4 

الدور 7 شقة 25 ، 50050، مكنا1 

املغرب

 FIRST MOROCCAN

J›ORDANIAN »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: مجمع 

يوسف بلوك ب عمارة 4 الدور 7 

شقة 25 - 50050 مكنا1 املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.467((

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 24 فبراير 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 

من   (3 البند  تعديل  رقم  قرار 

على  ينص  الذي  األسا�سي.:  النظام 

مايلي: تعديل صالحيات املسيررين.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :(3 رقم  بند 

كمسيرين لفترة  يعين الشركاء  مايلي: 

السيد يوسف املقريني  غير محدودة: 

محمود  فرا1  ميل  السيد  و 

بشكل  الشركة  تلتزم  و  البشايره، 

لجميع األعمال والعمليات   ، صحيح 

املنفصل  بالتوقيع   ، بها  املتعلقة 

املشاركين  للمسيرين  املشترك  أو 

تنفيذ  ميع  منهم  لكل  ويجوز   ،

أعمال اإلدارة لصالح الشركة ولديه 

نفس الصالحيات كما لو كان املسير 

قام  التي  املعارضة  تؤثر  ال  الوحيد. 

بها أحدهم على تصرفات زميله فيما 

يتعلق باألطراف الثالثة ، إال إذا ثبت 

أن األخير ليست لديه املعرفة. البقية 

بدون تغيير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2020 تحت رقم 995.
625I

TY CONSULTING

 ALSTOM POWER
HYDRAULIQUE

تعيين رئيس مجلس اإلدارة

TY CONSULTING
 RUE HALAB MERS SULTAN 26
 26 RUE HALAB MERS SULTAN،
20140، CASABLANCA MAROC

 ALSTOM POWER
HYDRAULIQUE »شركة  

املساهمة«
وعنوان مقرها اال تماعي: 74، شارع 
عبد املومن، الدار البيضاء - 20042 

الدار البيضاء املغرب.
»تعيين رئيس مجلس اإلدارة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.9((77

اإلداري   العام  الجمع  إطار  في   
املؤرخ في 06 فبراير 2020

 LUCHINI السيد  تعيين  تقرر 
Alfredo

إدارة  ملجلس  رئيسا 
 ALSTOM POWER شركة 

HYDRAULIQUE
بتاريخ: 06 فبراير 2020

له  املخولة  الصالحيات  وتتمثل 
فيما يلي: رئاسة مجلس اإلدارة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 732437.
626I

CABINET BEN MOKHTAR

BBH INVESTMENT

إعالن حر

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE 

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،
90020، TANGER MAROC

 BBH INVESTMENT Sarl A.U 
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شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد وعنوان مقرها 

اال تماعي املنطقة الصناعية غزناية  
القطعة )5) طنجة املغرب

 رقم التقييد في السجل التجاري : 
63(8(

رفع - خفض رأسمال الشركة
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى   
تم   20/(2/20(8 في  املؤرخ 
قدره  بما  الشركة  رأسمال  رفع 
 (.(00.000 من  درهم   3.400.000
بإدماج  درهم    4.500.000 درهم إلى 
الوحيد  للشريك  الجاري  الحساب 
كما تم خفض رأسمال الشركة بما 
لتحويله  درهم    3.400.000 قدره 
طريق  عن  درهم   (.(00.000 إلى 

امتصاص الخسائر.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
د نبر   28 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

8)20 تحت رقم 220060
627I

CABINET BEN MOKHTAR

 PHILIA BUNKERING
MAROC SARL AU

إعالن حر

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE 

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،
90020، TANGER MAROC

 PHILIA BUNKERING MAROC 
SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد 
 رقم التقييد في السجل التجاري 

 83327
العام  الجمع  قرار  بمقت�سى 
 3(/(2/20(8 في  املؤرخ  االستثنائي 
 PHILIA شركة   شركاء  قرر 
 BUNKERING MAROC SARL
حميع  تفويت  على  املصادقة 
الوحيد  الشريك  لفائدة  الحصص 
 PHILIA E&P HOLDING Pte شركة
Ltd، و تجديد مدة تسيير السيد عمر 
قسو و اعتماد قانون أسا�سي  ديد 
املسؤولية  ذات  بالشركات  خاص 

املحدودة بشريك وحيد.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
بتاريخ  بطنجة  التجارية 

9)20/)08/0 تحت رقم 220293.  
628I

CABINET BEN MOKHTAR

MY CONF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،
90020، TANGER MAROC

MY CONF شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة أبي 
الحسن الشادلي رقم 8) - 90000 

طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.83587

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   20(9 من مار1   (9 املؤرخ في 

املصادقة على :
زقيق  حسن  (ة)  السيد  تفويت 
00) حصة ا تماعية من أصل 00) 
الشركة  (ة)  السيد  لفائدة   حصة 
9) من  بتاريخ   PORTE AMAZONE

مار1 9)20.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
التجارية بطنجة  بتاريخ 29 من مار1 

9)20 تحت رقم 222607.
629I

CABINET BEN MOKHTAR

 CARBODY AUTOMOTIVE
MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،
90020، TANGER MAROC

 CARBODY AUTOMOTIVE
MAROC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي املنطقة 
الحرة اللو يستكية مليناء طنجة 

املتوسط املكت6 3  املنصة 5 
القطعة 30) املنطقة الحرة لقصر 
املجاز وادي الرمل - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
94859

بمقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 08 
القانون  إعداد  تم   20(9 يناير  من 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 CARBODY AUTOMOTIVE

.MAROC
غرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 
النظم واملعدات واملكونات لصناعة 

السيارات.
وتصدير  واستيراد  وبيع  شراء 
املعدة  واألعضاء  األشياء   ميع 
بشكل مباشر أو غير مباشر لصناعة 
املنتجات  وخاصة  ميع  السيارات 
املصنوعة من املطاط والبالستيك. .

املنطقة   : عنوان املقر اال تماعي 
طنجة  مليناء  اللو يستكية  الحرة 
املتوسط املكت6 3  املنصة 5 القطعة 
املجاز  لقصر  الحرة  املنطقة   (30
وادي الرمل - 90000 طنجة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 300.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

  CARBODY SAS : الشركة 
درهم   (00 بقيمة  حصة   3.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 CARBODY SAS الشركة 
 17Rue du Moulin عنوانه(ا) 
 Florent  51420 WITRY-LES

.REIMS France
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 STEPHANE CHARRE السيد 
 13Rue Coutier عنوانه(ا) 

Maquerlot 51380 Verzy France
 SEBASTIEN السيد 
 11Rue de (ا)عنوانه WOJEWODA
 la Gare 51420 Witry-les-Reims

France
 NICOLAS BLAGOJEVIC السيد
 36Rue Martin Peller عنوانه(ا) 

51100 Reims France
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بطنجة  بتاريخ )3 من يناير 

9)20 تحت رقم 220994.

630I

CABINET BEN MOKHTAR

LIFE STYLE FASHION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،
90020، TANGER MAROC

LIFE STYLE FASHION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 209 زنقة 
ب املجد تجزئة املجد القطعة 6)9-

7)9  - 90000 طنجة املغرب.
تحويل  املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.8784(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 09 أكتوبر 9)20 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
املجد  تجزئة  املجد  ب  زنقة   209«
90000 طنجة   - القطعة 916-917  
الصناعية  »املنطقة  إلى  املغرب« 
 - الطابق األول   357  زناية القطعة 

90000 طنجة  املغرب«.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   07 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)20 تحت رقم 227588.

631I

CABINET BEN MOKHTAR

 COMPLEXE COMMERCIAL
ACHTAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،
90020، TANGER MAROC

  Complexe Commercial ACHTAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 9 زنقة 
أمريكا الجنوبية - 90000 طنجة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(3973

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   20(9 شتنبر   30 في  املؤرخ 

املصادقة على :
محمد  هشام  (ة)  السيد  تفويت 
حصة   ( الجمعة  أحمد  سعيد  
) حصة لفائدة   ا تماعية من أصل 
السيد (ة) ابتسام محمد سعيد أوجي 

بتاريخ 20 شتنبر 9)20.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أكتوبر   09 بتاريخ  التجارية بطنجة  

9)20 تحت رقم 226767.

632I

CABINET BEN MOKHTAR

ERUM MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،
90020، TANGER MAROC
ERUM MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي املنطقة 
الصناعية مغوغة الطريق ) القطعة 

25 - 90000 طنجة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.20(57

الشريك  قرار  بمقت�سى 
 20(9 نونبر   20 في  املؤرخ  الوحيد 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع  تم 
أي  درهم   65.000.000 قدره 
إلى  درهم«   23.000.000« من 
  : طريق  عن  درهم«   88.000.000«

تقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   27 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)20 تحت رقم 228075.
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MAMARICA MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،
90020، TANGER MAROC

MAMARICA MAROC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع علي 
بن أبي طال6 مرك6 الفتح بلوك 1 
رقم 34 - 92000 العرائش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.267(
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   20(9 نونبر   29 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 MAMARICA الوحيد  الشريك 
 300.000 مبلغ رأسمالها    MAROC
درهم وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
علي بن أبي طال6 مرك6 الفتح بلوك 
1 رقم 34 - 92000 العرائش املغرب 

نتيجة ل : الحل املبكر للشركة.

و حدد مقر التصفية ب شارع علي 
بن أبي طال6 مرك6 الفتح بلوك 1 

رقم 34 - 92000 العرائش املغرب. 
و عين:

 Francisco  CLARROS (ة)السيد
 C/Leoni عنوانه(ا)  و   REYES
 Benabu 20-BJ 56 29018 Malaga

Espagne كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش  بتاريخ 09 د نبر 

9)20 تحت رقم 9)20/)04).
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 KWANGJIN MOROCCO
AUTOSYSTEMS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،
90020، TANGER MAROC
 KWANGJIN MOROCCO

AUTOSYSTEMS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي املنطقة 
الحرة طنجة أوتوموتيف سيتي 
 ماعة  وامعة عمالة الفحص 

أنجرة القطعة )7) - 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(04203

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (3
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 KWANGJIN MOROCCO

.AUTOSYSTEMS

تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

و  السيارات  غيار  قطع  وتسويق 

االكسسوارات

بيع و شراء قطع غيار السارات و 

االكسسوارات.

املنطقة   : عنوان املقر اال تماعي 

سيتي  أوتوموتيف  طنجة  الحرة 

الفحص  عمالة   ماعة  وامعة 

90000 طنجة   -  (7( أنجرة القطعة 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 KWANGJIN POLAND الشركة

SP.z.o.o :  1.000 حصة بقيمة 00) 

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 KWANGJIN POLAND الشركة

 ul. Browarowa (ا)عنوانه SP.z.o.o

.23 43-100 Tychy Pologne

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 Lee, YOUNG HO السيد 

GM. Katowice woj. عنوانه(ا) 

 Salakie Katowice ul John

  Baildon. 22C/26 Katowice

Polgne

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (9 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم 230633.

635I
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فيكوج دو سو1 ش م م للشريك الوحيد

ديم تور الصويرة
 ش م م

 للشريك الوحيد

 DEM TOURS ESSAOUIRA - 
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

فيكوج دو سو1 ش م م للشريك 
الوحيد

45، شارع العقبة، ، 44000، 
الصويرة املغرب

ديم تور الصويرة ش م م 
 DEM TOURS - للشريك الوحيد
ESSAOUIRA SARL AU  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي كراج 
بالطابق السفلي، شارع الكتبية رقم 

24 التجزئة الخامسة. - 44000 
الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
522(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   20(9 أبريل   02
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : ديم تور 
 - الصويرة ش م م للشريك الوحيد 
 DEM TOURS ESSAOUIRA SARL

. AU
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السياحي (مقاول في).
كراج   : اال تماعي  املقر  عنوان 
شارع الكتبية رقم  بالطابق السفلي، 
 44000  - الخامسة.  التجزئة   24

الصويرة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 (.000   : السيد العطاب محمد 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد العطاب محمد عنوانه(ا) 
 44000 الخامسة   التجزئة   384

الصويرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد العطاب محمد عنوانه(ا) 
 44000 الخامسة  التجزئة   384

الصويرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة  بتاريخ 27 فبراير 

2020 تحت رقم 56.
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TECHMIND CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،
90020، TANGER MAROC

 TECHMIND CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي املنطقة 

 C/O الحرة للتصدير لطنجة
NATURA VERDE التجزئة ) 

القطعة 0) - 90000 طنجة املغرب.
تحويل  املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5564(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم    20(8 ماي  من   09 في  املؤرخ 
تحويل  املقر اال تماعي الحالي للشركة 
من »املنطقة الحرة للتصدير لطنجة 
 ( التجزئة   C/O NATURA VERDE
القطعة 0) - 90000 طنجة املغرب« 

»املنطقة الحرة للتصدير لطنجة   إلى 
القطعة   EBUSINESS مركز األعمال 
رقم   2 الطابق   3435 املساحة   43B

22 - 90000 طنجة  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
8) من ماي  بتاريخ  التجارية بطنجة  

8)20 تحت رقم 24)202.
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 THE STRAIT DUTY FREE
DISTRIBUTION MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،
90020، TANGER MAROC
 THE STRAIT DUTY FREE

 DISTRIBUTION MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي املنطقة 
الحرة اللو يستية مليناء طنجة 

املتوسط املكت6 رقم 6 املنصة ) 
القطعة 30) املنطقة الحرة لقصر 
املجاز وادي الرمل - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
89959

بمقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 07 
القانون  تم إعداد   20(8 يونيو  من 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 THE STRAIT DUTY FREE

.DISTRIBUTION MOROCCO

توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وضرائ6،  رسوم  بدون  املنتجات 
استيراد و تصدير، بيع و شراء  ميع 

املواد واملنتجات وغيرها..
املنطقة   : عنوان املقر اال تماعي 
طنجة  مليناء  اللو يستية  الحرة 
 ( املنصة   6 رقم  املكت6  املتوسط 
الحرة لقصر  املنطقة   (30 القطعة 
طنجة   90000  - الرمل  املجاز وادي 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 THE STRAIT DUTY الشركة 
 FREE DISTRIBUTION SL :  1.000

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
 THE STRAIT DUTY الشركة 
 FREE DISTRIBUTION SL
 Av Del Ejercito, Edificio  (ا)عنوانه
 Vectra 7-d 11401 JEREZ DE LA

.FRONTERA  Espagne
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 AGUILERA GUERRERO السيد
C/ عنوانه(ا)   Juan Francisco

 Centolla, 194 El Faro Punta
 Carnero 11200 Algésiras

Espagne
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بطنجة  بتاريخ )2 من يونيو 

8)20 تحت رقم 204276.
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 WESTERN AFRICAN
 SHIPPING SERVICES

MAROC SARL
إعالن حر

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE 

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،
90020، TANGER MAROC

 WESTERN AFRICAN SHIPPING 
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SERVICES MAROC SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة بشريك 

وحيد 
 رقم التقييد في السجل التجاري 

83329

العام  الجمع  قرار  بمقت�سى 

 3(/(2/20(8 في  املؤرخ  االستثنائي 

 WESTERN شركة  شركاء  قرر 

 AFRICAN SHIPPING SERVICES

على  املصادقة   MAROC SARL

لفائدة  الحصص  حميع  تفويت 

 PHILIA شركة  الوحيد  الشريك 

E&P HOLDING Pte Ltd، و تجديد 

و  قسو  عمر  السيد  تسيير  مدة 

اعتماد قانون أسا�سي  ديد خاص 

بالشركات ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

بتاريخ  بطنجة  التجارية 

9)20/)08/0 تحت رقم 220294. 
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VIZA TANGER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

CABINET BEN MOKHTAR

 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،

90020، TANGER MAROC

VIZA TANGER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي املنطقة 

 F  - الحرة للتصدير لطنجة القطعة

90000 طنجة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.45663

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   20(9 من فبراير   26 املؤرخ في 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

الهندسية  املشروعات  إدارة 

لتصنيع  الالزمة  وآالتها  وأدواتها 

الرئي�سي  بالنشاط  يتعلق  منتج  أي 

للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

التجارية بطنجة  بتاريخ 3) من مار1 

9)20 تحت رقم 20)222.
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PREMO MEDITERRANEE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر اال تماعي للشركة

CABINET BEN MOKHTAR

 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،

90020، TANGER MAROC

 PREMO MEDITERRANEE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي املنطقة 

الحرة للتصدير لطنجة القطعة 

7 التجزئة 6-7-8 - 90000 طنجة 

املغرب.

تحويل  املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.27387

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 20 يونيو 9)20 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

لطنجة  للتصدير  الحرة  »املنطقة 

 90000  -  6-7-8 التجزئة   7 القطعة 

الحرة  »املنطقة  إلى  املغرب«  طنجة 

للتصدير لطنجة القطعة )) التجزئة 

4 - 90000 طنجة  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   02 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)20 تحت رقم )22539.

641I

HK CONSULTING

KLEIN MACHINE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HK CONSULTING
 ROUTE DE L›UNITE RES
 ASSALAM GH 1 A 2 AIN

 SEBAA CASABLANCA ، 20250،
CASABLANCA MAROC

 KLEIN MACHINE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق الثاني الشقة 
رقم 6 الدار البيضاء 20000 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
458(6(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 KLEIN : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MACHINE SARL AU
املناولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وكذلك  ميع   ، والتحميل والتفريغ 
أو  مباشر  بشكل  املتعلقة  األنشطة 
وتأ ير  اقتناء  ؛  بالنقل  مباشر  غير 
وبشكل أعم:  ؛   ميع معدات النقل 
التجارية  أو  الفنية  العمليات   ميع 
أو الصناعية أو املالية أو املنقولة أو 
العقارية التي قد ترتبط بشكل مباشر 
أو غير مباشر بكائن الشركة أو التي قد 

تسهم في تمديدها أو تطويرها..
46 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 
الشقة  الثاني  الطابق  الزرقطوني 
الدار   20000 البيضاء  الدار   6 رقم 

البيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 (.000   : السيد الغاي�سي ابراهيم 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الغاي�سي ابراهيم عنوانه(ا) 
الثاني   الطابق  امستردام  زنقة   3

20400 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الغاي�سي ابراهيم عنوانه(ا) 
الثاني   الطابق  امستردام  زنقة   3

20400 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 732238.
642I

SARL AUH-DEV CONSULTANTS 

BOULLEFT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SARL AUH-DEV CONSULTANTS
34 زنقة زمزم إقامة زمزم مكت6 رقم 

8، 4000)، القنيطرة املغرب
BOULLEFT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 
السالطنة الواد زيرارة - 6000) 

سيدي قاسم املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28355
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOULLEFT
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-االعمال   : غرض الشركة بإيجاز 
املختلفة 

-التجارة .
دوار   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 (6000  - زيرارة  الواد  السالطنة 

سيدي قاسم املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : بوللفت  سفيان  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
السيد احكوت فؤاد :  500 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سفيان بوللفت  عنوانه(ا) 
وليشك  بني  وردانة  اعدوي  دوار 

62253  الدريوش املغرب.
عنوانه(ا)  احكوط   فؤاد  السيد 
 (6000 زيرارة   2(2 الفالحي  املركز 

سيدي قاسم  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سفيان بوللفت  عنوانه(ا) 
وليشك  بني  وردانة  اعدوي  دوار 

62253  الدريوش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  قاسم   بسيدي  االبتدائية 

تحت رقم -.

643I

garrigues maroc, sarlau

GARRIGUES MAROC
إعالن متعدد القرارات

garrigues maroc, sarlau
 n° 3, Bd. Al Massira Al Khadra,
 Maârif ، 20100، casablanca

maroc
GARRIGUES MAROC »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها اال تماعي: شارع 

املسيرة الخضراء - 20000 
الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في )3 د نبر 9)20

تم اتخاذ القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 
الشركة  مال  رأ1  من  الرفع  مايلي: 
بمبلغ  درهما   20.2(3.000 البالغ 
مبلغ  ليصل  درهم   (0.347.400
30.560.400 درهم مع عالوة اإلصدار 

بمبلغ 2.466.085,98 درهم 
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مال  رأ1  من   التخفيض  مايلي: 
30.460.400 درهم و  الشركة بمبلغ 
التخفيض من عالوة االصدار بمبلغ 

24,03 درهم
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

التعديل املوافق للنظام األسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

الحصص
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

رأسمال الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 732447.
644I

FISCALEX MAROC

F&G CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
F&G CONSTRUCTION شركة 
ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي ر�سئ 27 

درب دابا�سي درب موالي عبد القادر 
مراكش املدينة - 40000 مراكش 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.93587

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

9)20 تقرر حل  )3 د نبر  املؤرخ في 

 F&G شركة ذات املسؤولية املحدودة

مبلغ رأسمالها    CONSTRUCTION

مقرها  وعنوان  درهم   (0.000

اإل تماعي ر�سئ 27 درب دابا�سي درب 

املدينة  مراكش  القادر  عبد  موالي 

 : مراكش املغرب نتيجة ل   40000  -

ازمة في القطاع.

و حدد مقر التصفية ب ر�سئ 27 

درب دابا�سي درب موالي عبد القادر 

مراكش   40000  - املدينة  مراكش 

املغرب. 

و عين:

و  بيخطوني  فرانك   السيد(ة) 

عنوانه(ا) فرنسا 0000 فرنسا فرنسا 

كمصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   2( بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 6)25)).

645I

FITICOF

VISIOLUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

FITICOF

9 شارع غسان كنفاني اقامة نبيلة ، 

30000، فا1 املغرب

VISIOLUM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 

السفلي 9 بلوك ف حي السالم طريق 

إموزار  - 30000 فا1 املغرب.

تحويل  املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.558(5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 27 د نبر 9)20 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
حي  ف  بلوك   9 السفلي  »الطابق 
السالم طريق إموزار  - 30000 فا1 
 - شارع اللة أمينة   (2« إلى  املغرب« 

30000 فا1  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2020 تحت رقم 6/2020)8.
646I

YG ET ASSOCIES

PIJIU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

YG ET ASSOCIES
65) شارع عبد املومن 

العمارة B الطابق 3 ، 20000، 
CASABLANCA MAROC

PIJIU شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
عبدالكريم الخطابي زنقة حسن 
بن مبارك اقامة الخطابية عمارة 
ب الطابق األول رقم 3 - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(03059
 (3 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 فبراير 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.PIJIU : اإلقتضاء بمختصر تسميتها
: - التغذية  غرض الشركة بإيجاز 

العامة
- بيع املشروبات الكحولية.

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
حسن  زنقة  الخطابي  عبدالكريم 
بن مبارك اقامة الخطابية عمارة ب 
الطابق األول رقم 3 - 40000 مراكش 

املغرب.
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أ لها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 600.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  عدنان  بلقبيل  السيد 
 57 رقم   8 زنقة  فلوريدا  تجزئة 
الدارالبيضاء   20(50 كاليفورنيا  

املغرب.
عنوانه(ا)  مها  مصفر  السيدة 
كاليفورنيا   ب  شارع  مكة  اقامة 

50)20 الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة بلقبيل عدنان عنوانه(ا) 
 57 رقم   8 زنقة  فلوريدا  تجزئة 
الدارالبيضاء   20(50 كاليفورنيا  

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2620)).

647I

YG ET ASSOCIES

ASMA AGRO MNASRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YG ET ASSOCIES
65) شارع عبد املومن 

العمارة B الطابق 3 ، 20000، 
CASABLANCA MAROC

ASMA AGRO MNASRA شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 29) 
شارع الجيش امللكي زاوية زنقة 

البريهمي االدري�سي الطابق 8  رقم 26 
الدارالبيضاء الدارالبيضاء 20370 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
458097

بمقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 06 
فبراير 2020 تم إعداد القانون 

األسا�سي لشركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ASMA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.AGRO MNASRA

األنشطة   : غرض الشركة بإيجاز 

الزراعية والزراعة واإلنتاج الزراعي ؛

استغالل  وخاصة  الزراعة   -

أو  تنميتها  وكذلك  زراعية  أرض  أي 

خدمتها ؛

- إنتاج وتجهيز وتعبئة وتسويق أي 

منتج زراعي ؛

وبيع  وشراء  واستئجار  إدارة   -

وتأ ير أي ممتلكات زراعية ؛

مشاركة الشركة بأي وسيلة في   -

أي عمل تجاري أو شركة تم إنشاؤها 

تتعلق  قد  والتي  إنشاؤها  سيتم  أو 

بموضوع الشركة بشكل خاص عن 

طريق إنشاء شركة مساهمة  ديدة 

أو دمج أو تحالف أو  معية مشاركة.

 (29  : اال تماعي  املقر  عنوان 

زنقة  زاوية  امللكي  الجيش  شارع 
البريهمي االدري�سي الطابق 8  رقم 26 

 20370 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء 

الدارالبيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

2.500.000 درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 ASMA AGRO INVEST الشركة

امللكي  الجيش  شارع   (29 عنوانه(ا) 
زاوية زنقة البريهمي االدري�سي الطابق 

8  20370 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  محمد  رزين  السيد 

عمارة 6) شقة 0) زنقة ولد البوزيري 

الرباط   (00(0 اقامة الربيع مابيال  

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم -.

648I

jilovta sarl

 STE GRAND PROJET DE

MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

jilovta sarl

 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC

 STE GRAND PROJET DE

MAROC  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 53 طريق 

االصيل4 تجزئة بن سهلي اكدال  - 

60000 و دة املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.3(333

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   20(8 يناير   03 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»400.000 درهم« أي من »00.000) 

عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   (6 بتاريخ  بو دة   التجارية 

9)20 تحت رقم 3)2.

649I

jilovta sarl

 STE CONSEIL ETUDE
D›ORIENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير  ديد للشركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

   STE CONSEIL ETUDE D›ORIENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي حي 

السعادة طريق البلبل 5 رقم 5 - 
60000 و دة املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32825
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
9)20 تم تعيين  20 شتنبر  املؤرخ في 
السيد(ة)  للشركة  مسير  ديد 

مشما�سي  وئام  كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   2( بتاريخ  بو دة   التجارية 

2020 تحت رقم 738.
650I

ANNONCE B.O

»J.Z.A BUILDING«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ANNONCE B.O
 ،ANNONCE B.O ، 24000

MAROC الجديدة
»J.Z.A BUILDING« شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 7)، زنقة 
أحفير، مراب بالسفلي، الجديدة - 

24000 الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(6339
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   04
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 J.Z.A« : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.»BUILDING

-1تبريد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتجميد األسماك واملحار. -2 التجارة 

في الطحال6. -3 االستيراد والتصدير..

عنوان املقر اال تماعي : 7)، زنقة 

 - الجديدة  بالسفلي،  مراب  أحفير، 

24000 الجديدة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : السيد السيد عبد الرزاق جحا 

0)5 حصة بقيمة 00) درهم للحصة 

السيد السيد حميد مغاري :  490 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

جحا  الرزاق  عبد  السيد  السيد 

24000 الجديدة  عنوانه(ا) الجديدة 

املغرب.

مغاري  حميد  السيد  السيد 

24000 الجديدة  عنوانه(ا) الجديدة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

جحا  الرزاق  عبد  السيد  السيد 

24000 الجديدة  عنوانه(ا) الجديدة 

املغرب

مغاري  حميد  السيد  السيد 

24000 الجديدة  عنوانه(ا) الجديدة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة  بتاريخ 24 فبراير 

2020 تحت رقم 24844.

651I

FHF

 GROUPE SCOLAIRE DES  
NATIONS

إعالن متعدد القرارات

FHF
 N°249 Bd Yacoub El Mansour

 Bureau 6 ، 0، Casablanca
MAROC

 GROUPE SCOLAIRE DES  
NATIONS »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: 5 زنقة 
هارون الرشيد شقة ) اكدال  - - 

الرباط املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.83753

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 30 أكتوبر 9)20

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم ) : الذي ينص على مايلي: 
االطالع واملصادقة على بيع الحصص 

بين الشركاء. 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
االفضلية في االكتتاب في  الغاء حق  

عملية رفع الرأ1 املال.
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
مليون   6 رفع رأ1 مال الشركة من 
 6 مليون درهم بقيمة   (2 الى  درهم  
الشريك  لصالح  كلها  درهم  مليون 

السيد عبدالرزاق مكاوي.
على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 
للشركة،  املالية  السنة  تغيير  مايلي: 
حيث  الدراسية،  السنة  مع  تماشيا 
 3( وتنتهي   غشت    ( من  ستبتدأ 
بالنسبة للسنة  يوليوز من كل سنة، 
املقبلة ستبتدأ من ) يناير وتنتهي )3 

يوليوز2020. 
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
تحويل مقر الشركة إلى الحي اإلداري 
بن صالح  الفقيه  بمدينة  الياسمين 

املغرب.
قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
من  التسيير  مواصلة  على  التأكيد 
طرف املسير السيد عبدالعزيز مكاوي 

مع  ميع الصالحيات.

قرار رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

للشركة،  االسا�سي  النظام  تحيين 

تماشيا مع هذه القرارات.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 4، 6، 7، 28 و 40 : الذي 

الحصص،  املقر،  مايلي:  على  ينص 

ومكان  املالية  السنة  املال،  الرأ1 

االيداع القانوني.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   27 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

9)20 تحت رقم 75)03).
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NEW SERVICE & PROTECTION

نيو سيرفيس اند بروطكسيون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NEW SERVICE & PROTECTION

 Rue Ahmed EL Majjati (3

 Res les Alpes 1ER Etage N°8

 Quartier Maarif CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA maroc
نيو سيرفيس اند بروطكسيون 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 3) زنقة 

احمد املجاطي اقامة االل6 الطابق 

االول رقم 8 - 20000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

455953

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   (4

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

نيو   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

سيرفيس اند بروطكسيون.

و  البيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وصيانة  والتدري6  والتركي6  الشراء 

واألمن  الحماية  أنظمة   ميع 

 ، املراقبة بالفيديو   ، (أنظمة اإلنذار 

، مصابيح الطوارئ  طفايات الحريق 

 ، إلخ)   ، املستقل  الدخان  لكشف 

لصالح األفراد   ، الكهرباء   ، السباكة 

واملؤسسات  الخاصة  والشركات 

واإلدارات العامة والجمعيات و ميع 

االشخاص املغاربة أو األ ان6..

زنقة   (3  : عنوان املقر اال تماعي 

احمد املجاطي اقامة االل6 الطابق 

20000 الدار البيضاء   -  8 االول رقم 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (0.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 (00   : اوحساين  احمد  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد احمد اوحساين عنوانه(ا) 

مليل  تيط   24 رقم  الجديد  الحي 

20000 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد احمد اوحساين عنوانه(ا) 

مليل  تيط   24 رقم  الجديد  الحي 

20000 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (0 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 729979.
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 LOGCONSULTING & INTERNATIONAL

SHIPPIG

 LOGCONSULTING
 & INTERNATIONAL

SHIPPING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

 LOGCONSULTING &
INTERNATIONAL SHIPPIG

 QT.ANCIENNE DOUANE BENI
 ENSAR NADOR ، 62050،

NADOR MAROC
 LOGCONSULTING &

 INTERNATIONAL SHIPPING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اال تماعي حي 
الديوانة القديمة بني انصار - 

62000 الناضور املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(93(5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تغيير   2020 فبراير   25 املؤرخ في 
»اللو يستيك  من  الشركة  نشاط 
الوطني  التراب  في  البظائع  النقل  و 
l« إلى  البظائع«  تعشير  الدولي،  و 
في  البظائع  النقل  و  اللو يستيك 
تعشير  الدولي،  و  الوطني  التراب 
البظائع,وكيل الشحن ، نقل البضائع 

نيابة عن اآلخرين«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 27 فبراير 

2020 تحت رقم 284.
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مينارة فينانس  روب

استوديو كو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مينارة فينانس  روب
52 شارع موالي رشيد شقة رقم 
7 الطابق الرابع  ليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
استوديو كو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 27) 

شارع محمد الخامس عمارة  يديل 
الطابق التالت  ليز - 40000 

مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(3463

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   20(7 يناير   02 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد (ة)  »استوديو كو« 
25 حصة  شركة دات قانون فرن�سي 
حصة   500 أصل  من  ا تماعية 
ايمانويل  فيلي6  (ة)  السيد  لفائدة  

فورنيي بتاريخ 02 يناير 7)20.
تفويت السيد (ة)  »استوديو كو« 
25 حصة  شركة دات قانون فرن�سي 
حصة   500 أصل  من  ا تماعية 
مارتي  اوليفيي  (ة)  السيد  لفائدة  

بتاريخ 02 يناير 7)20.
تفويت السيد (ة)  »استوديو كو« 
شركة دات قانون فرن�سي 50) حصة 
حصة   500 أصل  من  ا تماعية 
نعيمة الفرساوي  (ة)  السيد  لفائدة  

بتاريخ 02 يناير 7)20.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يناير   3( بتاريخ  بمراكش   التجارية 

7)20 تحت رقم 806.
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SIMPLCOMPT CONSULTING  

ORIGIBAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SIMPLCOMPT CONSULTING
 APPT N°2 IMM 12 RESIDENCE

 SINE AV.ALLAL EL FASSI ،
40000، MARRAKECH MAROC
ORIGIBAT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي دوار ايت 
امبارك رقم ) تسلطانت مراكش - 

40065 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(03(47

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (8
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ORIGIBAT
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري
مقاول االشغال املختلفة.

: دوار ايت  عنوان املقر اال تماعي 
 - مراكش  تسلطانت   ( رقم  امبارك 

40065 مراكش املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد الناجي عبد الوهاب :  500 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 500   : السيد الناجي عبد الغاني 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الوهاب  عبد  الناجي  السيد 
الكومي   دوار  اسكجور  عنوانه(ا) 

60)40 مراكش املغرب.
الغاني  عبد  الناجي  السيد 
الكومي   دوار  اسكجور  عنوانه(ا) 

60)40 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الوهاب  عبد  الناجي  السيد 
الكومي   دوار  اسكجور  عنوانه(ا) 

60)40 مراكش املغرب
الغاني  عبد  الناجي  السيد 
الكومي  دوار  اسكجور  عنوانه(ا) 

60)40 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2693)).
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ENGOR GANTOUR

ENGOR GANTOUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

ENGOR GANTOUR

حي الحسنيِ  شارع حسن 2 عمارة 

درعة شقة رقم 6 الطابق التاني ، 

46300، اليوسفية املغرب

ENGOR GANTOUR  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي 

الحسنيِ  شارع حسن 2, عمارة درعة, 

شقة رقم 6, الطابق التاني, - 46300 

اليوسفية املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

)239 اليوسفية.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

9)20 تم تعيين  24 د نبر  املؤرخ في 

بن  السيد(ة)  للشركة  مسير  ديد 

 لون التويمي يوسف كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 2( بتاريخ  باليوسفية   االبتدائية 

يناير 2020 تحت رقم 22/2020.
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FIGENOUV

MAHA SURVEILLANCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIGENOUV

شارع النصر عمارة 6) شقة 3 ديور 

السالم ، 50050، مكنا1 املغرب

MAHA SURVEILLANCE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 654) 

مر ان 2  - 50050 مكنا1 املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.39387
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   20(9 د نبر   02 في  املؤرخ 

املصادقة على :

محمد   (ة)  السيد  تفويت 

حصة   500 علوي  اسماعيلي 

حصة   (.000 أصل  من  ا تماعية 

امين بكاج بتاريخ  (ة)  السيد  لفائدة  

02 د نبر 9)20.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

فبراير   (3 بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2020 تحت رقم )68.
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FIGENOUV

MAHA SURVEILLANCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل الشكل القانوني للشركة

FIGENOUV

شارع النصر عمارة 6) شقة 3 ديور 

السالم ، 50050، مكنا1 املغرب

MAHA SURVEILLANCE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

و عنوان مقرها اال تماعي 654) 

مر ان 2 - 50050 مكنا1 .

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.39387

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 02 د نبر 9)20 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (3 بتاريخ  التجارية بمكنا1  

2020 تحت رقم )68.
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SOLUCIA EXPERTISE

AUDITPERFORMANCE
إعالن متعدد القرارات

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC
AUDITPERFORMANCE »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: الشرف 
2 ج ه 8) عمارة 5 الطابق األر�سي 
رقم 5 رياض حي الحسني األلفة, 

الدارالبيضاء - 20000 الدارالبيضاء 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.333683
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 03 يناير 2020
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
 : اإل تماعية  الحصص  نقل  تقرير 
نقل 250 حصة ا تماعية من طرف 
لصالح  إزان  الدين  حسام  السيد 

السيد حسن اوبية 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
شركة  من  القانوني  الشكل  تعديل 
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 
مسؤولية  ذات  شركة  إلى  وحيد 

محدودة 
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
إسم  إلى  الشركة  اسم  تغيير  مايلي: 
إسم  بدل   SOLUCIA AUDIT

AUDITPERFORMANCE
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
نقل املقر اإل تماعي إلى العنوان التالي 
الطابق  العاريف  ابن  زنقة   ,3 رقم   :
حي املعاريف,   ,8 مكت6 رقم  الثالث, 

الدارالبيضاء
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 
بين  يتم تشكيلها   : القانوني  الشكل 
الحصص  وأصحاب  أدناه,  املوقعين 

التي سيتم إنشاؤها الحًقا, وهي شركة 

تخضع  محدودة  مسؤولية  ذات 

وعلى  بها  املعمول  واللوائح  للقوانين 

الصادر  الظهير  الخصوص  و ه 

شوال  من   1-97-49 رقم  بقانون 

فبراير997)   (3 ل  املوافق   (4(7

بإصدار قانون رقم 5-96 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

هو  الشركة  إسم   : الشركة  تسمية 

SOLUCIA AUDIT

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

املقر  تعيين  تم   : اإل تماعي  املقر 
 ,3 رقم  الدارالبيضاء  في  اإل تماعي 
الثالث,  الطابق  العاريف  ابن  زنقة 

مكت6 رقم 8, حي املعاريف

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

اإل تماعية  الحصص   : املساهمات 

التي تمثل رأ1 مال الشركة األولي هي 

مساهمات نقدية

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
الرأ1  يبلغ   : اإل تماعي  املال  رأ1 

درهم وهي   (00000 املال اإل تماعي 

حصة إ تماعية   (000 مقسمة إلى 

درهم للحصة الواحدة,   (00 بقيمة 

ومدفوعة  تم اإلشتراك فيها بالكامل, 

بالكامل ومخصصة على النحو التالي : 

السيد حسام الدين إزان 750 حصة, 

حصة,   250 اوبية  حسن  السيد 

املجموع : 000) حصة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 494)73.
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east gate gestion

رياض حميد
عقد تسيير حر ألصل تجاري (األشخاص 

املعنويون)

عقد تسيير حر ألصل تجاري
رياض حميد

قي  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

 PRIMARA أعطى   2020 يناير   3(

 78279 التجاري  بالسجل  املسجل 

حق بمراكش  التجارية  باملحكمة 

 التسيير الحر لألصل التجاري الكائن 

 DERB AHMER LAKSOUR  07 ب 

 MEDINA MARRAKECH

 MEDINA 4000 MARRAKECH

 4000 MARRAKECH MAROC

 EAST GATE GESTION لفائدة 

)0 مار1  2,60 سنة تبتدئ من  ملدة 

 2022 غشت   3( في  تنتهي  و   2020

 35.500 قيمته  شهري  مبلغ  مقابل 

درهم.

661I

LEADER FINANCE

J’AIME MON IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEADER FINANCE

 1ER ETAGE APPT  N° 2

 IMM 520 AL MANAR

 OPERATION CHARAF ، 40000،

MARRAKECH MAROC

J›AIME MON IMMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 

األول رقم 2 عمارة 520 املنار 3 

عملية الشرف مراكش - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(03033

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (3

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 J’AIME : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MON IMMO
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تسيير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العقارات.

الطابق   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 3 املنار   520 عمارة   2 رقم  األول 
 40000  - مراكش  الشرف  عملية 

مراكش املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000   : املتنبه  اسامة  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اسامة املتنبه عنوانه(ا) ح 
م تالو ت ) رقم 9 حي الرازي مراكش 

40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اسامة املتنبه عنوانه(ا) ح 
م تالو ت ) رقم 9 حي الرازي مراكش 

40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (4 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2597)).
662I

SOLUCIA EXPERTISE

VWIDOO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC
VWIDOO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم )) 
زنقة عزيز بالل, الطابق الخامس, 
املعاريف - 20330 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

45840(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون   20(9 أكتوبر   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VWIDOO

غرض الشركة بإيجاز : االستشارة, 

الدراسة, التواصل واإلعالن الرقمي.

 (( رقم   : عنوان املقر اال تماعي 

الخامس,  الطابق  بالل,  عزيز  زنقة 

البيضاء  الدار   20330  - املعاريف 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد فادي روجي روحانا :  75) 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 75   : الدريوش  هشام  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

روحانا  روجي  فادي  السيد 

عنوانه(ا) 390 شارع بوركون 20000 

الدارالبيضاء املغرب.

السيد هشام الدريوش عنوانه(ا) 

باء    (4 ش   4 ط   ( زنقة روما عمارة 

20000 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

روحانا  روجي  فادي  السيد 

عنوانه(ا) 390 شارع بوركون 20000 

الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 732562.

663I

offisc

STRAFIB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

offisc
 rue nablouss casablanca، 60

20500، casablanca maroc
STRAFIB شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 26 شارع 
مر1 سلطان الطابق األول الشقة 

3 - 20500 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4582(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (9
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.STRAFIB
غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

مواد البناء.
26 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 
مر1 سلطان الطابق األول الشقة 3 

- 20500 الدارالبيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : الدين   نور  العثماني  السيد 
درهم   (00 بقيمة  حصة   (.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الدين   نور  العثماني  السيد 
بوحمام  العثامنة  دوار  عنوانه(ا) 

24362 سيدي بنور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

الدين   نور  العثماني  السيد 
بوحمام  العثامنة  دوار  عنوانه(ا) 

24362 سيدي بنور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 732267.
664I

KARIM GROUPE MAROC SARL AU

 SADA PROFESSIONNEL
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 KARIM GROUPE MAROC SARL
AU

 PASSAGE ABOU BAKER AL
 KADIRI, GALERIE BENACHER
 N°5, SALA AL JADIDA, SALE ،

11000، SALE MAROC
 SADA PROFESSIONNEL SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي عمارة )) 
مكت6 5 الطابق 2 دايت عوا اكدال 

- 00000) الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(42305
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   03
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SADA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.PROFESSIONNEL SARL
اإلنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السمعي البصري.
عنوان املقر اال تماعي : عمارة )) 
مكت6 5 الطابق 2 دايت عوا اكدال - 

00000) الرباط املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 (00   : الريحاني  سعيد  السيد 
حصة بقيمة 000.) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سعيد الريحاني عنوانه(ا)  
حي الفتح الرباط   (04 رقم   49 زنقة 

0000) الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعيد الريحاني عنوانه(ا) 

الرباط 0000) الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (5 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2020 تحت رقم -.
665I

ANDERSEN CONSULTING

CADIELSA MAROCS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
 CADIELSA MAROCS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 27 شارع 
موالي عبد العزيز اقامة موالي عبد 

العزيز - 90000 طنجة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.44067

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2020 يناير   2( في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   4.786.000«
»2.200.000 درهم« إلى »6.986.000 
مقاصة  إ راء    : طريق  عن  درهم« 
مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم 230760.
666I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

كافي كولدن غوز
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA

 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE

 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC

كافي كولدن غوز شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي املجمع ) 

بلوك ) 1 ) املحل )-2 حي النسيم 

املسيرة فا1 - 30000 فا1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

62(65

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (8

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

كافي   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

كولدن غوز.

غرض الشركة بإيجاز : مقهى.

عنوان املقر اال تماعي : املجمع ) 

) املحل 2-1 حي النسيم   1 ( بلوك 

املسيرة فا1 - 30000 فا1 املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الحسوني  املغيث  عبد  السيد 

درهم   (00 بقيمة  حصة   (.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الحسوني  املغيث  عبد  السيد 
تجزئة موالي   6 شقة   7( عنوانه(ا) 
فا1   30000 فا1  تغات  ادريس 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الحسوني  املغيث  عبد  السيد 
تجزئة موالي   6 شقة   7( عنوانه(ا) 
فا1   30000 فا1  تغات  ادريس 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفا1  بتاريخ 27 فبراير 2020 

تحت رقم 20009405)))403.

667I

فيد بيست كونسيلتين

KHA PESCA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين
حي السعادة شارع موالي اسماعيل 
زنقة بركان رقم )0 الطابق االول ، 

70000، العيون املغرب
KHA PESCA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي االداري  

العيون 70000 طرفاية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
30907

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 KHA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.PESCA
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االسماء ...........

حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 
طرفاية   70000 العيون  االداري  

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000   : احويدة  خليل  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  لحويدة  خليل  السيد 
 70000 رقم   بدون  الجديد  الحي 

طرفاية  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  لحويدة  خليل  السيد 
 70000 رقم   بدون  الجديد  الحي 

طرفاية  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
9) فبراير  االبتدائية بالعيون  بتاريخ 

2020 تحت رقم 435.

668I

CAGECO

HIBAFIBRES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

CAGECO
29 شارع محمد الساد1 عمارة ف2 
الرقم 0) الدار البيضاء ، 20500، 

الدارالبيضاء املغرب
HIBAFIBRES  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 3) زنقة 

احمد املجاطي اقامة االل6 الطا بق 
االول رقم 8 - 20330 الدار البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(84687

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2020 فبراير   (3 في  املؤرخ 

املصادقة على :
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الحسين برحو  (ة)  تفويت السيد 

أصل  من  ا تماعية  حصة   (.000

(ة)  السيد  لفائدة   حصة   (.000

فبراير   (8 بتاريخ  ادوش  يوسف 

.2020

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 (9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 526)73.

669I

فيد بيست كونسيلتين

NEVSKY TRADING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين

حي السعادة شارع موالي اسماعيل 

زنقة بركان رقم )0 الطابق االول ، 

70000، العيون املغرب

NEVSKY TRADING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي 

السعادة شارع موالي اسماعيل زنقة 
بركان رقم )0 الطابق االول  العيون 

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3(007

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NEVSKY TRADING

غرض الشركة بإيجاز : استيراد و 

تصدير قطع غيار السيارات ........

حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 

السعادة شارع موالي اسماعيل زنقة 

)0 الطابق االول  العيون  بركان رقم 

70000 العيون املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000   : حلوم  محسن  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  حلوم  محسن  السيد 

الحي   85 رقم   (5 درب التقدم زنقة 

البيضاء  الدار   70000 املحمدي  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  حلوم  محسن  السيد 

الحي   85 رقم   (5 درب التقدم زنقة 

البيضاء  الدار   70000 املحمدي  

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

)2 فبراير  االبتدائية بالعيون  بتاريخ 

2020 تحت رقم 476.

670I

فيد بيست كونسيلتين

MNATTI
شركة التضامن

تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين

حي السعادة شارع موالي اسماعيل 

زنقة بركان رقم )0 الطابق االول ، 

70000، العيون املغرب

MNATTI شركة التضامن

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 

طوريس حي الحجري رقم 234 و 

236  العيون 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة التضامن 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

30909

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون   2020 فبراير   26

األسا�سي لشركة التضامن باملميزات 

التالية:

شكل الشركة : شركة التضامن.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MNATTI

صباغة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات ........

زنقة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

طوريس حي الحجري رقم 234 و 236  

العيون 70000 العيون املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : السباعي  امبارك  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

السيدة مات بعيطا  :  500 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد امبارك السباعي عنوانه(ا) 

واد  زنقة   707 تجزئة  القد1  حي 

العيون   70000  57 رقم  لثالث 

املغرب.

عنوانه(ا)  بعيطا   مات  السيدة 

226 زنقة وليلي حي خط الرملة  رقم 

2  70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد امبارك السباعي عنوانه(ا) 

واد  زنقة   707 تجزئة  القد1  حي 

لثالث رقم 57 70000 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

9) فبراير  االبتدائية بالعيون  بتاريخ 

2020 تحت رقم 440.

671I

فيد بيست كونسيلتين

ENT SMPOWER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين
حي السعادة شارع موالي اسماعيل 
زنقة بركان رقم )0 الطابق االول ، 

70000، العيون املغرب
ENT SMPOWER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
الراحة رقم 370  العيون 70000 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
30987

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   20
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ENT  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SMPOWER
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكهرباء ..............
تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 70000 العيون    370 رقم  الراحة 

العيون املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000   : السيد محمد السباعي 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد السباعي عنوانه(ا) 
 20 رقم   707 تجزئة  القد1  حي 

70000 العيون املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد السباعي عنوانه(ا) 
 20 رقم   707 تجزئة  القد1  حي 

70000 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
20 فبراير  االبتدائية بالعيون  بتاريخ 

2020 تحت رقم 465.

672I

فيد بيست كونسيلتين

ANAS BAZAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين
حي السعادة شارع موالي اسماعيل 
زنقة بركان رقم )0 الطابق االول ، 

70000، العيون املغرب
ANAS BAZAR  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
عمار بن ياسر 707 ىقم البقعة 772 

العيون 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3099(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ANAS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. BAZAR
توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواد الغذائية..........
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
عمار بن ياسر 707 ىقم البقعة 772 

العيون 70000 العيون املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : انفلو1   العزيز  عبد  السيد 

درهم   (00 بقيمة  حصة   (.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

انفلو1   العزيز  عبد  السيد 
حي   02 زنقة ايتو�سى رقم  عنوانه(ا) 

تكنى  80000 كلميم املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

انفلو1   العزيز  عبد  السيد 
حي   02 زنقة ايتو�سى رقم  عنوانه(ا) 

تكنى  80000 كلميم املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

20 فبراير  االبتدائية بالعيون  بتاريخ 

2020 تحت رقم 462.

673I

 FIDRAS CONSEIL SERVICES ET TRAVAUX

DIVERS SARL

STE COTRAPREF SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDRAS CONSEIL SERVICES ET

TRAVAUX DIVERS SARL

 BD MD V ZAGORA، (23

47900، ZAGORA ZAGORA

STE COTRAPREF SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار ايت 

خويا تزارين زاكورة - 47703 زاكورة  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3(((

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COTRAPREF SARL

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة في البناء.

: دوار ايت  عنوان املقر اال تماعي 

47703 زاكورة    - خويا تزارين زاكورة 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  محمد  كروم  السيد 

دوار ايت خويا تزارين زاكورة 47703 

زاكورة  املغرب.

اللطيف  عبد  كروم  السيد 

تزارين  خويا  ايت  دوار  عنوانه(ا) 

زاكورة 47703 زاكورة  املغرب.

السيد كروم مصطفى عنوانه(ا) 

دوار ايت خويا تزارين زاكورة 47703 

زاكورة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  محمد  كروم  السيد 

دوار ايت خويا تزارين زاكورة 47703 

زاكورة  املغرب

اللطيف  عبد  كروم  السيد 

تزارين  خويا  ايت  دوار  عنوانه(ا) 

زاكورة 47703 زاكورة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (0 بتاريخ  االبتدائية بزاكورة  

2020 تحت رقم 59.

674I

EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

ج ط د سورفيونس

GTD SURVEILLANCE 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 EXPERTS CONSULTANTS DU
DETROIT

90 شارع يوسف إبن تاشفين رقم 
85 ، 90000، طنجة املغرب
 GTD ج ط د سورفيونس

SURVEILLANCE  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 

مراكش، اقامة صوالنج،رقم 57، 
الطابق االر�سي رقم 6  - 90000 

طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.78025

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2020 يناير   20 في  املؤرخ 
املسؤولية  ذات  شركة  حل 
 GTD املحدودة ج ط د سورفيونس
رأسمالها  مبلغ     SURVEILLANCE
مقرها  وعنوان  درهم   (00.000
اقامة  مراكش،  زنقة  اإل تماعي 
االر�سي  الطابق   ،57 صوالنج،رقم 
رقم 6  - 90000 طنجة املغرب نتيجة 
ل : -املشاكل االقتصادية  التي توا ه 

الشركة.
- ضعف النشاط التجاري بسب6 

املنافسة .
زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 ،57 صوالنج،رقم  اقامة  مراكش، 
 90000  -   6 رقم  االر�سي  الطابق 

طنجة البلد. 
و عين:

و  ابضالص  اليا1   السيد(ة) 
اقامة  مراكش،،  شارع  عنوانه(ا) 
 90000  50 9،رقم  صوالنج،الطابق 

طنجة املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   2( بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم 230684.
675I

T.B COMPETENCE PRIVE SARL AU

STONE EXPRESS SARL A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 T.B COMPETENCE PRIVE SARL
AU

 hay laary cheikh av hassan 1
 5ème etage app 12 (47-n°145
 Res. Assayah، 62000، Nador

Maroc
  STONE EXPRESS SARL A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
املغرب العربي رقم 27 الناظور - 

62000 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(936(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   20(9 غشت   06
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. STONE EXPRESS SARL A.U
غرض الشركة بإيجاز : )/ وسيط 

لتحويل األموال.
أو  اإليرادات  عمليات  2/أداء 

الدفع.
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 - الناظور   27 رقم  العربي  املغرب 

62000 الناظور املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000   : اشان  محمد  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد اشان عنوانه(ا) حي 
الناظور  ازغنغان   (70 رقم  العمال 

62652 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد اشان عنوانه(ا) حي 
الناظور  ازغنغان   (70 رقم  العمال 

62652 الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 26 نونبر 

9)20 تحت رقم 3407.

676I

ائتمانية منارة

 VISION PRESTIGE
TRANSPORT TOURISTIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ائتمانية منارة

8) زنقة موريتانيا عمارة معالل 

شقة رقم 7)  ليز مراكش مراكش، 

40000، مراكش املغرب

 VISION PRESTIGE TRANSPORT

TOURISTIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 77 تجزئة 

الحديقة االزدهار مراكش  - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(02947

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 VISION PRESTIGE TRANSPORT

.TOURISTIQUE

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السياحي .

عنوان املقر اال تماعي : 77 تجزئة 

 40000  - الحديقة االزدهار مراكش  

مراكش املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : أحمد  املنعم  عبد  رافع  السيد 

50 حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 475   : مصطفى   رافع  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

السيد لعديلة عبد املجيد :  475 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

أحمد  املنعم  عبد  رافع  السيد 

 77 رقم  الحديقة  تجزئة  عنوانه(ا) 

مراكش   40000 مراكش  االزدهار 

املغرب.

عنوانه(ا)  السيد رافع مصطفى  

الدار   350 فيال   ( الليمون  تجزئة 

البيضاء   الدار   27000 البيضاء 

املغرب.

املجيد  عبد  لعديلة  السيد 

فاتح  الحاج  تجزئة   545 عنوانه(ا) 

االلفة البيضاء 27000 الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

أحمد  املنعم  عبد  رافع  السيد 

 77 رقم  الحديقة  تجزئة  عنوانه(ا) 

مراكش   40000 مراكش  االزدهار 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   2( بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2499)).
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 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

MISTER CONFORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

 MIDDLE EAST
 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO
 RUE MUSTAPHA EL ,444

 MAANI ، 20140، Casablanca
Maroc

MISTER CONFORT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 442 
شارع مصطفى املعاني 442 شارع 
مصطفى املعاني 40)20 الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(7(((9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   20(9 د نبر   (9 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   2.500.000«
»7.000.000 درهم« إلى »9.500.000 
مقاصة  إ راء    : طريق  عن  درهم« 
مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 3( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

د نبر 9)20 تحت رقم 725620.
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 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

FK MEDIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MIDDLE EAST
 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO
 RUE MUSTAPHA EL ,444

 MAANI ، 20140، Casablanca
Maroc

FK MEDIA شركة ذات مسؤولية 
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محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 5) شارع 
سبو املجمع التجاري الشوب مكت6 
رقم 2 الطابق 5 - 4090) القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53959

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 FK  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MEDIA
 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
و  اإلشهار  مجال  في  اإلستشارة 
التسويق, إنتاج األفالم و الربورتا ات 
استديوهات  كراء  السينماتوغرافية, 
التسجيل و املختبرات الفوتوغرافية.

التسويق  مجال  في  اإلستشارة   -
الرقمي.

و  الطبع  أعمال  بجميع  القيام   -
النشر.

دراسة  و  التجاري  البحت   -
األسواق..

5) شارع  عنوان املقر اال تماعي : 
سبو املجمع التجاري الشوب مكت6 
القنيطرة   (4090  -  5 الطابق   2 رقم 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000   : الفنزي  فؤاد  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  الفنزي  فؤاد  السيد 
 05 رقم  الرافعي  زنقة مصطفى   (9

4090) القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  الفنزي  فؤاد  السيد 

 05 رقم  الرافعي  زنقة مصطفى   (9

4090) القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 3) يناير 

2020 تحت رقم 73929.
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 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

FAZ MEDIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 MIDDLE EAST

 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

 RUE MUSTAPHA EL ,444

 MAANI ، 20140، Casablanca

Maroc

FAZ MEDIA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 0) شارع 

الحرية الطابق التالت الشقة رقم 5 

- 20)20 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

455087

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون   2020 فبراير   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 FAZ  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MEDIA

 -   : بإيجاز  الشركة  غرض 
و  اإلشهار  مجال  في  اإلستشارة 
التسويق, إنتاج األفالم و الربورتا ات 
استديوهات  كراء  السينماتوغرافية, 
التسجيل و املختبرات الفوتوغرافية.

التسويق  مجال  في  اإلستشارة   -
الرقمي.

و  الطبع  أعمال  بجميع  القيام   -
النشر.

دراسة  و  التجاري  البحت   -
األسواق..

0) شارع  عنوان املقر اال تماعي : 
الحرية الطابق التالت الشقة رقم 5 - 

20)20 الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000   : الفنزي  فؤاد  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  الفنزي  فؤاد  السيد 
   05 رقم  الرافعي  زنقة مصطفى   (9

4090) القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  الفنزي  فؤاد  السيد 
   05 رقم  الرافعي  زنقة مصطفى   (9

4090) القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 3( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2020 تحت رقم -.
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الفضيلة

VIANDES ARAB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الفضيلة
رقم 529 شقة رقم 4 الوحدة 

5 شارع عالل الفا�سي  مراكش ، 
40070، مراكش املغرب

VIANDES ARAB  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 529 
الطابق ) مكت6 رقم 2 الوحدة 5 
عالل الفا�سي  - 46000 مراكش 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(0080(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   20(9 نونبر   (2
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. VIANDES ARAB
غرض الشركة بإيجاز :مجزرة بيع 

اللحوم بالجملة و بالتقسيط.
عنوان املقر اال تماعي : رقم 529 
 5 الوحدة   2 رقم  مكت6   ( الطابق 
مراكش   46000  - الفا�سي   عالل 

املغرب .
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000   : اكزو  العربي  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  اكزو  العربي  السيد 

مراكش 40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  اكزو  العربي  السيد 

مراكش 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
د نبر   02 بتاريخ  التجارية بمراكش  

9)20 تحت رقم 09950).

681I
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تادلة لإلستشارة

 STE PYTHAGORE
ARCHITECTURE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

تادلة لإلستشارة
حي ميمونة بلوك )رقم 77الطابق 
2بني مالل ، 23000، بني مالل 

املغرب
 STE PYTHAGORE

ARCHITECTURE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي عرصة 
الباشا بلوك ) رقم 0) الطابق 
السفلي حي يعقوب املنصور - 

23000  بني مآل ل  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
99(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   20
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PYTHAGORE ARCHITECTURE
مهند1   : بإيجاز  الشركة  غرض 

معماري.
عرصة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الطابق   (0 رقم   ( بلوك  الباشا 
السفلي حي يعقوب املنصور - 23000  

بني مآل ل  املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد ياسين نور الدين :  000.) 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ياسين نور الدين عنوانه(ا) 
حي   (0 رقم   ( بلوك  الباشا  عرصة 
ل   بني مآل   23000 املنصور  يعقوب 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ياسين نور الدين عنوانه(ا) 
حي   (0 رقم   ( بلوك  الباشا  عرصة 
ل   بني مآل   23000 املنصور  يعقوب 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 7) فبراير 

2020 تحت رقم 47).
682I

CABINET ECAF

 ACADEMY BENAKKA
CONDUITE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CABINET ECAF
حي السالم بلوك 4) رقم 04 سيدي 
سليمان ، 4200)، سيدي سليمان 

املغرب
 ACADEMY BENAKKA

CONDUITE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 
املرادسة القصيبية سيدي سليمان  

- 4200) سيدي سليمان  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2549
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   20(8 ماي   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 ACADEMY BENAKKA  :

.CONDUITE

مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لتعليم قيادة السيارات .

دوار   : اال تماعي  املقر  عنوان 
القصيبية سيدي سليمان   املرادسة 

- 4200) سيدي سليمان  املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : بنعقة   ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
السيد ميلود بنعقة :  500 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  السيد ابراهيم بنعقة  
 (4200 حي الوركة سيدي سليمان  

سيدي سليمان املغرب.
عنوانه(ا)  بنعقة  ميلود  السيد 
 (4200 حي الوركة سيدي سليمان  

سيدي سليمان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  السيد ابراهيم بنعقة  
 (4200 حي الوركة سيدي سليمان  

سيدي سليمان  املغرب
عنوانه(ا)  بنعقة  ميلود  السيد 
 (4200 حي الوركة سيدي سليمان 

سيدي سليمان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  سليمان   بسيدي  االبتدائية 

28 يونيو 8)20 تحت رقم 35).
683I

الهدى تاوريرت أشغال

الهدى تاوريرت أشغال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

الهدى تاوريرت أشغال
حي املختار السو�سي تاوريرت، 

65800، تاوريرت املغرب
الهدى تاوريرت أشغال  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : 05 حي 
املختار السو�سي  تاوريرت 65800 

تاوريرت املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.37(
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   20(9 نونبر   30 املؤرخ في 
شركة ذات  الهدى تاوريرت أشغال  
رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   40.000
السو�سي   املختار  حي   05 اإل تماعي 
املغرب  تاوريرت   65800 تاوريرت 

نتيجة لعجز في املصاريف .
و عين:

و  املرابط  بلقاسم    السيد(ة) 
05 حي املختار  زنقة    (65 عنوانه(ا) 
املغرب  تاوريرت   65800 السو�سي  

كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
حي   05 وفي   20(9 نونبر   30 بتاريخ 
 65800 تاوريرت   السو�سي   املختار 

تاوريرت املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتاوريرت  بتاريخ 8) د نبر 

9)20 تحت رقم ))4.
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CADES SARL

 MC ENERGY SOLUTIONS
SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CADES SARL
 --46BD ZERKTOUNI 1ER
 ETAGE N°3 CASA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 MC ENERGY SOLUTIONS
SARLAU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 26 شارع 
مير1 سلطان  طابق ) رقم -3 الدار 

البيضاء - 20200 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
457407
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون   2020 فبراير   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MC  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ENERGY SOLUTIONS SARLAU

مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

إنشاءات معدنية.

26 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 

مير1 سلطان  طابق ) رقم -3 الدار 

البيضاء  الدار   20200  - البيضاء 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000   : وكريم  مبارك  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  وكريم  مبارك  السيد 

 22 شارع   (45 رقم  أكدال  لوط 

 20000 سيدي مؤمن الدار البيضاء 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  وكريم  مبارك  السيد 

 22 شارع   (45 رقم  أكدال  لوط 

 20000 سيدي مؤمن الدار البيضاء 

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم -.

685I

FIDULATIMO

ABRA FOODS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDULATIMO

 LOT ACHARAF GH 1 IMM 1

 ETG 2 N°5 BD EL HOUSSINE

 SOUSSI SIDI MOUMEN ،

20400، CASABLANCA MAROC

ABRA FOODS SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 23 شارع 

عقبة ابن نافع الحي املحمدي الدار 

البيضاء - 20570 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

456833

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ABRA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.FOODS SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : شراء -  بيع 

- توزيع و متا رة االسماك 

متا رة  و  توزيع   - بيع    - شراء 

املنتو ات الغدائية و الدوا ن.

23 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 

عقبة ابن نافع الحي املحمدي الدار 

البيضاء  الدار   20570  - البيضاء 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000   : عادل  السيد غضيف 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  عادل  غضيف  السيد 
امل 3 زنقة )2 رم 7 سيدي البرنو�سي  

0)206 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  عادل  غضيف  السيد 
امل 3 زنقة )2 رم 7 سيدي البرنو�سي  

0)206 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم -.
686I

FIDUCIAIRE 2006

MEXICO  MARMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

FIDUCIAIRE 2006
 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52

N ، 20280، Casablanca Maroc
MEXICO  MARMO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 47 شارع 
لال ياقوت الطابق 5 - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
تحويل  املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3876((

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في )2 فبراير 9)20 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
 -  5 الطابق  ياقوت  لال  شارع   47«
إلى  املغرب«  البيضاء  الدار   20000
اسماعيل  اوالد  أحمد  اوالد  »دوار 
البيضاء   الدار   20000  - بوعزة  دار 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 732206.
687I

STE IKODADI CONSULTING SARL AU

 Société AUTO ECOLE
BAROUDI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE IKODADI CONSULTING
SARL AU

 AV ZERKTOUNI RUE 7 N° 2
 NOUVEAU QUARTIER  SIDI

 KACEM ، 16000، SIDIKACEM
MAROC

 Société AUTO ECOLE BAROUDI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

غيثة رقم 38 سيدي قاسم - 6000) 
سيدي قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
28359

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   3(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Société : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.AUTO ECOLE BAROUDI
تعليم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السياقة.
تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
غيثة رقم 38 سيدي قاسم - 6000) 

سيدي قاسم املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000   : السيد سوفيان برودي 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :



6355 الجريدة الرسميةعدد 5602 - 6) ر 6 )44) ))) مار1 2020) 

السيد سوفيان برودي عنوانه(ا) 

سيدي   (6000  (55 رقم  أزغار  حي 

قاسم املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سوفيان برودي عنوانه(ا) 

سيدي   (6000  (55 رقم  أزغار  حي 

قاسم املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاريخ  االبتدائية بسيدي قاسم  

فبراير 2020 تحت رقم 22).

688I

STE IKODADI CONSULTING SARL AU

 SOCIETE SWS ENERGIES
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر اال تماعي للشركة

 STE IKODADI CONSULTING

SARL AU

 AV ZERKTOUNI RUE 7 N° 2

 NOUVEAU QUARTIER  SIDI

 KACEM ، 16000، SIDIKACEM

MAROC

 SOCIETE SWS ENERGIES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 LOT وعنوان مقرها اإل تماعي

ZIRARI II N° 188 - 16000 سيدي 

قاسم املغرب.

تحويل  املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.25583

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 26 غشت 9)20 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

 LOT ZIRARI II N° 188 - 16000«

 N°1 REZ « سيدي قاسم املغرب« إلى

 DE CHAUSSÉE DE L’IMMEUBLE

 LOT VAL FLEURY N°9 RUE J -

4050) القنيطرة  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاريخ  االبتدائية بسيدي قاسم  

شتنبر 9)20 تحت رقم 2020/)0.

689I

Fiduciaire Place Des Nations Sarl

GOMORRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Fiduciaire Place Des Nations

Sarl

 Rue Abou Bakr Razi Res Ibrahim

 1er Etage n° 16 ، 90000، tanger

MAROC

GOMORRA  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي طنجة 
زنقة تآرودآنت مجمع أبرآج طنجة 

عمآرة 6 مكت6 رقم 3) بيس - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(04325

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (3

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. GOMORRA

غرض الشركة بإيجاز : التصدير و 

اإلستيراد و التجارة الخار ية .

طنجة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
طنجة  أبرآج  مجمع  تآرودآنت  زنقة 

عمآرة 6 مكت6 رقم 3) بيس - 90000 

طنجة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : بوصوف  نآصر  السيد 

حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة .

السيدة أسماء فرود :  500 حصة 

بقيمة 50.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  بوصوف  نآصر  السيد 

  (0 رقم  املتنبي  زنقة  ٱلكندي  حي 

62000 الناظور املغرب.

السيدة أسماء فرود عنوانه(ا) حي 

 6( بلوك  املجاهدين مجمع قواسم 
رقم 83 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  بوصوف  نآصر  السيد 

  (0 رقم  املتنبي  زنقة  ٱلكندي  حي 

62000 الناظور املغرب

السيدة أسماء فرود عنوانه(ا) حي 

 6( بلوك  املجاهدين مجمع قواسم 
رقم 83  90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم 230743.

690I

KARIMA EL HAUZI

IsoPRomat
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KARIMA EL HAUZI

 RUE BATAILLE ISLI N° 3 ،

90050، ASSILAH MAROC

IsoPRomat شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة عبد 

املالك قطعة 49 - 90090 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(04369

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   30

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IsoPRomat

بيع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

البناء واملواد الصناعية.

تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 90090  -  49 قطعة  املالك  عبد 

طنجة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000   : بنوارة  حميد  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  بنوارة  حميد  السيد 

 2( رقم  أنوال  تجزئة  الرباط  طرق 

50)92 القصر الكبير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  بنوارة  حميد  السيد 

 2( رقم  أنوال  تجزئة  الرباط  طرق 

50)92 القصر الكبير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم 230796.

691I

KAMAR BENOUNA

TEGOSOLAR  AFRIQUE
  ش م م

إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC

TEGOSOLAR  AFRIQUE  ش م م  

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: 7 

اقامة رامي زنقة سبتة - 20590 

الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.430(5(



عدد 5602 - 6) ر 6 )44) ))) مار1 2020)الجريدة الرسمية   6356

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2020 يناير   24 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
السيد  يوليودجي برودومي و السيد 
حصة الى   240 خليل الشامي باعوا 

السيد بوشيتي مورو
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
240 حصة  الحض وصادق عاى بيع 

لفائدة السيد بوشيتي مورو
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
السيد  يوليودجي  استقالة  معاينة 
برودومي و السيد خليل الشامي من 
مهام التسيير و تعيين السيد بوشيتي 
مورو كمسيير وحيد      عبين  السيد 

شيتي مورويين السيد 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

راسمال 
على  ينص  الذي   :44 رقم  بند 

مايلي: التسيير
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 048)73.
692I

EXTRA TEC sarl

EXTRA TEC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

EXTRA TEC sarl
صندوق البريد 264 ، 70000، 

العيون املغرب
EXTRA TEC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

موالي اسماعيل رقم 09 رقم )0  - 
70000 العيون املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(587

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2020 فبراير   (7 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم«   2.000.000«

»2.000.000 درهم« إلى »4.000.000 

تقديم حصص    : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

25 فبراير  االبتدائية بالعيون  بتاريخ 

2020 تحت رقم 499/2020.

693I

CARREFOUR DES MANAGERS

MAROC BEURRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CARREFOUR DES MANAGERS

 RUE 1 ETAGE 2 BUR 3 TARIK ,45

 AL KHAIR SIDI BERNOUSSI 45,

 RUE 1 ETAGE 2 BUR 3 TARIK

 AL KHAIR SIDI BERNOUSSI،

20600، Ville MAROC

MAROC BEURRE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 45 زنقة  

) الطابق 2 الشقة  3 طارق الخير 

البر نو�سي - 20800 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4575(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   20

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAROC BEURRE

غرض الشركة بإيجاز : • 

تسويق منتجات الحلويات.

لحساب  البضائع  نقل   •

الغير

تنفيد األعمال املختلفة و   •

املناولة

ال  الخدمات  تنفيذ  ميع   •

سيما في سياق املناولة

املنتجات  وتداول  تسويق   •

املختلفة 

استيراد وتصدير  •

إصالح  ميع املعدات  •

العمليات  وعموما  ميع   •

و  املنقولة  الصناعية،  و  التجارية 

غير املنقولة و املالية املتعلقة بصفة 

باملجاالت  مباشرة  غير  أو  مباشرة 

سالفة الذكر.

زنقة    45  : عنوان املقر اال تماعي 

طارق الخير   3 الشقة    2 الطابق   (

البيضاء  الدار   20800  - نو�سي  البر 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000   : بوستا  الطاهر  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  بوستا  الطاهر  السيد 

عمارة د درج دال   2 أنا�سي مجموعة 

البرنو�سي   ( شقة  سفلي  طابق  باء 

20800 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  بوستا  الطاهر  السيد 

عمارة د درج دال   2 أنا�سي مجموعة 

البرنو�سي   ( شقة  سفلي  طابق  باء 

20800 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 582)73.

694I

CARREFOUR DES MANAGERS

CRONO MECANIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CARREFOUR DES MANAGERS
 RUE 1 ETAGE 2 BUR 3 TARIK ,45
 AL KHAIR SIDI BERNOUSSI 45,
 RUE 1 ETAGE 2 BUR 3 TARIK
 AL KHAIR SIDI BERNOUSSI،

20600، Ville MAROC
CRONO MECANIQUE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
 GROUPE وعنوان مقرها اإل تماعي

 ,(7-ATTAKKADDOUM GH2
 2EME ETG – SIDI BERNOUSSI -

20800 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4575(3
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   04
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CRONO MECANIQUE
غرض الشركة بإيجاز : • 

أعمال التدوير و التكييف
أشغال الحدادة والتلحيم   •

امليكانيكية  األعمال   •
والهيدروليكية

بناء الهياكل املعدنية  •
لحساب  البضائع  نقل   •

الغير
وتقديم  األعمال  تنفيذ   •

الخدمات في سياق املناولة
املنتجات  تجارة  ميع   •

محليا أو للتصدير
العمليات  وعموما  ميع   •
و  املنقولة  الصناعية،  و  التجارية 
غير املنقولة و املالية املتعلقة بصفة 
باملجاالت  مباشرة  غير  أو  مباشرة 

سالفة الذكر..
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 GROUPE : عنوان املقر اال تماعي
 ATTAKKADDOUM GH2-17,
 2EME ETG – SIDI BERNOUSSI -

20800 الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد رشيد مفتاح  :  500 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
السيد يونس أمكون :  500 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  مفتاح   رشيد  السيد 
 (0 رقم   (5 عمارة  إقامة فال الهناء 

ع 1 20800 الدار البيضاء املغرب.
عنوانه(ا)  أمكون  يونس  السيد 
سلومة 2 رقم 22 عين السبع   20800 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  مفتاح  رشيد  السيد 
إقامة فال الهناء عمارة 5) رقم 0) ع 

1 20800 الدار البيضاء املغرب
عنوانه(ا)  أمكون  يونس  السيد 
سلومة 2 رقم 22 عين السبع   20800 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم )58)73.
695I

BAYTI MOBILIA SARL AU

بيتي موبيليا
BAYTI MOBILIA 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BAYTI MOBILIA SARL AU
 KM 9,4 ANCIENNE ROUTE DE
 RABAT AIN SEBAA Casablanca،

20590، Casablanca Maroc
 BAYTI MOBILIA بيتي موبيليا

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

 KM 9,4 وعنوان مقرها اإل تماعي
 ANCIENNE ROUTE DE RABAT

 AIN SEBAA CASABLANCA
20550 CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
452397

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   20(9 نونبر   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
بيتي   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BAYTI MOBILIA موبيليا
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتصدير وتوزيع  ميع أنواع منتجات 

األثاث.
 KM 9,4 : عنوان املقر اال تماعي 
 ANCIENNE ROUTE DE RABAT
 AIN SEBAA CASABLANCA

.20550 CASABLANCA MAROC
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

00.000,00) درهم، مقسم كالتالي:
علي  الدين  فتح  محمد  السيد 
درهم   (00 بقيمة  حصة   (.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
علي  الدين  فتح  محمد  السيد 
 CANADA CANADA عنوانه(ا) 

.CANADA CANADA
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
علي  الدين  فتح  محمد  السيد 
 CANADA CANADA عنوانه(ا) 

CANADA CANADA
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم -.
696I

RAHHALI CONSEIL

 ACADEMIE PRIVEE
BOUHAJIR

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

حل شركة

RAHHALI CONSEIL
 lot al azzouzia marrakech (482

، 40000، Marrakech Maroc
   ACADEMIE PRIVEE BOUHAJIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي منار78، 
العمارة قباج ب،  الشقة بالطابق 
األول، سوق ربيع، سيبع، مراكش - 

40000 مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.77959

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2020 فبراير   03 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 ACADEMIE الوحيد  الشريك  ذات 
PRIVEE BOUHAJIR    مبلغ رأسمالها 
مقرها  وعنوان  درهم   (00.000
اإل تماعي منار78، العمارة قباج ب،  
ربيع،  سوق  األول،  بالطابق  الشقة 
مراكش   40000  - مراكش  سيبع، 

املغرب نتيجة ل : تلقائية.
و حدد مقر التصفية ب منار78، 
بالطابق  الشقة  ب،   قباج  العمارة 
 - مراكش  سيبع،  سوق ربيع،  األول، 

40000 مراكش املغرب. 
و عين:

و  بوها ر   ياسين    السيد(ة) 
عنوانه(ا) تجزئة تعاونية النخيل رقم 
40000 مراكش  مراكش  4)، سيبع، 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2694)).
697I

cabinet abda conseil et management

KHELLA SERVICES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 cabinet abda conseil et
management

رقم 239الطابق االول طريق سيدي 
واصل الحي الصناعي ، 46000، 

اسفي اسفي
KHELLA SERVICES SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
 53Q.  وعنوان مقرها اإل تماعي

 ADMINISTRATIF JEMAA SHAIM
SAFI - 46100 SAFI MAROC
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(0239
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   ((
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KHELLA SERVICES SARL
بإيجاز  الشركة  غرض 
 TRANSPORT DE  :
 MARCHANDISE POUR LE
 COMPTE D’AUTRU NATIONAL
 ET INTERNATIONALE -IMPORT
 ET EXPORT-ORGANISATION

.                     DES EVENEMENTS
 53Q.   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 ADMINISTRATIF JEMAA SHAIM

.SAFI - 46100 SAFI MAROC
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : القادر  عبد  البوعناني  السيد 
500 حصة بقيمة 00) درهم للحصة
حصة   500   : السيد خال محمد 

بقيمة 00) درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

القادر  عبد  البوعناني  السيد 
االداري  الحي   53 الرقم  عنوانه(ا) 

اسفي   46(00  معة اسحيم اسفي 

املغرب.

عنوانه(ا)  محمد  خال  السيد 

 ARGENTUEIL  95(00 فرنسا 

فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

القادر  عبد  البوعناني  السيد 
االداري  الحي   53 الرقم  عنوانه(ا) 

اسفي   46(00  معة اسحيم اسفي 

املغرب

عنوانه(ا)  محمد  خال  السيد 

فرنسا ARGENTUEIL 95(00 فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   26 بتاريخ  االبتدائية بآسفي  

2020 تحت رقم -.

698I

FIDULATIMO

REDBAS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDULATIMO

 LOT ACHARAF GH 1 IMM 1

 ETG 2 N°5 BD EL HOUSSINE

 SOUSSI SIDI MOUMEN ،

20400، CASABLANCA MAROC

REDBAS SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 23 شارع 

عقبة ابن نافع الحي املحمدي الدار 

البيضاء الدار البيضاء 20570 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

45766(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (0

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.REDBAS SARL AU

 - شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

(الرافعات)  الرفع  االت  كراء   - بيع 

املستعملة

بيع - شراء و املتا رة بصفة عامة 

لجميع قطاع غيار الرافعات 

تركي6 - اصالح و صيانة الرافعات.

23 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 

عقبة ابن نافع الحي املحمدي الدار 

البيضاء الدار البيضاء 20570 الدار 

البيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد رضوان البصراوي  :  000.) 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
البصراوي   رضوان  السيد 

 (6 زنقة  الهدى  تجزئة  عنوانه(ا) 
مومن   سيدي   2 رقم   (46 عمارة 

20400 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
البصراوي   رضوان  السيد 

 (6 زنقة  الهدى  تجزئة  عنوانه(ا) 
مومن   سيدي   2 رقم   (46 عمارة 

20400 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم -.

699I

FIDULATIMO

TOP RENDEMENT SARL AU
إعالن متعدد القرارات

FIDULATIMO

 LOT ACHARAF GH 1 IMM 1

 ETG 2 N°5 BD EL HOUSSINE

 SOUSSI SIDI MOUMEN ،

20400، CASABLANCA MAROC

 TOP RENDEMENT SARL AU

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: مكت6 ) 

اقامة 55) شارع موالي ادريس االول 

حي املستشفيات الدار البيضاء  43 

مكرر زنقة الورود الطابق االر�سي 

الدار البيضاء 20360 الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.320259

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 4) يناير 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

الشريك  محزي  عسو  السيد  قرر 

كراء  من  تغييرمصدراالصل  الوحيد 

الى اقتناء 

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

تحيين عنوان املقر اال تماعي  مايلي: 

55) شارع  اقامة   ( - مكت6  للشركة 

موالي ادريس االول حي املستشفيات 

الدار البيضاء 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تغييرمصدراالصل من كراء الى اقتناء 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2020 تحت رقم 68)728.

700I

Aqua neptunus

AQUA NEPTUNUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

Aqua neptunus

 Avenue moulay ismail

 residence moulay ismail 2 eme

 etage n6 ، 90000، TANGER

maroc

AQUA NEPTUNUS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي مسنانة 

الطابق األر�سي قطعة 6989 قبالة 

سوق القرب  - 90000 طنجة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.96235

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2020 يناير   (6 في  املؤرخ 

املصادقة على :

فردي  محمد  (ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  ا تماعية  حصة   (00

00) حصة لفائدة  السيد (ة) حنان 

البوهالي بتاريخ 5) يناير 2020.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يناير   3( بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم 882.

701I

comptable - lafrikh said 

BOLETUS.MA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

comptable - lafrikh said

 N° 05 DERB MIMOUNA RUE

 FQIH BEN AZOUZ - BEJAAD ،

25063، bejaad maroc

BOLETUS.MA SARL AU  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإل تماعي عمارة 30 

الشقة 8 زنقة موالي احمد لوكيلي 

حسان - 0020) الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(43269

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. BOLETUS.MA SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : االستغالل 

الفالحي .

عنوان املقر اال تماعي : عمارة 30 
زنقة موالي احمد لوكيلي   8 الشقة 

حسان - 0020) الرباط املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000   : السيد نيكوال أفيرسو  

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  السيد نيكوال أفيرسو  

كازينة سبيرونزا رقم 03 00)8 نابولي  

ايطاليا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  السيد نيكوال أفيرسو  

كازينة سبيرونزا رقم 03 00)8 نابولي 

ايطاليا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (9 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2020 تحت رقم -.
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EUROMED COMPTA-SARL

KENDO CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1106 Lot Al Massar
 QI Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

KENDO CENTER شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
املسار رقم 06)) الطابق الثاني الحي 
الصناعي مراكش - 40000 مراكش 

املغرب.
تحويل  املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.39533

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 06 فبراير 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
الطابق   ((06 رقم  املسار  »تجزئة 
 - مراكش  الصناعي  الحي  الثاني 
»رقم  إلى  املغرب«  مراكش   40000
املسار  تجزئة  االول  الطابق   240
 - مراكش   40000 اسفي  طريق 

40000 مراكش  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2646)).
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ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

MOSAICOS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البريد 
2609 ، 40000، مراكش املغرب

MOSAICOS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 5) املحل 
رقم 27 الطابق االول قسارية 

الشريفية - 40000 مراكش املغرب.

تحويل  املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.67003
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 04 نونبر 9)20 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
االول  الطابق   27 رقم  املحل   (5«
مراكش   40000  - قسارية الشريفية 
الحي  مكرر   89/89« إلى  املغرب« 
 -  588 الصناعي أزلي صندوق البريد 

40000 مراكش  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2674)).
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ALTOBEN FINANCIAL NETWORK

BREAD & BAKERY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ALTOBEN FINANCIAL
NETWORK

 RUE 6 OCTOBRE N° 6 APPT
 N° 3, 3EME ETG BVD AL

 MASSIRA QUARTIER RACINE
 CASABLANCA، 20100،
CASABLANCA MAROC

BREAD & BAKERY شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
املسيرة زنقة 6 أكتوبر رقم 6 الطابق 
3 شقة 3 الدار البيضاء - 20330 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

44(657
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   20(9 مار1   20
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BREAD & BAKERY

مخبزة و   : غرض الشركة بإيجاز 

حلويات٬ و و بات سريعة.

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 

املسيرة زنقة 6 أكتوبر رقم 6 الطابق 3 

شقة 3 الدار البيضاء - 20330 الدار 

البيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 333   : السيد فيصل االحمادي 

حصة بقيمة 33.333 درهم للحصة .

ريضا  مو�سى  �سي  املهدي  السيد 

درهم   33.333 حصة بقيمة   333   :

للحصة .

 NO & MA INVEST الشركة 

 33.334 s.a.r.l :  334 حصة بقيمة 

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد فيصل االحمادي عنوانه(ا) 

اقامة ياسمين ج ه5 لي فرين الشقة 

3 املحمدية 28830 املحمدية املغرب.

ريضا  مو�سى  �سي  املهدي  السيد 

لوري  املومن  عبد  شارع  عنوانه(ا) 

دي بارك عمارة ) شقة 0) املحمدية 

28830 املحمدية املغرب.

 NO & MA INVEST الشركة 

شارع   265 عنوانه(ا)   s.a.r.l
 92 رقم   9 الطابق  الزرقطوني 

الدارالبيضاء   20330 الدارالبيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  مهنة  سومية  السيدة 

اقامة ياسمين ج ه5 لي فرين الشقة 

3 املحمدية 28830 املحمدية املغرب

عنوانه(ا)  كالف  شروق  السيدة 
6) زنقة  وزيف بري�سي 00)28 درو 

فرنسا 00)28  درو فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتنبر 9)20 تحت رقم 2442)7.
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FIDUGRA

تمراغازوت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUGRA

شارع محمد الخامس عمارة امنار 
رقم 24 الطابق الثالث انزكان ، 

50)86، اكادير املغرب

تمراغازوت شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي ايت 

سوال تمراغت اغادير اغادير 80023 

اغادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

425(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   3(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

تمراغازوت.

: * اإلقامة  غرض الشركة بإيجاز 

البوابات  وإدارة  *إنشاء  السياحية 

معدات  مواد  بيع   * واإلسكان 

*تصدير  املوج  ركوب  واكسسوارات 

واستراد.

حي ايت   : عنوان املقر اال تماعي 

سوال تمراغت اغادير اغادير 80023 

اغادير املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : السايح  السيدة خديجة 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

السيد عبد اللطيف اوعيرم :  500 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة خديجة السايح عنوانه(ا) 
حي   (3 شقة   2 اكادير  اهل  اقامة 

الداخلة  80000 اكادير املغرب.
اوعيرم  اللطيف  عبد  السيد 
شقة   2 اقامة اهل اكادير  عنوانه(ا) 
اكادير   80000 الداخلة   حي   (3

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة خديجة السايح عنوانه(ا) 
حي   (3 شقة   2 اكادير  اهل  اقامة 

الداخلة  80000 اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (9 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2020 تحت رقم 89642.
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FIDUCIAIRE MOGADOR

 ELMANAOUI FOOD
DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOGADOR
 N 46 BD AL MASSIRA

 ESSAOUIRA Essaouira، 44000،
Essaouira Maroc

 ELMANAOUI FOOD
DISTRIBUTION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 2) 
شارع ادريس الحارثي مر�سى العيون - 

70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
30605

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   (4
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 ELMANAOUI FOOD  :

.DISTRIBUTION

التجارة,   : بإيجاز  الشركة  غرض 

و  الجملة  بنصف  البسكويت  توزيع 

التقسيط

تمتيل  و  التجارة  شراء,  بيع, 

التغدية   ’  ميع املنتو ات الغدائية 

العامة«

مشاركة  تسيير,  كراء,  شراء,  بيع, 

بجميع  مباشرة  الغير  او  مباشرة 

التي  الشركات  في  ميع  االمكانيات 

لديها نفس الغرض او غرض مشابه.

املشاركة املباشرة او الغير مباشرة 

او  الغرض  نفس  لها  شركة  اي  في 

مماثل..

 (2 رقم   : عنوان املقر اال تماعي 

شارع ادريس الحارثي مر�سى العيون - 

70000 العيون املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000   : السيد عثمان املعناوي  

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عثمان املعناوي  عنوانه(ا) 

 20(60 زنقة الصمعة حي م ق    44

اسفي املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عثمان املعناوي  عنوانه(ا) 

 20(60 زنقة الصمعة حي م ق    44

اسفي املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   2( بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2020 تحت رقم 8)2020/2.
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CABINET BENISSA

GBY TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET BENISSA

 Avenue Hafid Ibn Abdelbar

 Résidence Al Andalouses

 Anzarane 3ème étage N° 15

 N° 127 Tanger، 90000، Tanger

Maroc

GBY TRANS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 27) شارع 

حافظ بن عبد البار الطابق الثالث 
رقم 5) طنجة 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

99787

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   20(9 يوليوز   0(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 GBY  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRANS

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني و الدولي للبضائع.

 (27  : اال تماعي  املقر  عنوان 

الطابق  البار  عبد  بن  حافظ  شارع 

الثالث رقم 5) طنجة 90000 طنجة 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : ياسمين  بولعيز  السيدة 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

السيد كمون ياسين :  500 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :



636( الجريدة الرسميةعدد 5602 - 6) ر 6 )44) ))) مار1 2020) 

السيدة بولعيز ياسمين عنوانه(ا) 

 (2 رقم  أرسالن  شكي6  زنقة   7

90000 طنجة املغرب.

عنوانه(ا)  ياسين  كمون  السيد 

 90000 ا زناية  ا زناية  ماعة 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  ياسين  كمون  السيد 

 90000 ا زناية  ا زناية  ماعة 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بطنجة   التجارية 

رقم  تحت   20(9 شتنبر   04

.406((((9023649
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sofoget

SA AGRI DEVELOPPEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

sa agri developpement شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي  القنيطرة 

رقم )) تجزئة املستقبل بير الرامي - 

4000) القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

54407

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون   2020 فبراير   04

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 sa agri : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.developpement
غرض الشركة بإيجاز : فالحة.

عنوان املقر اال تماعي :  القنيطرة 
 - )) تجزئة املستقبل بير الرامي  رقم 

4000) القنيطرة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد  البشير السعودي :  000.) 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 (000  : البشير السعودي  السيد  

بقيمة 00) درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السعودي  البشير  السيد  
تجزئة   (( القنيطرة رقم  عنوانه(ا)  
املستقبل بير الرامي 4000) القنيطرة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السعودي  البشير  السيد  
تجزئة   (( القنيطرة رقم  عنوانه(ا)  
املستقبل بير الرامي 4000) القنيطرة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

فبراير 2020 تحت رقم 74366.
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CONSEILS PODER FIDUSAHARA

STE ENIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي الفتح زنقة ينبع رقم 32 العيون ، 
70000، العيون املغرب

STE ENIM  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة عبدة 
رقم 9)) حي خط الرملة )0 العيون 

- 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
30((5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   20(9 د نبر   0(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ENIM
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لفائدة حساب الغير 
االتجار في املواد البحرية .

زنقة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 0( حي خط الرملة   ((9 عبدة رقم 

العيون - 70000 العيون املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محمد لتيم :  000.) حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
السيد محمد لتيم : 000) بقيمة 

00) درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد لتيم عنوانه(ا) زنقة 
العيون   02 حي الوحدة   62 رقم   20

70000 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد لتيم عنوانه(ا) زنقة 
العيون   02 حي الوحدة   62 رقم   20

70000 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ )) د نبر 

9)20 تحت رقم 9)/2999.
710I

FILAHAT DAR DMANA

FILAHAT DAR DMANA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FILAHAT DAR DMANA
 AV SAKIA AL HAMRA ,RUE AL
 KOUFA N°6 BETTANA SALE ،

11040، sale maroc
FILAHAT DAR DMANA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

الساقية الحمراء زنقة الكوفة رقم6 
بطانة، سال - 040)) سال املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29623
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   20(9 مار1   0(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FILAHAT DAR DMANA
شراء،   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الفالحية،  االرا�سي  واستغالل  كراء 
االشغال املتنوعة،  االنتاج الفالحي، 

االستيراد والتصدير.
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
زنقة الكوفة رقم6  الساقية الحمراء 

بطانة، سال - 040)) سال املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد زكاللي يونس :  333 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
السيد حسني علوي عصام :  333 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 334   : الكريم  عبد  املير  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  يونس  زكاللي  السيد 
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 (4 شقة   2( عمارة  الفرح  تجزئة 
احصين، سال 00))) سال املغرب.

عصام  علوي  حسني  السيد 
عنوانه(ا) رقم )2 عمارة ) اقامة فال 
فلوري سعيد حجي، سال 060)) سال 

املغرب.
السيد املير عبد الكريم عنوانه(ا) 
 ،39 رقم  السفياني  زنقة  الطالبية 

سال 000)) سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  يونس  زكاللي  السيد 
 (4 شقة   2( عمارة  الفرح  تجزئة 

احصين، سال 00))) سال املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مار1   07 بتاريخ  بسال   االبتدائية 

9)20 تحت رقم -.
711I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

AGAZIT TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البريد 
2609 ، 40000، مراكش املغرب

AGAZIT TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 Lot 3  وعنوان مقرها اإل تماعي
سويقة  تشرافت  ماعة و قيادة 
أكفاي األوداية مراكش - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(02969

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   ((
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGAZIT TRAVAUX
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البناء ، شراء وبيع واستيراد وتصدير 

وتأ ير اآلالت.
 Lot 3   : املقر اال تماعي  عنوان 
قيادة  و  تشرافت  ماعة  سويقة  
 40000  - مراكش  األوداية  أكفاي 

مراكش املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
شاوليض  الصادق  عبد  السيد 
درهم   (00 بقيمة  حصة   (.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
شاوليض  الصادق  عبد  السيد 
ايت  أكفاي  الزيتونة  دوار  عنوانه(ا) 
مراكش   40000 مراكش  ايمور 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
شاوليض  الصادق  عبد  السيد 
ايت  أكفاي  الزيتونة  دوار  عنوانه(ا) 
ايمور مراكش 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   2( بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2529)).

712I

-- STE

STE PS PROTECT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

-- STE
رقم 5 زنقة قاسم السمارة ، 

72000، السمارة املغرب
STE PS PROTECT SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

الوحدة بلوك ج  رقم 876  - 72000 
السمارة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(559
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2020 فبراير   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد (ة) نعيمة سلطاني 
أصل  من  ا تماعية  حصة   250
250 حصة لفائدة  السيد (ة) هشام  

بوخروب بتاريخ 26 فبراير 2020.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالسمارة  بتاريخ 28 فبراير 

2020 تحت رقم 33.
713I

ANNONCE B.O

MAZAGAN MENUISERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANNONCE B.O
 ،ANNONCE B.O ، 24000

MAROC الجديدة
 »MAZAGAN MENUISERIE«

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 
ملنادلة، مراب، موالي عبد هللا - 

24000 الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(63(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.»MAZAGAN MENUISERIE«
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النجارة..

دوار   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 - هللا  عبد  موالي  مراب،  ملنادلة، 

24000 الجديدة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الهردة  الصمد  عبد  السيد 

درهم   (00 بقيمة  حصة   (.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الهردة  الصمد  عبد  السيد 

24000 الجديدة  عنوانه(ا) الجديدة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الهردة  الصمد  عبد  السيد 

24000 الجديدة  عنوانه(ا) الجديدة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة  بتاريخ 9) فبراير 

2020 تحت رقم 2428.

714I

مكت6 محاسبة الفجر

شركة انشاء ايموبيلياغ 

موبيلياغ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكت6 محاسبة الفجر

 bd med V rue 2 immeuble 21

 3eme etage bd med V rue 2

 immeuble 21 3eme etage،

26000، Settat maroc

شركة انشاء ايموبيلياغ موبيلياغ 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي السالم 

الشطر 3 الرقم 502 سطات - 

26000 سطات املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5833

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون   2020 فبراير   (3

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

انشاء ايموبيلياغ موبيلياغ.

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 

السالم الشطر 3 الرقم 502 سطات 

- 26000 سطات املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد الهادي يخلف :  500 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

يخلف  الهادي  عبد  السيد 

عنوانه(ا) حي مبروكة زنقة تيزي وزو 

الرقم 7)) 26000 سطات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

يخلف  الهادي  عبد  السيد 

عنوانه(ا) حي مبروكة زنقة تيزي وزو 

الرقم 7)) 26000 سطات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

20 فبراير  االبتدائية بسطات  بتاريخ 

2020 تحت رقم 9/20)).

715I

RAHHALI CONSEIL

JKH EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RAHHALI CONSEIL

 lot al azzouzia marrakech (482

، 40000، Marrakech Maroc

JKH EXPORT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي إقامة 

األندلس 2، عمارة ب رقم ) ،زنقة 

درعة ،ڭليز ، مراكش - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(03073

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (9

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 JKH  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EXPORT

االستيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

والتصدير .

إقامة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

،زنقة   ( عمارة ب رقم   ،2 األندلس 

 40000  - مراكش   ، ،ڭليز  درعة 

مراكش املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000   : نصي6  خالد  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  نصي6  خالد  السيد 

رقم  السياحية  املنطقة   3 مبروكة 

42، مراكش 40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  نصي6  خالد  السيد 

رقم  السياحية  املنطقة   3 مبروكة 

42، مراكش 40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   26 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2630)).

716I

مكت6 املحاسبة اطاكوم

STE AHLENBAT TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

مكت6 املحاسبة اطاكوم

زنقة 63 رقم 3 تنجداد ، 52600، 

تنجداد املغرب

STE AHLENBAT TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اال تماعي قصر 

الخربات فركلة العليا تنجداد - 

52600 تنجداد املغرب.

تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

800(

 بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2020 فبراير   (4 في  املؤرخ 

 STE« من  الشركة  تسمية  تغيير 

 STE« إلى   »AHLENBAT TRAVAUX

. »L.E WORK

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

فبراير 2020 تحت رقم 02/2020).

717I

sofoget

GOYO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

goyo شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي القنيطرة  
رقم )25 بير الرامي الغربية - 4000) 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

543((

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   3(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.goyo : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

نقل    : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستخدمين.

عنوان املقر اال تماعي : القنيطرة  
رقم )25 بير الرامي الغربية - 4000) 

القنيطرة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000   : مارية الجالئي  السيدة  

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 

 (000  : الجالئي  مارية  السيدة  

بقيمة 00) درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
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مارية الجالئي عنوانه(ا)  السيدة  

املغرب kenitra (4000 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

مارية الجالئي عنوانه(ا)  السيدة  

املغرب kenitra (4000 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

فبراير 2020 تحت رقم 700.

718I

MONDIALE GEST

CHANTIERS RIDA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

MONDIALE GEST

 IMM 202 APT 01A PORTES DE

 MARRAKECH 2 - MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

 CHANTIERS RIDA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 

68 عملية العنبر 2ـ 75) املسيرة 2 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.93975

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   20(9 أكتوبر   29 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»400.000 درهم« أي من »00.000) 

عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   25 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

9)20 تحت رقم 09750).

719I

FIDUTRACO CONSULTING

PPL ET L
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUTRACO CONSULTING

 RUE ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC

PPL ET L شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 2 

 RUE ESSANAOUBER APPT

 12 - 4EME ETAGE - 2013

CASABLANCA املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.38072(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   20(9 د نبر   20 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 PPL ET الوحيد  الشريك  ذات 

درهم   (00.000 رأسمالها  مبلغ    L

 RUE  2 اإل تماعي  مقرها  وعنوان 

 ESSANAOUBER APPT 12 - 4EME

 ETAGE - 2013 CASABLANCA

مردورية  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

االنتاج.

 ( و حدد مقر التصفية ب حكم 

شارع ابن تاشفين رقم 374  - 20450 

الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:

و  فجري  محمد عمر   السيد(ة) 

) شارع ابن تاشفين  عنوانه(ا) حكم 
الدارالبيضاء   20450  374 رقم 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2020 تحت رقم 726704.

720I

مكت6 املحاسبة اطاكوم

STE L.E WORK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

مكت6 املحاسبة اطاكوم

زنقة 63 رقم 3 تنجداد ، 52600، 

تنجداد املغرب

STE L.E WORK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي قصر  

الجربات فركلة العليا - 52600 

تنجداد املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.800(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2020 فبراير   (4 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»900.000 درهم« أي من »00.000) 

عن  درهم«   (.000.000« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

فبراير 2020 تحت رقم 02).

721I

FIDUTRACO CONSULTING

C&B
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUTRACO CONSULTING

 RUE ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC

C&B شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 2 

 RUE ESSANAOUBER APPT

 12 - 4EME ETAGE - 2013

CASABLANCA املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4(3359

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2020 يناير   24 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

درهم   50.000 مبلغ رأسمالها    C&B

 RUE  2 اإل تماعي  مقرها  وعنوان 

 ESSANAOUBER APPT 12 - 4EME

 ETAGE - 2013 CASABLANCA

مردودية  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

االنتاج.

حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 9(490  -   60( الرقم  القد1 

املحمدية املغرب. 

و عين:

السيد(ة) حنان  بيزي و عنوانه(ا) 

 9(490  60( الرقم  القد1  حي 

(ة)  كمصفي  املغرب  املحمدية 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (0 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 730068.

722I

Azur conseil

 GROUPE SCOLAIRE

  CLAPAREDE LES CRETES

PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Azur conseil

46 تجزئة لينا زنقة )2 سيدي 

مومن الدارالبيضاء ، 20400، الدار 

البيضاء املغرب

 GROUPE SCOLAIRE

 CLAPAREDE LES CRETES  PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 

 LOTISSEMENT NAKHLA RUE

 3 N°6 - 20460 CASABLANCA

MAROC
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

455703

 (3 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   20(8 فبراير 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 GROUPE SCOLAIRE  :

.CLAPAREDE LES CRETES  PRIVE

بإيجاز  الشركة  غرض 

 L’enseignement  :

 préscolaire,maternelle, primaire,

 secondaire premier et second

..cycle

 : اال تماعي  املقر  عنوان 

 LOTISSEMENT NAKHLA RUE

 3 N°6 - 20460 CASABLANCA

.MAROC

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (50.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 KARAKHI Adelmajid السيد 

 RES Nassima  Rue  25 عنوانه(ا) 

 Letitiene  Etage 2 Appt 14, Val

 Fleuri 20390 CASABLANCA

.MAROC

 KARAKHI Ayoub السيد 

 Rue EL Fourate  (8 عنوانه(ا) 

 Maarif 20390 CASABLANCA

.MAROC

 ZAOUAT Fatima السيدة 

 Lotissement عنوانه(ا)     Ezzahra

 El Hadika, Boulevard Jamal

 DORRA, Villa N° 23, Sidi

 Moumen 20400 CASABLANCA

.MAROC

  ZAOUAT Soulaiman السيد 
 30Hay AZZEDDINE عنوانه(ا) 
 Rue 27 20400 CASABLANCA

.MAROC
  ZAOUAT Ibtissam السيدة 
 30Hay AZZEDDINE عنوانه(ا) 
 Rue 27 20400 CASABLANCA

.MAROC
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 KARAKHI Adelmajid السيد 
 RES Nassima  Rue  25 عنوانه(ا) 
 Letitiene  Etage 2 Appt 14, Val
 Fleuri  20390 CASABLANCA

MAROC
  ZAOUAT Soulaiman السيد 
 30Hay AZZEDDINE عنوانه(ا) 
 Rue 27 20400 CASABLANCA

MAROC
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 9)7297.
723I

FIDURIZK

O.Z.Y.A
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDURIZK
 AV ALLAL BEN ABDELLAH LES
 JARDINS N°4 BENSLIMANE ،
13000، BENSLIMANE MAROC
O.Z.Y.A شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي  تجزئة 
مسيرة ف ب 29 الطابق الثالث 
الشقة 9) املحمدية - 28830 

املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

25(93
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   04
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.O.Z.Y.A

-بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االالت الفالحية.

-دراسة املشاريع الفالحية..

تجزئة    : اال تماعي  املقر  عنوان 

الثالث  الطابق   29 ب  ف  مسيرة 

 28830  - املحمدية   (9 الشقة 

املحمدية املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد اعمر ا ديرة :  500 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

السيدة زهور الجبي :  500 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اعمر ا ديرة عنوانه(ا) حي 

56 بنسليمان  حسني بلوك الف رقم 

3000) بنسليمان املغرب.

السيدة زهور الجبي عنوانه(ا) حي 

56 بنسليمان  حسني بلوك الف رقم 

3000) بنسليمان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اعمر ا ديرة عنوانه(ا) حي 

56 بنسليمان  حسني بلوك الف رقم 

3000) بنسليمان املغرب

السيدة زهور الجبي عنوانه(ا) حي 

56 بنسليمان  حسني بلوك الف رقم 

3000) بنسليمان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاريخ  سليمان   ببن  االبتدائية 

فبراير 2020 تحت رقم 289.

724I

Maison rif SARL

STE MAISON RIF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Maison rif SARL
27، شارع  امع العربية ، 32000، 

الحسيمة املغرب
Ste Maison rif شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 
األول عمارة إكار أزكاغ  الحسيمة  

32000 الحسيمة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

299(
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (9
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Ste  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Maison rif
غرض الشركة بإيجاز : -1 مقاول 
أعمال أو إنشاءات مختلفة -2 تا ر أو 

وسيط يقوم باالستيراد والتصدير.
الطابق   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الحسيمة   أزكاغ   إكار  عمارة  األول 

32000 الحسيمة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة حنان امجار عنوانه(ا) حي 
الحسيمة   32000 الجميل  الشاطئ 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف محمادي عنوانه(ا) 
الحسيمة   32000 27، امع العربية 

املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  بالحسيمة   االبتدائية 

فبراير 2020 تحت رقم -.
725I

STE ANGLE DE GESTION SARL

STAFF TURC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع فا1 رقم 9) كراج ) تطوان ، 

93000، تطوان املغرب
STAFF TURC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

9 ابريل اقامة السالوي - 93000 
تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
26295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   20(9 د نبر   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STAFF : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TURC
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 MENUISERIE ALUMINIUM

.METALLIQUE OU EN PVC
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 93000  - السالوي  اقامة  ابريل   9

تطوان املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (0.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد أشرف عتماني :  20 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
50 حصة    : السيد أمين بولعيش 

بقيمة 00) درهم للحصة .
 (0   : اسماعيل  أحمد  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 20   : عتماني  اشراق  السيدة 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  عتماني  أشرف  السيد 
 93000  ( ف  حجاج  محمد  شارع 

تطوان املغرب.
عنوانه(ا)  بولعيش  أمين  السيد 
 93000  357 شارع محمد داود رقم 

تطوان املغرب.
السيدة اشراق عتماني عنوانه(ا) 
 93000  ( ف  حجاج  محمد  شارع 

تطوان املغرب.
السيد أحمد اسماعيل عنوانه(ا) 
 27 شارع محمد داود زنقة سينا رقم 

93000 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  عتماني  أشرف  السيد 
 93000  ( ف  حجاج  محمد  شارع 

تطوان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (7 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2020 تحت رقم 202.

726I

CGID

MEGA YASMINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CGID
 67RUE AZIZ BELLAL 2EME
 ETG N°3 MAARIF ، 20000،

CASABLANCA MAROC
MEGA YASMINE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 67 

 RUE AZIZ BELLAL 2 EME ETG
 N° 3 MAARIF CASABLANCA

 CASABLANCA 20100
CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
458309

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MEGA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.YASMINE
بإيجاز  الشركة  غرض 
 TRANSPORT DE  :
. MARCHANDISE /NÉGOCIANT

 67  : اال تماعي  املقر  عنوان 
 RUE AZIZ BELLAL 2 EME ETG
 N° 3 MAARIF CASABLANCA
 CASABLANCA 20100

.CASABLANCA MAROC
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  ABDELAZIZ ASSAL : السيد 
500 حصة بقيمة 00) درهم للحصة

  ABDELLAH ASSAL : السيد 
500 حصة بقيمة 00) درهم للحصة
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 ABDELAZIZ ASSAL السيد 
 DR OLD ABBOU عنوانه(ا) 
 BELKHAYAT OLD AZZOUZ
 NOUACEUR  20000

.CASABLANCA MAROC
 ABDELLAH ASSAL السيد 
 DR LAKHLAIF عنوانه(ا) 
 SOUALEM 20100 BERRECHID

.MAROC
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 ABDELAZIZ ASSAL السيد 
 DR OLD ABBOU عنوانه(ا) 
 BELKHAYAT OLD AZZOUZ
 NOUACEUR  20000

CASABLANCA MAROC
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم -.
727I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

AFRI –SECURITE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

AFRI –SECURITE SARL

شركة محدودة املسؤولية

رأسمال الشركة:  200.000 درهم

املقر اال تماعي : الدار البيضاء )) 

شارع ابن ياال إفراني ليزارين

السجل التجاري 53)25

تحويل املقر اال تماعي

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 03 د نبر 9)20 تم تحويل 

املقر اال تماعي الحالي للشركة من

 : )) شارع ابن ياال إفراني ليزارين 

الدار البيضاء

الطابق   ،   A عمارة  إلى العنوان:  

بارك  سنترال   ،  37 مكت6 رقم   ،  5

املحمدية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتاريخ 2) فبراير 

2020 تحت رقم )30

728I

CORIAN DESING

CORIAN DESIGN
إعالن متعدد القرارات

CORIAN DESING

7)2 ابراهيم الروداني الطابق ) 

الشقة 3 ، 20330، الدار البيضاء 

املغرب

CORIAN DESIGN »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: 0) زنقة 

الحرية طابق 3 شقة 6 - - الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3465(5

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في )0 نونبر 9)20

تم اتخاذ القرارات التالية: 
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قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

 CORIAN من  الشركة  اسم  تغيير 

CORIAN DESIGN الى DESING

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تغيير مقر الشركة من 0) زنقة الحرية 

ابراهيم   2(7 الى   6 شقة   3 طابق 

الروداني الطابق ) الشقة 3 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

 CORIAN DESIGN

بند رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

 ( الطابق  الروداني  ابراهيم   2(7

الشقة 3 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2020 تحت رقم 32)726.

729I

LE PREMIER CONSEIL

 RENA BUSINESS
شعار

AL ASSIL CAFE 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

 AL شعار RENA BUSINESS

ASSIL CAFE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 

االر�سي ملحاميد 5 رقم )97 مراكش 

- . مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.65945

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2020 فبراير   03 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد (ة) عبد هللا االشكر 

أصل  من  ا تماعية  حصة   500

000.) حصة لفائدة  السيد (ة) عبد 

فبراير   03 بتاريخ  عمر  بن  اللطيف 

.2020

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

فبراير   (( بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 29)2)).

730I

LE PREMIER CONSEIL

  RENA BUSINESS

شعار 

AL ASSIL CAFE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل الشكل القانوني للشركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

 AL شعار  RENA BUSINESS

ASSIL CAFE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

و عنوان مقرها اال تماعي الطابق 

االر�سي ملحاميد 5 رقم )97 مراكش 

- . مراكش .

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.65945

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 03 فبراير 2020 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (( بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 29)2)).

731I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

 ENERGIE ELECTRIQUE DE

TAHADDART
شركة املساهمة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

8 شارع فا1 الطابق األول رقم ) ، 

90000، طنجة املغرب

 ENERGIE ELECTRIQUE DE

TAHADDART شركة املساهمة

وعنوان مقرها اإل تماعي 94)، 

عمارة برج  خليج طنجة 3، الطابق 

4، شارع محمد الساد1  - 90000 

طنجة املغرب.

تحويل  املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(9255

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 4) يناير 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

 ،3 خليج طنجة  عمارة برج    ،(94«

 - شارع محمد الساد1    ،4 الطابق 

 ،25« إلى  املغرب«  طنجة   90000

مركز ابن بطوطة، شارع يوسف ابن 

تاشفين، الطابق 3، مكت6 ب 3، 0) 

- 90000 طنجة  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   27 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم 230848.

732I

LE PREMIER CONSEIL

 PARA PHARMACIE

FATOUTA TWO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

 PARA PHARMACIE FATOUTA

TWO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي محل 

رقم 2 عمارة أ اقامة املنار 6 الحي 
الشتوي مراكش - . مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6(47(
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2020 فبراير   04 في  املؤرخ 

املصادقة على :
كردي  مليكة  (ة)  السيد  تفويت 
 (00 حصة ا تماعية من أصل   50
محمد  (ة)  السيد  لفائدة   حصة 
فبراير   04 بتاريخ  الدهبي  العتماني 

.2020
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   (9 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2430)) .
733I

LE PREMIER CONSEIL

 PARA PHARMACIE
FATOUTA TWO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل الشكل القانوني للشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
 PARA PHARMACIE FATOUTA

TWO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

و عنوان مقرها اال تماعي محل 
رقم 2 عمارة أ اقامة املنار 6 الحي 

الشتوي مراكش - . مراكش .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6(47(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 04 فبراير 2020 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (9 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2430)) .
734I

CABINET BEN MOKHTAR

INEXTENSO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،
90020، TANGER MAROC

INEXTENSO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي املنطقة 
الحرة للتصدير لطنجة مركز األعمال 

نوردامي (NORDAMI) القطعة 
43A الطابق األول املكت6 0))-))) 

- 90000 طنجة املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
64883

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى   
املؤرخ في 08 من يناير 9)20 تم تغيير 
 »INEXTENSO« تسمية الشركة من

. »HR TALENTS« إلى
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بطنجة  بتاريخ 7) من يناير 

9)20 تحت رقم 220562.
735I

CABINET BEN MOKHTAR

FC PATRIMOINE
إعالن متعدد القرارات

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،
90020، TANGER MAROC

FC PATRIMOINE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: املنطقة 
الحرة للتصدير لطنجة القطعة رقم 

26B - 90000 طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.23547

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 5) أكتوبر 9)20 تم اتخاذ 

القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
الزيادة و خفض رأسمال الشركة مع 

دخول شريك  ديد
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
كريستوف  السيد  املسير  استقالة 
بوصوني و تعيين السيد دانيال شازل 

و السيد  ورج هيدالغو كمسيرين
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
 (0.000 في  الشركة  رأسمال  حدد 
بين  موزعة  و  للصرف  قابل  درهم 
الشركاء كالتالي : السيد دانيال شازل 
حصة و السيد  ورج هيدالغو   50

50 حصة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   08 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)20 تحت رقم 227633.
736I

CABINET BEN MOKHTAR

 EURO-NORTH AFRICAN
MANAGEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،
90020، TANGER MAROC
 EURO-NORTH AFRICAN
MANAGEMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 48 شارع 
منصور الذهبي - 90000 طنجة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.26729

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2008 ماي   06 في  املؤرخ 

املصادقة على :

شقور  أحمد  (ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  ا تماعية  حصة   (00
00) حصة لفائدة  السيد (ة) نعيمة 

شقور بتاريخ 06 ماي 2008.
السالم  عبد  (ة)  السيد  تفويت 
من  ا تماعية  حصة   (00 شقور 
(ة)  السيد  00) حصة لفائدة   أصل 

نعيمة شقور بتاريخ 06 ماي 2008.
الباي  سوسن  (ة)  تفويت السيد 
 50 أصل  من  ا تماعية  حصة   50
حصة لفائدة  السيد (ة) أدم حسين 

الباي بتاريخ 06 ماي 2008.
صابرين الباي  (ة)  تفويت السيد 
 50 أصل  من  ا تماعية  حصة   50
حصة لفائدة  السيد (ة) أدم حسين 

الباي بتاريخ 06 ماي 2008.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ماي   28 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2008 تحت رقم 8)9439.

737I

CABINET BEN MOKHTAR

 COULANG
INTERNATIONALE

إعالن متعدد القرارات

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،
90020، TANGER MAROC

 COULANG INTERNATIONALE
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: زنقة كاب 
سبارتيل بارك دانابو - 90000 طنجة 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.269

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
9)20 تم اتخاذ  24 د نبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 
مايلي: رفع رأسمال الشركة بما قدره 
50.000) درهم أي من 00.000) إلى 
250.000 بإدماج الحسابات الجارية 

للشركاء.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تنازل بعض الشركاء عن حق االمتياز 
تم  عليه  و  األخرين  الشركاء  لفائدة 
تغيير الفصل 7 من القانون األسا�سي

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
اعتماد قانون أسا�سي  ديد

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

7: الذي ينص على  بند رقم البند 
مايلي:  و تبعا لذلك تم تعديل الفصل 

7 من القانون األسا�سي 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
د نبر   26 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)20 تحت رقم 229045.
738I

AGC CONSULTING

سندڢ

SNDV 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AGC CONSULTING
250، زاوية شارع موالي يوسف 
وبوردو، الطابق 4، شقة )) ، 
20040، الدار البيضاء املغرب
سندڢ SNDV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 3، زنقة 
آيت اورير، الطابق 2، بوركون  - 

20040 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

45777(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   (6
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : سندڢ 

.SNDV
شراء   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 
املنتجات  وبيع وإنتاج وتعبئة  ميع 

واملواد الغذائية،
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وبيع  تشغيل وإستغالل وشراء   •

 ميع الوحدات الصناعية ووحدات 

التبريد، 

تكليف،  تمثيل،  وبيع،  شراء   •

تجميع وتوزيع  ميع  توفير،  دراسة، 

واالكسسوارات  واملنتجات  املواد 

وكذلك   ، الغذائية  املواد  لصناعة 

 ميع معدات ولوازم التبريد،

أو  منتج  أي  وتصدير  استيراد   •

مادة تتعلق باألشياء املذكورة أعاله،

العمليات  ،  ميع  عام  وبشكل 

والعمليات  والصناعية  التجارية 

املالية املتعلقة بشكل مباشر أو غير 

من  من  بأي  أو  زئًيا  كلًيا  مباشر 

االنشطة اعاله، أو ذات الصلة.
زنقة   ،3  : عنوان املقر اال تماعي 

 - بوركون    ،2 الطابق  اورير،  آيت 

20040 الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 3.375   : السيد مروان العنباوي 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

  : العنباوي  مهدي  محمد  السيد 

875 حصة بقيمة 00) درهم للحصة

 473   : السيدة صوفيا العنباوي 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

السيدة فاطمة بويه :  3)3 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مروان العنباوي عنوانه(ا) 

 20000 أنفا  مير،  سور  أنفا  تجزئة 

الدار البيضاء املغرب.
العنباوي  مهدي  محمد  السيد 

عنوانه(ا) 28، تجزئة رياض األندلس 

الدار البيضاء   20000 كاليفورنيا    ،

املغرب.
العنباوي  صوفيا  السيدة 

عنوانه(ا) 28، تجزئة رياض األندلس 

الدار البيضاء   20000 كاليفورنيا    ،

املغرب.

عنوانه(ا)  بويه  فاطمة  السيدة 
 ، األندلس  رياض  تجزئة   ،28
البيضاء  الدار   20000 كاليفورنيا  

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد  مروان العنباوي عنوانه(ا) 
 20000 أنفا  مير،  سور  أنفا  تجزئة 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 862)73.

739I

AGC CONSULTING

1 ل د م

SLDM 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AGC CONSULTING
250، زاوية شارع موالي يوسف 
وبوردو، الطابق 4، شقة )) ، 
20040، الدار البيضاء املغرب
1 ل د م SLDM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 3، زنقة 
آيت اورير، الطابق 2، بوركون -  

20040 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

457999
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   (6
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : 1 ل د 

.SLDM م
غرض الشركة بإيجاز : • الخدمات 

اللو ستية،
البضائع  تخزين  التخزين،   •

والسلع،

ووضع  إستغالل  توفير،  كراء، 
تحت الطل6 ملساحات التخزين،

واإلرساليات  البضائع  تسليم   •
والخدمات ذات الصلة ،

وتوزيع  ميع  وبيع  شراء   •
املنتجات واملواد الغذائية،

تكليف،  تمثيل،  وبيع،  شراء   •
تجميع وتوزيع  ميع  توفير،  دراسة، 
واالكسسوارات  واملنتجات  املواد 
وكذلك   ، الغذائية  املواد  لصناعة 

 ميع معدات ولوازم التبريد،
• استيراد وتصدير بشكل عام،

العمليات  عام،  ميع  وبشكل 
والعمليات  والصناعية  التجارية 
املالية املتعلقة بشكل مباشر أو غير 
من  من  بأي  أو  زئًيا  كلًيا  مباشر 

االنشطة اعاله، أو ذات الصلة..
زنقة   ،3  : عنوان املقر اال تماعي 
  - بوركون   ،2 الطابق  اورير،  آيت 

20040 الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 3.375   : السيد مروان العنباوي 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
  : العنباوي  مهدي  محمد  السيد 
875 حصة بقيمة 00) درهم للحصة

 437   : السيدة صوفيا العنباوي 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

السيدة فاطمة بويه :  3)3 حصة 
بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد  مروان العنباوي عنوانه(ا) 
 20000 أنفا  مير،  سور  أنفا  تجزئة 

الدار البيضاء املغرب.
العنباوي  مهدي  محمد  السيد 
عنوانه(ا) 28، تجزئة رياض األندلس 
البيضاء  الدار   20000 كاليفورنيا   ،

املغرب.
العنباوي  صوفيا  السيدة 
عنوانه(ا) 28، تجزئة رياض األندلس 
البيضاء  الدار   20000 كاليفورنيا   ،

املغرب.

عنوانه(ا)  بويه  فاطمة  السيدة 

 ، األندلس  رياض  تجزئة   ،28

البيضاء  الدار   20000 كاليفورنيا 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد  مروان العنباوي عنوانه(ا) 

 20000 أنفا  مير،  سور  أنفا  تجزئة 

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 732065.

740I

AGC CONSULTING

أفء أندوستري 
AFE INDUSTRIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AGC CONSULTING

250، زاوية شارع موالي يوسف 

وبوردو، الطابق 4، شقة )) ، 

20040، الدار البيضاء املغرب

 AFE INDUSTRIE أفء أندوستري

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 3، زنقة 

آيت اورير، الطابق 2، بوركون - 

20040 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

45800(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   (6

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

أفء   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AFE INDUSTRIE أندوستري

شراء   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنتجات  وبيع وإنتاج وتعبئة  ميع 

واملواد الغذائية ،
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وبيع  تشغيل وإستغالل وشراء   •

 ميع الوحدات الصناعية ووحدات 

التبريد،

تكليف،  تمثيل،  وبيع،  شراء   •

تجميع وتوزيع  ميع  توفير،  دراسة، 

واالكسسوارات  واملنتجات  املواد 

وكذلك   ، الغذائية  املواد  لصناعة 

 ميع معدات ولوازم التبريد،

أو  منتج  أي  وتصدير  استيراد   •

مادة تتعلق باألشياء املذكورة أعاله،

العمليات  ،  ميع  عام  وبشكل 

والعمليات  والصناعية  التجارية 

املالية املتعلقة بشكل مباشر أو غير 

من  من  بأي  أو  زئًيا  كلًيا  مباشر 

االنشطة اعاله، أو ذات الصلة..
زنقة   ،3  : عنوان املقر اال تماعي 

 - بوركون   ،2 الطابق  اورير،  آيت 

20040 الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد  مروان العنباوي :  3.375 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

  : العنباوي  مهدي  محمد  السيد 

875 حصة بقيمة 00) درهم للحصة

 473   : السيدة صوفيا العنباوي 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

السيدة فاطمة بويه :  3)3 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مروان العنباوي عنوانه(ا) 

 20000 أنفا  مير،  سور  أنفا  تجزئة 

الدار البيضاء املغرب.
العنباوي  مهدي  محمد  السيد 

عنوانه(ا) 28، تجزئة رياض األندلس 

البيضاء  الدار   20000 كاليفورنيا   ،

املغرب.
العنباوي  صوفيا  السيدة 

عنوانه(ا) 28، تجزئة رياض األندلس 

البيضاء  الدار   20000 كاليفورنيا   ،

املغرب.

عنوانه(ا)  بويه  فاطمة  السيدة 
 ، األندلس  رياض  تجزئة   ،28
البيضاء  الدار   20000 كاليفورنيا 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مروان العنباوي عنوانه(ا) 
 20000 أنفا  مير،  سور  أنفا  تجزئة 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 732066.

741I

CABINET BEN MOKHTAR

FROZEN BERRY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،
90020، TANGER MAROC

FROZEN BERRY شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي املركز 
الجديد 5 زنقة ميلتون إقامة بالل 

الطابق 2، مكت6 4) و 5)  - 90000 
طنجة املغرب.

تحويل  املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.64827
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
 20(5 مار1  من   05 في  املؤرخ 
الحالي  اال تماعي  املقر  تحويل   تم  
زنقة   5 الجديد  »املركز  للشركة من 
ميلتون إقامة بالل الطابق 2، مكت6 
طنجة املغرب«   90000  -   (5 و   (4
إقامة  الساد1  محمد  »شارع  إلى 
مستورة رقم 98/96 الطابق السفلي 
طنجة    90000  -   (7 رقم  املحل 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بطنجة  بتاريخ 8) من مار1 

5)20 تحت رقم 45609).

742I

CABINET BEN MOKHTAR

MLR DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET BEN MOKHTAR

 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،

90020، TANGER MAROC

MLR DEVELOPPEMENT  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

محمد الساد1 إقامة مستورة رقم 

96/98 الطابق السفلي املحل رقم 

7) - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

69733

بمقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 8) 
تم إعداد القانون   20(5 من مار1 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MLR  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. DEVELOPPEMENT

تدبير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

في  املساهمات  و  السندات  محفظة 

تدبير و تسيير الشركات   - املقاوالت  

الصناعية و السياحية و التجارية و 

العام  العقارية و كذا شركات البناء 

والخاص.  

السلع   ميع عمليات بيع و شراء 

املالية  و كل العمليات  أو الخدمات. 

عن طريق املساهمة، االكتتاب، شراء 

و بيع الحصص باالندماج، املساهمة 

أو انشاء شركات أو فروع..

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 

محمد الساد1 إقامة مستورة رقم 

رقم  املحل  السفلي  الطابق   98/96

7) - 90000 طنجة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 340   : السيد أمير موالي رشيد   
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

السيد فيصل موالي رشيد  :  330 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

  : السيد مصطفى موالي رشيد  
330 حصة بقيمة 00) درهم للحصة
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد أمير موالي رشيد   عنوانه(ا) 
حي النزاهة زنقة الشيخ مياري رقم 0) 

فيال بركة 90000 طنجة املغرب.
رشيد   موالي  فيصل  السيد 
عنوانه(ا) 77 زنقة الشريف اإلدري�سي 
الطابق 2 الشقة 5 املعاريف 20000 

الدار البيضاء املغرب.
رشيد   موالي  مصطفى  السيد 
الشيخ  زنقة  النزاهة  حي  عنوانه(ا) 
 90000 بركة  فيال   (0 رقم  مياري 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أمير موالي رشيد   عنوانه(ا) 
حي النزاهة زنقة الشيخ مياري رقم 0) 

فيال بركة 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بطنجة  بتاريخ 24 من مار1 

5)20 تحت رقم 45735).
743I

CABINET BEN MOKHTAR

SOFTWARE WIZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،
90020، TANGER MAROC

SOFTWARE WIZ شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي املنطقة 

الحرة للتصدير بطنجة القطعة 87) 
الطابق األول املكت6 24 - 90000 
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طنجة املغرب.

تحويل  املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32007

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم    20(8 نونبر  من   (6 في  املؤرخ 

الحالي  اال تماعي  املقر  تحويل  

للشركة من »املنطقة الحرة للتصدير 
األول  الطابق   (87 القطعة  بطنجة 

90000 طنجة املغرب«   -  24 املكت6 

»املنطقة الحرة للتصدير بطنجة  إلى 

التجزئة    NORDAMI مركز األعمال 

 -   22( املكت6  الثاني  الطابق   43A

90000 طنجة  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بطنجة  بتاريخ 27 من نونبر 

8)20 تحت رقم 9073)2.

744I

CABINET BEN MOKHTAR

STM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BEN MOKHTAR

 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،

90020، TANGER MAROC

STM شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

 Tanger Office إدريس األول إقامة

Center املكت6 رقم 27 الطابق 2 - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

879(5

بمقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 07 
تم إعداد القانون   20(8 من مار1 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.STM : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

مراقبة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس  وإنتاج  لتصنيع  الجودة 

و ميع الخدمات ذات الصلة،

توفير الخدمات في مجال الخياطة.

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 Tanger Office إقامة  األول  إدريس 

 -  2 الطابق   27 املكت6 رقم   Center

90000 طنجة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 SOARES DA COSTA السيد 

 (00 ALBANO :  500 حصة بقيمة 

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 SOARES DA COSTA السيد 

 RVA JOSE عنوانه(ا)   ALBANO

 CARDOSO VIEIRA DE CASTRO

 443 P.O BOX 46 4820-269 FAFE

.Portugal

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 SOARES DA COSTA السيد 

 RVA JOSE عنوانه(ا)   ALBANO

 CARDOSO VIEIRA DE CASTRO

 443 P.O BOX 46 4820-269 FAFE

Portugal

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بطنجة  بتاريخ 27 من مار1 

8)20 تحت رقم 200523.

745I

CABINET BEN MOKHTAR

 NORTH AFRICA TRADE
 AND LOGISTIC

par abréviation NATL 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،
90020، TANGER MAROC

 NORTH AFRICA TRADE AND
 LOGISTIC  par abréviation NATL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي املنطقة 
 2B الحرة اللو يستية املخزن رقم

القطعة 0)) قصر املجاز وادي 
الرمل - 90000 طنجة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.499((
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   20(8 يونيو  من   05 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
 60.000« من  أي  درهم   440.000
عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 
إدماج احتياطي أو أرباح أو    : طريق 

عالوات إصدار في رأ1 املال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
من   05 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

يوليوز 8)20 تحت رقم 206052.

746I

CABINET BEN MOKHTAR

 NOVAERUM
AUTOMOTIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،
90020، TANGER MAROC

 NOVAERUM AUTOMOTIVE

 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي املنطقة 
الحرة للتصدير طنجة أوتوموتيف 

سيتي القطعة 25)  ماعة 
الجوامعة  مقاطعة الفحص أنجرة  

- 90000 طنجة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.75907

الشريك  قرار  بمقت�سى 
د نبر   (2 في  املؤرخ  الوحيد 
الشركة  رأسمال  رفع  تم   20(9
درهم«   6.600.000« قدره  بمبلغ 
إلى  درهم«   7.000.000« من  أي 
  : طريق  عن  درهم«   (3.600.000«

تقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
د نبر   23 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)20 تحت رقم 228878.
747I

FIDUCIAIRE ALBAIDA

SEFITEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إغالق فرع تابع لشركة أ نبية

FIDUCIAIRE ALBAIDA
 RUE SAAD IBNOU WAKAS ، 34

CASABLANCA ،20140 املغرب
SEFITEC »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
 NICE   :وعنوان مقرها اال تماعي

 (06000) 62 AV ESTIENNE
.D›ORVES - - NICE france

»إغالق فرع تابع لشركة أ نبية«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(26503
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تقرر   20(3 شتنبر   02 في  املؤرخ 
 SEFITEC لشركة  تابع  فرع  إغالق 
عنوانه  والكائن   SEFITEC تسميته 
 9RUE TAIEB ABDELKRIM  - -  في

CASABLANCA MAROC
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 0( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 
أكتوبر 3)20 تحت رقم 00532355.
748I
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KYLIE CAR

KYLIE CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KYLIE CAR
 RUE MOHAMED EL BRIHI N° 2
 HAY TARIK 1 FES ، 30000، FES

MAROC
KYLIE CAR  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 

محمد البريهي رقم 2 حي طارق ) 
فا1 - 30000 فا1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6200(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 KYLIE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

. CAR
تأ ير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات.
زنقة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
محمد البريهي رقم 2 حي طارق ) فا1 

- 30000 فا1 املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : استيت  إكرام  السيدة 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
السيدة إكرام لهي6 :  500 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  استيت  إكرام  السيدة 
مرزاقة  تجزئة   06 شقة   04 رقم 

زواغة فا1  30000  فا1 املغرب.
عنوانه(ا)  لهي6  إكرام  السيدة 
العليا  زواغة  بلوك 1 حي   63 رقم 

فا1  30000 فا1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ميراد محمد  عنوانه(ا) 20 
األول  الطابق  الكغاط  محمد  زنقة 
فا1   30000 فا1  ج  م   3 الشقة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (7 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2020 تحت رقم 652/20.
749I

LE PREMIER CONSEIL

TWO FLOWERS TRAVEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
TWO FLOWERS TRAVEL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي االزدهار 
تجزئة ملتونة عمارة د الطابق االول 

شقة رقم ) مراكش - . مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(02997

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (2
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TWO : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.FLOWERS TRAVEL
وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أسفار.
االزدهار   : عنوان املقر اال تماعي 
تجزئة ملتونة عمارة د الطابق االول 
مراكش   .  - مراكش   ( رقم  شقة 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 450   : محمد  الساي6  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 SAHIN SELCUK   :  450 السيد

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 (00   : السيدة سعاد أيت حمو 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الساي6 محمد عنوانه(ا)  السيد 

عملية ملتونة بلوك د الطابق ) الشقة 

) االزدهار مركش . مراكش املغرب.

 SAHIN SELCUK السيد 

عنوانه(ا) تركيا . تركيا تركيا.

السيدة سعاد أيت حمو عنوانه(ا) 

250 الوحدة ) الحي املحمدي مراكش 

. مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة سعاد أيت حمو عنوانه(ا) 

250 الوحدة ) الحي املحمدي مراكش 

. مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2552)).

750I

LE PREMIER CONSEIL

 TRAVEL  LOVERS
 شعار 

SEAT AND SEE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

 SEAT شعار  TRAVEL  LOVERS

AND SEE  شركة ذات مسؤولية

 محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي اقامة  واد عمارة 
09) رقم 43 الطابق 3 مراكش - . 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(02999

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   03
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SEAT شعار    TRAVEL  LOVERS

. AND SEE
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السياحي.
عنوان املقر اال تماعي : شارع عبد 
اقامة  واد عمارة  الخطابي  الكريم 
 .  - مراكش   3 الطابق   43 رقم   (09

مراكش املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الغرا1  أمين  محمد  السيد 
درهم   (00 بقيمة  حصة   (.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الغرا1  أمين  محمد  السيد 
الشريف  زنقة  أمرشيش  عنوانه(ا) 
االدري�سي رقم 245 مراكش . مراكش 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الغرا1  أمين  محمد  السيد 
الشريف  زنقة  أمرشيش  عنوانه(ا) 
االدري�سي رقم 245 مراكش . مراكش 

املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2554)).

751I

FIDIS CONSEIL

MY QUAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDIS CONSEIL
 MASSIRA 1 LOT A N°493 2EME

 RTAGE N°3 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
MY QUAD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي املسيرة 

) بلوك أ رقم 493 الطابق الثاني 
الشقة رقم 03، مراكش - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(0(953

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   06
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MY  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.QUAD
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكواد و الدرا ات الرياضية.
حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الطابق   493 أ رقم  بلوك   ( املسيرة 
 - مراكش   ،03 رقم  الشقة  الثاني 

40000 مراكش املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000   : أندف  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  اندف  يوسف  السيد 
مجموعة األرك حي يوسف   (7 رقم 

بن تاشفين 40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  انـدف  يوسف  السيد 
مجموعة األرك حي يوسف   (7 رقم 

بن تاشفين 40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   2( بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2020 تحت رقم 782.

752I

Global Services Network

QALAM PUBLISHING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Global Services Network

 RUE NAJISS BLOC 16 I 2 RUE

 NAJISS BLOC 16 I 2، 10100،

RABAT املغرب

QALAM PUBLISHING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 30 شارع 

عقبة شقة رقم 2) بيس اقامة النيل 

اكدال الرباط - 00)0) الرباط 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(43247

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   (4

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.QALAM PUBLISHING

تنظيم و   : غرض الشركة بإيجاز 

و  التقافية   تاطير احداث التواصل 
محتوى  انشاء  التفاعلية,  و  العلمية 

طباعة  االنترنت,  على  مواقع  و 

الكت6, تنظيم مسابقات في املجاالت 

التقافية  و العلمية و التفاعلية..

30 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 

عقبة شقة رقم 2) بيس اقامة النيل 

الرباط   (0(00  - الرباط  اكدال 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 450   : بنصري  املهدي  السيد 

حصة بقيمة 45.000 درهم للحصة .

450 حصة    : السيد ايمن بوبوح 

بقيمة 45.000 درهم للحصة .

السيد فيصل فائق :  00) حصة 

بقيمة 0.000) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

بنصري عنوانه(ا)  املهدي  السيد 

)2 بلوك ب زنقة اللبالب رقم  قطاع 

4 حي الرياض الرباط 00)0) الرباط 

املغرب.

عنوانه(ا)  بوبوح  ايمن  السيد 

 1 عمارة  الفيالو  اقامة   (8 قطاع 

 (0(00 حي الرياض الرباط   6 شقة 

الرباط املغرب.
السيد فيصل فائق عنوانه(ا) رقم 

عمارة ق اقامة نسيم البحر تمارة   4

2000) تمارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

بنصري عنوانه(ا)  املهدي  السيد 

)2 بلوك ب زنقة اللبالب رقم  قطاع 

4 حي الرياض الرباط 00)0) الرباط 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (9 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2020 تحت رقم 69)).

753I

LE PREMIER CONSEIL

  MAG  DEVELOPPEMENT
LIFE  STYLE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

  MAG  DEVELOPPEMENT  LIFE

STYLE   شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع عبد 

الكريم الخطابي اقامة  واد عمارة 

09) رقم 43 الطابق 3 مراكش - . 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(02565

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

  MAG  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

  DEVELOPPEMENT  LIFE  STYLE

: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

االشغال املختلفة أو البناء.

عنوان املقر اال تماعي : شارع عبد 

اقامة  واد عمارة  الخطابي  الكريم 
 .  - مراكش   3 الطابق   43 رقم   (09

مراكش املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

6.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

السيد  عديل معتصم :  30.000 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 30.000   : السيد  واد معتصم 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عديل معتصم عنوانه(ا)  السيد  

 . مراكش  اورير  ايت  ايكودار  حي 

مراكش املغرب.

عنوانه(ا)  معتصم  السيد  واد 

حي ايكودار ايت اورير الحوز مراكش 

. مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد هشام معتصم عنوانه(ا) 

 . مراكش  اورير  ايت  ايكودار  حي 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (( بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 39)2)).

754I

LE PREMIER CONSEIL

 RENA BUSINESS
شعار

AL ASSIL CAFE 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين ممثل قانوني للشركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

 AL ASSIL شعار RENA BUSINESS

CAFE »شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: الطابق 

االر�سي ملحاميد 5 رقم )97 مراكش 

- - مراكش املغرب.

»تعيين ممثل قانوني  للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.65945

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

وتبعا   2020 فبراير   03 في  املؤرخ 

تعيين  تقرر  لتعيين مسير(ين)  دد 

املمثل(ين) القانوني(ين): 

- بن عمر عبد اللطيف.

- RENA BUSINESS  شركة ذات 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد الكائن مقرها اإل تماعي ب: 

 97( رقم   5 الطابق االر�سي ملحاميد 

مراكش . مراكش املغرب

عند  التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء: -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (( بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 29)2)).

755I

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

 STE COMARTE MAROC

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

عمارة نوميديا شارع محمد الخامس 

الطابق 2الشقة3 تازة ، 35000، 

تازة املغرب

 STE COMARTE MAROC SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها اال تماعي الحي 

الصناعي املحطة  بلدية واد امليل - 

35000 تازة .

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.4573

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 06 فبراير 2020 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   20 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2020 تحت رقم 34).

756I

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

 STE COMARTE MAROC
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير  ديد للشركة

العبدالوي لالشغال املحاسبتية
عمارة نوميديا شارع محمد الخامس 

الطابق 2الشقة3 تازة ، 35000، 
تازة املغرب

 STE COMARTE MAROC SARL
AU  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي الحي 

الصناعي املحطة  بلدية واد امليل - 
35000 تازة املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4573
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيين   2020 04 فبراير  املؤرخ في 
السيد(ة)   للشركة  مسير  ديد 

بوتراب عبد الرحيم كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   20 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2020 تحت رقم 34).

757I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

INMAE INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 شارع فا1 الطابق األول رقم ) ، 

90000، طنجة املغرب
INMAE INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 8، شارع 
فا1، الطابق ) رقم ) - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(043(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   ((

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INMAE INVEST

كراء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقارات

- االستيراد والتصدير.

8، شارع   : عنوان املقر اال تماعي 
 90000  -  ( رقم   ( الطابق  فا1، 

طنجة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

200.000.) درهم، مقسم كالتالي:

 3.000   : سفاني  طارق  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

الحرتي  املقراعي  شفيق  السيد 

درهم   (00 بقيمة  حصة   3.000   :

للحصة .

السيد محمد عبد الحق :  3.000 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 3.000   : السيدة اكرام العزوزي 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  سفاني  طارق  السيد 
البرانص 2، تجزئة الغرفة ) زنقة 2) 

رقم 2 90000 طنجة املغرب.

الحرتي  املقراعي  شفيق  السيد 

عنوانه(ا) مرك6 باب البحر فيال رقم 

48 90000 طنجة املغرب.

السيد محمد عبد الحق عنوانه(ا) 

اقامة ابن بطوطة، بلوك د ، الطابق 
4 رقم 86 90000 طنجة املغرب.

السيدة اكرام العزوزي عنوانه(ا) 

شارع املامون زنقة )، درب ازميزم رقم 

35 9.030 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه(ا)  سفاني  طارق  السيد 
البرانص 2، تجزئة الغرفة ) زنقة 2) 

رقم 2 90000 طنجة املغرب
الحرتي  املقراعي  شفيق  السيد 
عنوانه(ا) مرك6 باب البحر فيال رقم 

48 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم 230737.

758I

LE PREMIER CONSEIL

 PARA PHARMACIE
FATOUTA TWO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين ممثل قانوني للشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
 PARA PHARMACIE FATOUTA

TWO  »شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها اال تماعي: محل 
رقم 2 عمارة أ اقامة املنار 6 الحي 
الشتوي مراكش - - مراكش املغرب.

»تعيين ممثل قانوني  للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.6(47(
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
وتبعا   2020 فبراير   04 في  املؤرخ 
تعيين  تقرر  لتعيين مسير(ين)  دد 

املمثل(ين) القانوني(ين): 
- العتماني الدهبي محمد

 PARA PHARMACIE  -
ذات  شركة    FATOUTA TWO
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
اإل تماعي  مقرها  الكائن  الوحيد 
عمارة أ اقامة املنار   2 ب: محل رقم 
مراكش   . مراكش  الشتوي  الحي   6

املغرب
عند  التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء: -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (9 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم 2430)).

759I

JIHA FIDUCIAIRE

AUCOGEST 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

JIHA FIDUCIAIRE

 N° 5 RUE 3908 HAY EL QODS

 DCHEIRA INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC

 AUCOGEST  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 06 
زنقة 3909 حي القد1  الدشيرة 

انزكان. - 86360 انزكان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(9973

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. AUCOGEST

تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات القانونية و الضريبية  .
 06 رقم   : عنوان املقر اال تماعي 
الدشيرة  القد1   حي   3909 زنقة 

انزكان. - 86360 انزكان املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 800   : السيد تاضومانت عي�سى 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

السيد تاضومانت مصع6 :  200 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عي�سى  تاضومانت  السيد 
شارع   508 زنقة   25 رقم  عنوانه(ا) 

 86360 انزكان  الدشيرة  السعديين 

انزكان املغرب.

مصع6  تاضومانت  السيد 
حي   3908 زنقة   5 رقم  عنوانه(ا) 

 86360 انزكان  الدشيرة  القد1 

انزكان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

مصع6  تاضومانت  السيد 
حي   3908 زنقة   5 رقم  عنوانه(ا) 

 86360 انزكان  الدشيرة  القد1 

انزكان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   27 بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

2020 تحت رقم 356.

760I

FOR NEGOCE

ABIDINEBOULANGERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOR NEGOCE

حي خط الرملة ) شارع ام السعد 

الرقم )3 ، 70000، العيون املغرب

ABIDINEBOULANGERIE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

ابن الجني رقم 3) حي موالي رشيد 

العيون. - 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3(045

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (9

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ABIDINEBOULANGERIE
مخبزة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وممول الحفالت.
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
حي موالي رشيد   (3 ابن الجني رقم 

العيون. - 70000 العيون املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : بوصولة  امحمد  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 500   : مريم  بنعابدين  السيدة 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد امحمد بوصولة عنوانه(ا) 
شارع محمد الزرقطوني فيال بوصولة 

العيون 70000 العيون املغرب.
السيدة بنعابدين مريم عنوانه(ا) 
شارع محمد الزرقطوني فيال بوصولة 

العيون 70000 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة بنعابدين مريم عنوانه(ا) 
شارع محمد الزرقطوني فيال بوصولة 

العيون 70000 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
24 فبراير  االبتدائية بالعيون  بتاريخ 

2020 تحت رقم 506/20.
761I

regivar SARL

ريجيفار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

regivar SARL
 n° 17 Rue 83 Hay Takadoum

 Ain Haroun ، 30000، FES
Maroc

ريجيفار شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : رقم 7) 
زنقة 83 حي التقدم عين هارون - 
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30000 فا1 املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.54623

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر   20(9 د نبر   27 في  املؤرخ 

املسؤولية  ذات  ريجيفار شركة  حل 

 (00.000 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 

درهم وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 

حي التقدم عين هارون   83 زنقة   (7

30000 فا1 املغرب نتيجة لغياب   -

أي نشاط ا تماعي.

و عين:

السيد(ة) عرشان  بدر و عنوانه(ا) 
رقم 7) زنقة 83 حي تقدم عين هارون 

فا1 املغرب كمصفي   30000 فا1 

(ة) للشركة.

و  سمير  ملحسك   السيد(ة) 
83 حي تقدم  7) زنقة  عنوانه(ا) رقم 

فا1   30000 فا1  هارون  عين 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

 (7 وفي رقم   20(9 27 د نبر  بتاريخ 

زنقة 83 حي تقدم عين هارون فا1 - 

30000 فا1 املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   23 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2020 تحت رقم 362.

762I

LE PREMIER CONSEIL

BIKES 2 RENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

BIKES 2 RENT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي مركز 
االعمال منارة شارع عبد هللا بن 

ياسين رقم 5 الطابق ) مكت6 رقم 4 
مراكش - . مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(03(45

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (9
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BIKES : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.2 RENT
-كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدرا ات الهوائية والنارية
-تنظيم الحفالت واملهر انات .

مركز   : اال تماعي  املقر  عنوان 
بن  هللا  عبد  شارع  منارة  االعمال 
ياسين رقم 5 الطابق ) مكت6 رقم 4 

مراكش - . مراكش املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000   : موعة  شكي6  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  موعة  شكي6  السيد 
عين مزوار  تجزئة ياسمينة فيال 02) 

مراكش . مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  موعة  شكي6  السيد 
عين مزوار  تجزئة ياسمينة فيال 02) 

مراكش . مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 تحت رقم )269)).
763I

JIHA FIDUCIAIRE

MARKA DECO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JIHA FIDUCIAIRE

 N° 5 RUE 3908 HAY EL QODS

 DCHEIRA INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC

MARKA DECO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي  رقم 365 

حي الحرفيين ايت ملول انزكان  - 

50)86 انزكان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(9975

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MARKA DECO

نجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخش6 .

عنوان املقر اال تماعي :  رقم 365 

 - انزكان   ملول  ايت  الحرفيين  حي 

50)86 انزكان املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000   : احمد  اعمارة  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  احمد  اعمارة  السيد 
شارع   07 زنقة  عليوة   6637 رقم 
 86(50 القد1 التمسية ايت ملول  

انزكان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  احمد  اعمارة  السيد 
شارع   07 زنقة  عليوة   6637 رقم 
 86(50 القد1 التمسية ايت ملول  

انزكان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

2020 تحت رقم 357.
764I

HISSABE.COM SARL AU

 PERLE DE SUD
CONSTRUCTIONS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

HISSABE.COM SARL AU
شارع موالي يوسف إقامة الفتح 

الطابق الرابع رقم 6) - طنجة شارع 
موالي يوسف إقامة الفتح الطابق 
الرابع رقم 6) - طنجة، 90000، 

طنجة املغرب
 PERLE DE SUD

CONSTRUCTIONS  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

موالي يوسف اقامة الفتح رقم 28 
طنجة - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(03255

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   07
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 PERLE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. DE SUD CONSTRUCTIONS
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء و مختلفة ..
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 28 موالي يوسف اقامة الفتح رقم 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : الدحاني  احمد  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  الدحاني  احمد  السيد 
 47900 حي تانسيطة اخشاع زاكورة 

زاكورة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  الدحاني  احمد  السيد 
 47900 حي تانسيطة اخشاع زاكورة 

زاكورة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   2( بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم 229755.
765I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

 FERDAOUS PROVIDING &
SERVICES

إعالن متعدد القرارات

  GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard,  Al Qods, Lot Al (57
 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
 FERDAOUS PROVIDING &

SERVICES  »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: 259 
 Rue B Al Majd L Al Majd Lt
Tanger - 90000-891 طنجة 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.95967
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 9) فبراير 2020
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
تفويت حصص

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
استقالة مسير

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

ينص على  الذي  و7:   6 رقم  بند 
فوت السيد اشرف واحمدي  مايلي: 
 (00 فئة  من  ا تماعية  حصة   34
درهم للحصة الواحدة  لفائدة السيد 

خالد فردو1
بند رقم 2): الذي ينص على مايلي: 
استقالة السيد اشرف واحمدي من 

منصبه كمسير للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم 4)2308.
766I

AZ CONSULATNTS

 AUTO ECOLE HAJ SAADI
FAMILY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير  ديد للشركة

AZ CONSULATNTS
 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME ETAGE IMM 141
 CASABLACA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 AUTO ECOLE HAJ SAADI
FAMILY  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 44 شارع 

محمد السالوي - 30000 فا1 
املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.60865
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2020 3) فبراير  املؤرخ في 

السيد(ة)  للشركة  مسير  ديد 

سعدي عبد الحميد كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  بفا1   التجارية 

2020 تحت رقم 789/020.

767I

MAROC CONSEIL CONSULTANT

SARL AU 

S.N.T.T
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MAROC CONSEIL

CONSULTANT SARL AU

 IMM OTMANE 1ER ETAGE

 APPT. 5 EN FACE LYCÉE VICTOR

 HUGO Q.Y.B.T.ROUTE TARGA

 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH

MAROC

S.N.T.T   شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي ملك 

سعادة 7 كدية العبيد الطابق 

االول شقة 4 عمارة 88 أ  - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(02(83

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   (7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.  S.N.T.T

أشغال    : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة و البناء.

ملك   : اال تماعي  املقر  عنوان 
7 كدية العبيد الطابق االول  سعادة 
شقة 4 عمارة 88 أ  - 40000 مراكش 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 5.000   : السيد بوركالن لحسن 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بوركالن لحسن عنوانه(ا)  
دار السعادة عمارة  36 الطابق الثاني 
شقة رقم 2 40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد بوركالن لحسن عنوانه(ا)  
دار السعادة عمارة  36 الطابق الثاني 

شقة رقم 2 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   29 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2020 تحت رقم 758))).
768I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

JOBATINORD
إعالن متعدد القرارات

  GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard,  Al Qods, Lot Al (57
 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
JOBATINORD »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: 57), 
 Boulevard Al Qods, Lot Al

 Majd, 4ème Etage, Appt N°12 –
Aouama - Tanger - 90000 طنجة 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.64983

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2020 فبراير   (8 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
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قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
تفويت حصص

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
استقالة مسير 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تحويل الشكل القانوني للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

الذي ينص على   :7 و   6 بند رقم 
 50 فوت السيد ادريس اهام  مايلي: 
00) درهم  حصة ا تماعية من فئة 
للحصة الواحدة لفائدة السيد رشيد 

الطريبق
على  ينص  الذي   :(2 رقم  بند 
اهام  ادريس  السيد  استقالة  مايلي: 

من منصبه كمسير لشركة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم 3)2308.
769I

alexi

COTRIC INDUSTRIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

alexi
 immeuble 85 rue idriss lahraizi

 4 éme étage n 19 ، 20300،
casablanca maroc

COTRIC INDUSTRIE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
الفارسية منطقة أوكاشا الدار 

الببيضاء - 20300 الدار الببيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.48847
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2020 يناير   22 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    COTRIC INDUSTRIE
وعنوان  درهم   500.000 رأسمالها 
الفارسية  شارع  اإل تماعي  مقرها 
 - الببيضاء  الدار  أوكاشا  منطقة 

20300 الدار الببيضاء املغرب نتيجة 

ل : استحالة اإلشتغال بالشركة..

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الدار  أوكاشا  منطقة  الفارسية 

الببيضاء  الدار   20300  - الببيضاء 

املغرب. 

و عين:

و  تغموتي  فؤاد    السيد(ة) 

التقسيم  كاليفورنيا  عنوانه(ا) 

 20300 الببيضاء  الدار   54 رقم 

(ة)  املغرب كمصفي  الببيضاء  الدار 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم ))3)73.

770I

CAFIGEC

CHRA IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

CHRA IMPORT EXPORT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 0)4 شارع 

الزرقطوني اقامة حماد الشقة ) - 

00)20 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

4580(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (3

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CHRA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.IMPORT EXPORT

: تصدير و  غرض الشركة بإيجاز 

استيراد الفواكه و الخضر.

 4(0  : اال تماعي  املقر  عنوان 

شارع الزرقطوني اقامة حماد الشقة 

) - 00)20 الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد رصدي زكرياء :  300 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

السيد اشنوري عمر :  700 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  زكرياء  رصدي  السيد 

رقم   20 زنقة   ( طابق  زكية  تجزئة 

الدار   20(00 معروف  سيدي   98

البيضاء املغرب.

عنوانه(ا)  عمر  اشنوري  السيد 

6) درب غلف   حي الشرطة فيال رقم 

00)20 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  زكرياء  رصدي  السيد 

رقم   20 زنقة   ( طابق  زكية  تجزئة 

الدار   20(00 معروف  سيدي   98

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 732075.

771I

FISCOMPTES

MEDLAMJADIB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FISCOMPTES
زنقة ابن رشد عمارة ب الطابق 
الثاني رقم )) ، 60020، و دة 

املغرب
MEDLAMJADIB شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي  20 تجزئة 
قادة وشركاؤه طريق بوقنادل  - 

60000 و دة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3470(

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   20(9 نونبر   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MEDLAMJADIB
خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 
استخالص الفواتير وتحويل االموال 

 C O N C E S S I O N N A I R E
 (PRESTATIONS DE SERVICE –
 ENCAISSEMENT DES FACTURES

. (– TRANSFERT D’ARGENT
 20   : اال تماعي  املقر  عنوان 
تجزئة قادة وشركاؤه طريق بوقنادل  

- 60000 و دة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (0.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 (00   : ملجدي6   مونيا  السيدة 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة مونيا ملجدي6  عنوانه(ا) 

 23 رقم   (2 األمانة  السالمة   تجزئة  

و دة 60000 و دة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة مونيا ملجدي6  عنوانه(ا) 

 23 رقم   (2 األمانة  السالمة   تجزئة  

و دة 60000 و دة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   06 بتاريخ  بو دة   التجارية 

2020 تحت رقم 544.

772I

cabinet jdaini

 GROUPE YACHAOUI

KARIMI CAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet jdaini

 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE

 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc

 GROUPE YACHAOUI KARIMI

CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي ))) شارع 

االزهار حي املجد بركان - 63300 

بركان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

706(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون   2020 فبراير   (0

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 GROUPE YACHAOUI KARIMI

.CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

 (((  : اال تماعي  املقر  عنوان 

شارع االزهار حي املجد بركان - 63300 

بركان املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد رشيد كريمي :  500 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

 300   : يشاوي  احسين  السيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

السيد زكرياء يشاوي :  200 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  كريمي  رشيد  السيد 

طراسفالسطراط   (092 هوالندا 

هوالندا.

السيد احسين يشاوي عنوانه(ا) 

)3 حي الحسني  20 غشت رقم  زنقة 

بركان 63300 بركان املغرب.

عنوانه(ا)  يشاوي  زكرياء  السيد 

انصار   بني  الجديدة  الثانوية  حي 

62050  بني انصار املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  بنبيهي  يسرى  السيدة 

را1   62602 حي طنجة را1 املاء  

املاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   26 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2020 تحت رقم 09/2020).
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cabinet jdaini

HCRM TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet jdaini
 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE
 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc
HCRM TRAVAUX  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 29 زنقة 
اصيال حي النهضة بركان - 63300 

بركان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7063

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   (0
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 HCRM : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. TRAVAUX
*مقاولة   : بإيجاز  غرض الشركة 

االشغال املختلفة او البناء
* االستيراد والتصدير 

* كراء االت االشغال العمومية.
زنقة   29  : عنوان املقر اال تماعي 
 63300  - بركان  النهضة  حي  اصيال 

بركان املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000   : السيد عمر حبجاوي  

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  عمر حبجاوي   السيد 

بركان  النهضة  حي  اصيال  زنقة   29

63300 بركان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  عمر حبجاوي   السيد 

بركان  النهضة  حي  اصيال  زنقة   29

63300 بركان املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   26 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2020 تحت رقم 0/2020)).
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SERVI MAROC -SARL

SERVI MAROC -SARLAU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SERVI MAROC -SARL

 67Rue ChevalIer Bayard 5eme

 étage  N°16 CASABLANCA،

1200، CASABLANCA MAROC

SERVI MAROC -SARLAU شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

 Rue ,67 وعنوان مقرها اإل تماعي

  ChevalIer Bayard 5eme étage

 N°16 CASABLANCA 1200

.CASABLANCA MAROC

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.266425

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2020 فبراير   06 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد (ة) مساعف حسن 

أصل  من  ا تماعية  حصة   (.000

(ة)  السيد  لفائدة   حصة   (.000

ملجرد املهدي بتاريخ 06 فبراير 2020.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 (4 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 730829.
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KDM COMPTA

KLK EVENTS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KDM COMPTA

 BD IBN ROCHD IMM ALJ2 RDC

OUJDA maroc ،60000 ، 5/N 5

KLK EVENTS SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي املحل رقم 

)8) الكائن بسوق املسيرة  - 60000 

و دة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3479(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   ((

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 KLK  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. EVENTS SARL

متعهد    -  : غرض الشركة بإيجاز 

الحفالت

-  مزينة عرائس

- تنظيم العروض واألحداث

عنوان املقر اال تماعي : املحل رقم 

)8) الكائن بسوق املسيرة  - 60000 

و دة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد خمخام خالد :  250 حصة 

بقيمة 25.000 درهم للحصة .

السيد بنيونس زيرار :  250 حصة 

بقيمة 25.000 درهم للحصة .

حصة   250   : السيد محمد لود 

بقيمة 25.000 درهم للحصة .

السيد كمال عرباوي :  250 حصة 

بقيمة 25.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  خالد  خمخام  السيد 
سلوان   225 رقم  العمران  تجزئة 

000)6  الناظور املغرب.
عنوانه(ا)  زيرار  بنيونس  السيد 
تجزئة  الطريس  الخالق  عبد  شارع 
و دة   60000  56 رقم  بنزناسن 

املغرب.
حي  عنوانه(ا)  لود  محمد  السيد 
 60000  3 القد1 زنقة الخلوة رقم 

و دة املغرب.
 6 السيد كمال عرباوي عنوانه(ا) 
 6 3 رقم  شارع االمام الغزالي الطابق 

املغرب و دة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 6 السيد كمال عرباوي عنوانه(ا) 
 6 3 رقم  شارع االمام الغزالي الطابق 

60000 و دة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   20 بتاريخ  بو دة   التجارية 

2020 تحت رقم 9)7.
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رياض زناتة

LABEL ESSALIMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

رياض زناتة
تجزئة كمال رقم 25 عين حرودة 

املحمدية، 20630، املحمدية املغرب
LABEL ESSALIMA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 59)شارع 
املقاومة مر1 سلطان  64) شارع 
ابو درعة املراك�سي الحي املحمدي 

20000 الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.445643

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
رفع  تم   2020 يناير   27 في  املؤرخ 
رأسمال الشركة بمبلغ قدره »4.300 
إلى  درهم«   (0.000« أي من  درهم« 
:  تقديم  »4.300) درهم« عن طريق 

حصص نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 732428.
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رياض زناتة

LABEL ESSALIMA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

رياض زناتة

تجزئة كمال رقم 25 عين حرودة 

املحمدية، 20630، املحمدية املغرب

LABEL ESSALIMA  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 59) شارع 

املقاومة - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.445643

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2020 يناير   27 املؤرخ في 

بن  السيد(ة)   للشركة  مسير  ديد 

كيران  أمين كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 732428.
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FIDUCIARE ECF

AGENCEMENT-CREATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

FIDUCIARE ECF

 BOULEVARD HAJ OMAR (46

 RIFII BEN JDIA ، 20120،

CASABLANCA MAROC

  AGENCEMENT-CREATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي 744 زنقة 

بوكراع بوركون - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

444(29

بمقت�سى قرار الشريك الوحيد 

املؤرخ في 9) فبراير 2020 تم تغيير 

AGENCE- »تسمية الشركة من 

 »AIDA’S« إلى « MENT-CREATION

.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 732334.
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SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

SAMADE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

SAMADE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي محل 

رقم 64 تجزئة املوساوي ايت ملول 

انزكان - 50)86 انزكان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(9953

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 يناير   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAMADE

تجارة و   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تصدير املنتجات الزراعية و املحلية.

عنوان املقر اال تماعي : محل رقم 

64 تجزئة املوساوي ايت ملول انزكان 

- 50)86 انزكان املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

2.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

 (2.000   : ارموند  السيد كردي 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

الطويل  مال  ادراع  السيد 

درهم   (00 بقيمة  حصة   4.000   :

للحصة .

السيدة الوراري كلثومة :  4.000 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  ارموند  كردي  السيد 
فرنسا 3840) روغنيس فرنسا.

الطويل  مال  ادراع  السيد 
عنوانه(ا) ضبا�سي درب الجديد رقم 
23) مراكش 40000 مراكش املغرب.
السيدة الوراري كلثومة عنوانه(ا) 
مراكش   40000 حي النصر شيشاوة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الطويل  مال  ادراع  السيد 

عنوانه(ا) ضبا�سي درب الجديد رقم 

23) مراكش 40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

2020 تحت رقم 339.
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املحكمة التجارية بمراكش

مكت6 صعوبات املقاولة

فتح مسطرة التسوية القضائية

في موا هة السيد عبد هللا بن وادي 

BENNOUDA ABDELLAH

ملف عدد : 9/8302/397)20

اشعار
بمقت�ســى الحكــم عــدد 3)/2020 

 2020 فبرايــر   (8 بتاريــخ  الصــادر 

عــدد  املقاولــة  صعوبــات  ملــف  فــي 

املحكمــة  قضــت   20(9/8302/397

: بمراكــش  التجاريــة 

بفتــح مســطرة التســوية القضائيــة 

فــي موا هــة الســيد عبــد هللا بــن وادي 

BENNOUDA ABDELLAH املســجل 

املحكمــة  لــدى  التجــاري  بالســجل 

التجاريــة بمراكــش تحــت رقــم 99572 

وتحديــد تاريــخ التوقــف عــن الدفــع فــي 

8) شــهرا الســابقة لهــذا الحكــم.

الرحيــم  عبــد   : الســيد  وعينــت 

اســميح قاضيــا منتدبــا والســيد محمــد 

عنــه، نائبــا  بنجلــون 

ســنديكا  اعبــي  توفيــق   : والســيد 

عمــارة الرحمــة شــارع   58 والكائــن ب 

عبــد الكريــم الخطابــي  ليــز مراكــش.

الدائنيــن  مــن  فاملطلــوب  عليــه 

املعيــن  للســنديك  التصريــح بديونهــم 

ضمــن قائمــة موقعــة تتضمــن املبالــغ 

وذلــك  بالوثائــق  مرفقــة  املطلوبــة 

داخــل ا ــل شــهرين مــن تاريــخ نشــر 

هــذا اإلشــعار بالجريــدة الرســمية طبقــا 

ملقتضيــات املــواد 584 و 9)7 و 720 

التجــارة. مدونــة  مــن 

بشــهرين  األ ــل  هــذا  يمــدد   *

خــارج  القاطنيــن  للدائنيــن  بالنســبة 

 . ململكــة ا
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

19

املحكمة التجارية بمراكش

ملف عدد : 45/2020

حساب عدد 857)

بيع أصل تجاري
بتاريخــي توثيقــي  عقــد   بمقت�ســى 

واملســجل   ،2020 ينايــر   (0 و   7  

بمراكش بتاريخ 6 يناير 2020، سجل 

اإليــداع : 2020-0004106-11071، 

أمر بالتحصيل : 3422/2020، مر ع 

.2020(82(((049  : األداء 

بــاع الســيد مبــارك الخريبكــي،   /(

األول  الشــطر  بمراكــش،  الســاكن 

تامنصــورت،   (26 رقــم  ز  حــرف 

الوطنيــة  التعريــف  لبطاقــة  الحامــل 

.HA69475 رقــم 

الســاكن  للســيد يونــس التجانــي، 

بمراكــش، تجزئــة بــرادي 2 رقــم 93)، 

الوطنيــة  التعريــف  لبطاقــة  الحامــل 

.HA133256 رقــم 

الــذي  التجــاري  األصــل   ميــع 

الد ــاج  لبيــع  كمتجــر  يســتغل 

واملســتغل  الكائــن  بالتقســيط، 

الجديــدة  املدينــة  بمراكــش، 

بالســجل  واملســجل  تامنصــورت، 

التجــاري باملحكمــة التجاريــة بمراكــش 

الســجل  مــن   ((6998 رقــم  تحــت 

املاديــة  عناصــره  بجميــع  التحليلــي 

قــوم بثمــن إ مالــي قــدره  واملعنويــة، 

ألــف درهــم  وأربعــون  تســعة  ونهايتــه 

درهــم).  49.000(

فعلــى دائنــي البائــع املذكــور أعــاله 

قســم  إلــى  بتعرضاتهــم  يتقدمــوا  أن 

الســجل التجــاري باملحكمــة التجاريــة 

بمراكــش داخــل أ ــل يبتــدئ مــن تاريــخ 

نشــر اإلعــالن األول وينتهــي فــي اليــوم 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن األول
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

81 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
ملف عدد : 2020/47

حساب عدد 879)
تقديم أصل تجاري حصة في شركة

بمقت�ســى عقــد مــؤرخ فــي 28 ينايــر 
قــدم  بمراكــش  واملســجل   ،2020
الحامــل  ؛  محمــد  اعرابــن   : الســادة 
رقــم  الوطنيــة  التعريــف  لبطاقــة 

؛  E5749
اعرابــن عبــد هللا ؛ الحامــل لبطاقــة 

التعريــف الوطنيــة رقــم B39687 ؛
اعرابــن حســن ؛ الحامــل التعريــف 

.E((27(0 الوطنيــة رقــم
 HOTEL LES JARDINS لشــركة 
مقرهــا  الكائــن   D’ESSAOUIRA
اال تماعــي بريــاض الزتــون لقديم درب 
ســدي بولوقــات رقــم 3 مراكــش  ميــع 
لفنــدق  واملعــدة  التجــاري  األصــول 
املســجل بالســجل التجــاري تحــت رقــم 
بجميــع   45036 و   45038 ؛   45040
عناصــره املاديــة واملعنويــة كحصــة فــي 
شــركة قــوم بمبلــغ 2.400.000 درهــم.
الحصــة  املقــدم  دائنــي  فعلــى 
يتقدمــوا  أن  أعــاله  املذكــورة 
الســجل  قســم  إلــى  بتصريحاتهــم 
التجــاري باملحكمــة التجاريــة بمراكــش 
نشــر  تاريــخ  مــن  يبتــدئ  أ ــل  داخــل 
اليــوم  فــي  وينتهــي  األول  اإلعــالن 
الخامس عشر من نشر اإلعالن االثني.

اإلعالن األول
عن رئيس كتابة الضبط

82 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
تقديم أصل تجاري حصة في شركة

ملف رقم : 2020/26
حساب رقم : )77)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
مسجل بمراكش   20(9 ديسمبر   20
السيد  قدم   2020 يناير   24 بتاريخ 
مخلص عبد الرحيم، الحامل لبطاقة 
 ،E80920 رقم  الوطنية  التعريف 
الساكن بتجزئة كريمة رقم 22 شارع 

األمير موالي عبد هللا مراكش.

الكائن  التجاري  األصل  مجموع 

متجر   6( رقم  يوغوزالفيا  بزنقة 
تزاول  مراكش  و68  ليز   67 رقم 

بهما تجارة املالبس الجاهزة بنصف 

الجملة.

املقيد بالسجل التجاري بمراكش 

من   43924 السجل  من  رقم  تحت 

عناصره  بجميع  اإليضاحي  السجل 

املادية واملعنوية بثمن قدره 00.000) 

درهم.
رأسمالها   CARISMEN للشركة 

طرف  من  املمثلة  درهم   (0.000

السيد مخلص عبد الرحيم.
فعلى دائني البائع املتنازل املذكور 

إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن  أعاله 

باملحكمة  التجاري  السجل  قسم 

التجارية بمراكش داخل أ ل يبتدئ 

من تاريخ نشر اإلعالن األول وينتهي في 

اليوم الخامس عشر من نشر اإلعالن 

الثاني.

اإلعالن الثاني
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

14 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

ملف رقم 2020/28

حساب رقم 772)
بيع أصل تجاري

مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

 28 2020 ومسجل في  يناير   9 بتاريخ 

 : التالية  املرا ع  تحت   2020 يناير 

أمر   -  0006344  : املداخيل  كناش 

توصيل   ،2020/57(7 باستخالص 

باعت   20203246((049 األداء 

 RIAD SMARA املسماة  الشركة 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

 (00.000 رأسمالها  وحيد  شريك 

اال تماعي  مقرها  والكائن  درهم 
عرصة  زنقة   6 املدينة  بمراكش، 
التجاري  بالسجل  املقيدة  الحوت، 
للتعريف الحاملة   ،245(7 رقم 

 II.  -  إعالنات قضائية
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ورقم   06520(42 رقم  الجبائي 
 7(346000078 املو د  التعريف 
 RIAD MARA املسماة  للشركة 
املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها 0.000) درهم الكائن مقرها 
عمارة  مراكش،  أبواب  بمراكش 
واملقيدة   ( رقم  شقة    ،(24 رقم 
بالسجل التجاري بمراكش تحت رقم 
3)6)0)، الحاملة للتعريف الجبائي 
التعريف  ورقم   39486(36 رقم 
 00236805(000076 رقم  املوحد 
املستغل  التجاري  األصل  مجموع 
بمراكش  الكائن  للضيافة  كدار 
املدينة، 6 زنقة عرصة الحوتة املقيدة 
من   245(7 رقم  التجاري  بالسجل 
 2594 التحليلي وتحت رقم  السجل 
من السجل الترتيبي واملستغل تحت 
بثمن إ مالي    RIAD SMARA شعار
درهم تم اإلبراء   793.(47.50 قدره 

منه في العقد.
البائعة  الشركة  دائني  على 
يتقدموا  أن  أعاله  املذكورة 
بتعرضاتهم إلى قسم السجل التجاري 
داخل  بمراكش  التجارية  باملحكمة 
اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يبتدئ  أ ل 
األول وينتهي في اليوم الخامس عشر 

5) من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

 عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

15 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2020/29
حساب رقم : 774)

مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
في  مسجل   2020 يناير   (( بتاريخ 
2020 تحت املرا ع التالي :   28 يناير 
أمر   0006672 املداخيل  كناش 
توصيل   2020/5724 باستخالص 

األداء 049))20203244.
 ELGUELSYL باعت الشركة املسماة
املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة 
والكائن  درهم   250.000 رأسمالها 
 (90 بمراكش  اال تماعي  مقرها 
املقيدة حي سبتيين،  درب السقاية، 

 ،28479 رقم  التجاري  بالسجل   
رقم  الجبائي  للتعريف  الحاملة 
املوحد  التعريف  ورقم   65((093

.00(540264000070
 MOGADOR املسماة  للشركة 
املسؤولية  ذات  شركة   V34 CYC
درهم،   20.000 رأسمالها  املحدودة، 
 34 فيال  بالصويرة،  مقرها  الكائن 
الجديدة،  السياحية  املحطة  ب8، 
بمراكش  التجاري  بالسجل  واملقيدة 
الحاملة للتعريف   ،3755 تحت رقم 

الجبائي رقم 5248694).
مجموع األصل التجاري املستغل 
 (90 كدار للضيافة الكائن بمراكش 
املقيدة  حي سبتيين،  درب السقاية، 
من   28479 رقم  التجاري  بالسجل 
 2(99 التحليلي وتحت رقم  السجل 
من السجل الترتيبي واملستغل تحت 
إ مالي  بثمن   RIAD DJEBEL شعار 
منه  درهم تم اإلبراء   635.(00 قدره 

في العقد.
على دائني الشركة البائعة املذكورة 
أعاله أن يتقدموا بتعرضاتهم إلى قسم 
التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 
بمراكش داخل أ ل يبتدئ من تاريخ 
اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر (5)) من نشر اإلعالن 

الثاني.
اإلعالن الثاني

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

16 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

ملف رقم : 2020/33
حساب : 775)

 تقديم أصل تجاري 
حصة في شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بمراكش  ومسجل   2020 7 يناير 

بتاريخ 30 يناير 2020 قدم :
 السيد موحسين االلفي، الحامل 
  E(74802 رقم  الوطنية  للبطاقة 
برستيجيا  إقامة  بعنوان  الساكن 
غولف سيتي مدخل اوبال إقامة 69) 

شقة رقم 9 مراكش.

السيد محمد منير االلفي، الحامل 
  E(8588 رقم  الوطنية  للبطاقة 
الساكن بعنوان إقامة  نان األطلس 
القا�سي  زنقة   42 رقم  الحارثي   0(

عياض الحي الشتوي مراكش.
الحامل  االلفي،  كريمة  السيدة 
  E(36675 رقم  الوطنية  للبطاقة 
رقم   ( الساكن بعنوان برج النخيل 

25 النخيل ج مراكش.
الحامل  االلفي،  هشام  السيد 
  E476425 رقم  الوطنية  للبطاقة 
الساكن بعنوان تجزئة الخير رقم 5) 

تاركة مراكش.
الحامل  االلفي،  يوسف  السيد 
  E(68287 رقم  الوطنية  للبطاقة 
الساكن بعنوان زنقة القا�سي عياض 
إقامة  نان األطلس 4 الحي الشتوي 

مراكش.
الحامل  االلفي،  عثمان  السيد 
  E4((687 رقم  الوطنية  للبطاقة 
الجهيد  شارع   8 بعنوان  الساكن 
2 إقامة  نان أطلس كنزة  شقة رقم 

مراكش.
الحاملة  السيدة مالكة الخدري، 
 ،E20998 رقم  الوطنية  للبطاقة 
الساكنة بعنوان زنقة العلويين رقم 5 

 يليز مراكش.
 PREMIUM« شركة  لفائدة 
CENTRAL STORE« األصل التجاري 
الكائن ب 63) شارع محمد الخامس 
واملعد   40000  -  ليز مدينة مراكش 
تجاري مسجل تحت رقم  من محل 
ترتيبي  ورقم   (23682 رقم  تحليلي 
املادية  عناصره  بجميع   430 رقم 
 3.800.000 قدره  بثمن  واملعنوية 
درهم مقابل حصص في الشركة التي 

هي في طور التأسيس.
املذكورة  املتنازلة  دائني  فعلى 
إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن  أعاله 
باملحكمة  التجاري  السجل  قسم 
التجارية بمراكش داخل أ ل يبتدئ 
من تاريخ نشر اإلعالن األول وينتهي في 
اليوم الخامس عشر من نشر اإلعالن 

الثاني.
اإلعالن الثاني

عن رئيس كتابة الضبط

17 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

تقديم أصل تجاري حصة في شركة
ملف رقم 2020/34
حساب رقم : 790)

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
ومسجل بمراكش   20(9 يونيو   24  

بتاريخ 30 ديسمبر 9)20.
يوسف  هللا  فتح  السيد  وه6 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
E560868 نصف حصصه التي  رقم 
يملكها في هذا األصل التجاري وذلك 
القانونية  الضمانات  تحت  ميع 
والفعلية في هذا النوع من املعامالت 
الحامل  محمد  هللا  فتح  السيد  إلى 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
E5(7574 الذي صرح بقبوله لألصل 

التجاري ذات التعيين التالي :
التي  الحقوق  مجموع  نصف 
املعد  التجاري  األصل  في  يملكها 
بمراكش  الكائن  املأكوالت،  لبيع 
الدكان رقم 2، مرستان 3 امرشيش، 
واملسجل بالسجل التجاري تحت رقم 

72908 بمراكش.
على  الجاري  األصل  هذا  يشتمل 

العناصر التالية :
الزبناء والسمعة التجارية.

املعدة  واملنقوالت  املعدات 
الستغالله وغير املوصوفة بطل6 من 

الطرفين
أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 
بمراكش داخل أ ل يبتدئ من تاريخ 
اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
عن رئيس كتابة الضبط

71 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم 2020/35
حساب رقم : 794)

في  مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
2020 ومسجل بمراكش  7 يناير  3 و 
باعت شركة   2020 يناير   (7 بتاريخ 
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 CHALLENG’HAIR MAROC SARL
ش.ذ.م.م.  ماغوك)  اير  (تشالنج 
الكائنة بمراكش باب الجديد عملية 
شركة  لفائدة   239 رقم  ليل  مسك 
 CLINIQUE DU CHEVEU SARL
(كلينيك دو شوفو) ش.ذ.م.م. الكائنة 
شارع عالل الفا�سي   MCG بمراكش 
5، املسجل بالسجل  2) شقة  عمارة 
00069)  ميع األصل  التجاري رقم 
التجاري الكائن بمراكش باب الجديد 
عملية مسك ليل رقم 239 املعدة ل :

LA CLIENTELE ET 
L’ACHALANDAGE Y ATTACHES.

LE MATERIEL ET LE 
MOBILIER SERVANT A SON 
EXPLOITATION.

LE STOCK DE LA 
MARCHANDISE.
رقم  التجاري  بالسجل  واملسجل 
املادية  عناصره  بجميع   ،22359
ألف  ومائة  مليون  بمبلغ  واملعنوية، 

درهم (1.100.000،00 درهم).
أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 
بمراكش داخل أ ل يبتدئ من تاريخ 
اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
عن رئيس كتابة الضبط

72 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
مصلحة كتابة الضبط

السحل التجاري
ملف رقم : 2020/6
حساب رقم : 2254

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
3) يناير 7)20.

باع الطرف األول :
املغربي  الوهاب،  عبد  الشاوي 
الحامل لبطاقة التعريف  الجنسية، 
القاطن   ،A43291 رقم  الوطنية 
 20 قطاع  الرياض،  حي   بالرباط 
بلوك 0 رقم 5 إقامة األصيل عمارة أ 

شقة 2).

إلى الطرف الثاني :

املغربي  رضا،  أحمد  الشاوي 

الجنسية،  الحامل لبطاقة التعريف 

القاطن   ،A738948 رقم  الوطنية 

بالرباط 24 تجزئة فنيدة وليلى شارع 

الحوز.

حقوقه  مجموع   : التعيين 

األصل  في   ،3/( البالغة  املشاعة، 

 7 التجاري ملدرسة اإليمان الكائن ب 

تمارة  حي الوفاق،  تجزئة بن سودة، 

سجل تجاري رقم 0)520.

بمصلحة  التعرضات  وستقبل 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

 ((5) بالرباط إلى غاية خمسة عشر 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.

النشرة الثانية

63 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط

ملف رقم : 2020/7

حساب رقم : 2272

الطرف األول :

البطاقة  رقم  اخما�سي،  احمد 

مغربي   ،P1993 الوطنية  التعريف 

الجنسية.

الطرف الثاني :

 NUMIDIASYNE PRIVEE شركة

اخما�سي،  احمد   : القانوني  مسيرها 

املقر اال تماعي : 388) حي أوالد زعير 

عين عودة، تمارة.

األصل التجاري : مدرسة خاصة، 

388) حي أوالد زعير، عين   : العنوان 

التجاري  السجل  رقم  تمارة  عودة، 

.(05742

بمصلحة  التعرضات  وستقبل 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

 ((5) بالرباط إلى غاية خمسة عشر 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.

النشرة الثانية

رئيس مصلحة السجل التجاري

64 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
مصلحة السحل التجاري

بيع أصل تجاري
ملف رقم : 3)/2020
حساب رقم : 2336

إعالن أول - ثاني
توثيقي  قسمة  عقد  بمقت�سى 
حرر من طرف األستاذ أحمد الوزاني 
 املوثق بالرباط بتاريخ 5 ديسمبر 9)20 
قام كل من السيدة نفيسة بنبراهيم 
بنبراهيم  الحكيم  عبد  والسيد 
والسيدة نزهة صقلي بإسناد  ميع 
الكراء  حق  من  املشاعة  حقوقهم 
 ،5 بالرباط  الكائن  باملحل  املرتبط 
شارع الحسن الثاني واملقيد بالسجل 
 3(364 التجاري بالرباط تحت رقم 
الحاملة  إلى السيدة  هان بنبراهيم، 
رقم  للتعريف  الوطنية  للبطاقة 
القانوني  اإليداع  وسيتم   A737853

باملحكمة التجارية بالرباط.
غاية  إلى  التعرضات  وستقبل 
تاريخ  من  يوما   ((5) عشر  خمسة 

صدور اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية

65 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 2)/2020
حساب رقم : 2325

الطرف األول :
عنهم  تنوب  مجيد  بنبلعيد  ورثة 
فاطمة الزهرة القسيوي، رقم بطاقة 
التعريف الوطنية : V88700 مغربية 

الجنسية.
الطرف الثاني :

فاتن واعش، رقم بطاقة التعريف 
مغربية   AD117411  : الوطنية 

الجنسية.
األصل التجاري صيدلية السباعي.
ر ابيين  دوار  تمارة   : العنوان 
رقم السجل  محطة افريقيا،   7 رقم 

التجاري : 53500.
بمصلحة  التعرضات  وستقبل 
التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 
 ((5) بالرباط إلى غاية خمسة عشر 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية

رئيس مصلحة السجل التجاري

82 مكرر

املحكمة التجارية بالدارالبيضاء
ملف رقم : 29572)
حساب رقم : 66)8

بيع أصل تجاري
باع،

الحامــل  النعناعــي  فــؤاد   : الســيد 
BH238076 الوطنيــة  للبطاقــة 

لفائدة،
الحامــل  العســري  ملــود   : الســيد 

.BH435271 الوطنيــة  للبطاقــة 
هــو  الــذي  التجــاري  األصــل 
بنصــف  األحديــة  لبيــع  مخصــص 
زنقــة   0( الكائــن بالبيضــاء،  الجملــة، 
02 حي املســفيوي، واملســجل بالســجل 

.4(0840 رقــم  تحــت  التجــاري 
تســجل  التعرضــات  فــإن  وبذلــك 
بمكتــ6 الضبــط باملحكمــة التجاريــة 
بالــدار  التجــاري  الســجل  مكتــ6 
داخــل أ ــل خمســة عشــر  البيضــاء 
األولــى  للنشــرة  املوالــي  يومــا   ((5(

نيــة. لثا وا
النشرة األولى 

عن رئيس كتابة الضبط
11 مكرر

املحكمة التجارية بالدارالبيضاء
ملف رقم : 29576)
حساب رقم : 74)8

عقد تقدمة
السيد : بنعبد هللا شكي6 الحامل 
 ،BK21730 الوطنيــة  للبطاقــة 
الطبيعــي  للشــخص  ممثــل  بصفتــه 
التجــاري  بالســجل  مســجل  والغيــر 

البيضــاء. بالــدار 
 BENABDELLAH CHAKIB
الــدار   ،ARCHITECTES SARL AU

آنفــا. شــارع   9( البيضــاء 
خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :
طبيعيــة  بتقدمــة  القيــام  تــم 
 BENABDELLAH CHAKIB لشــركة 

.ARCHITECTES SARL AU
شــركة ذات املســؤولية املحــدودة 
بشريك وحيد مقرها اال تماعي بالدار 
شــارع   9( البيضــاء  الــدار  البيضــاء، 

أنفــا.
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تــم مســاهمة فــي الشــركة املذكــورة 

أعــاله بجميــع عناصــر أصــول وخصــوم 

األصــل التجــاري للشــخص الطبيعــي 

للعناصــر  مالكــة  الشــركة  وتصبــح 

املســاهم بهــا ابتــداء مــن يــوم تســجيلها 

فــي الســجل التجــاري.

مــن  املســتفيدة  للشــركة  ســيكون 

هــذه التقدمــة كامــل امللكيــة لألصــل 

مــن  التجــاري الحــال تقدمتــه ابتــداء 

توقيــع هــذا العقــد وســيكون لهــا أيضــا 

اإلنشــاء  تاريــخ  مــن  ابتــداء  االنتفــاع 

األصــل   : ب  الشــركة  لهــذه  النهائــي 

البيضــاء. بالــدار  التجــاري 

الدار البيضاء )9 شارع أنفا.
والغيــر مســجل بالســجل التجــاري 

بالــدار البيضــاء.

تســجل  التعرضــات  فــإن  وبذلــك 

بمكتــ6 الضبــط باملحكمــة التجاريــة 

بالــدار  التجــاري  الســجل  مكتــ6 

داخــل أ ــل خمســة عشــر  البيضــاء 

األولــى  للنشــرة  املوالــي  يومــا   ((5(

نيــة. لثا وا

النشرة األولى 
رئيس كتابة الضبط

12 مكرر

املحكمة التجارية بالدارالبيضاء

ملف رقم : 29582)

حساب رقم : 3)82

 PHARMACIE EL FIDA

SARL AU

151 BD. AL FIDA DERB 

BOUCHENTOUF CASA

عقد تقدمة
فتحــي  الزهــراء  فاطمــة  الســيدة 

االدري�ســي الحاملــة للبطاقــة الوطنيــة 

BE726745 بصفتــه ممثــل للشــخص 
الطبيعــي واملســجل بالســجل التجــاري 

 420640 تحــت عــدد  بالدارالبيضــاء 

 PHARMACIE DU BOULEVARD

 EL FIDA SARL AU 151 BD. AL

 FIDA DERB BOUCHENTOUF

CASA خصائصهــا كالتالــي تــم تصريــح 

مــا يلــي :

 تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة
PHARMACIE DU BOULEVARD 
EL FIDA SARL AU ذات  شركة 
وحيد بشريك  املحدودة   املسؤولية 
بالدارالبيضاء اإل تماعي   مقرها 
(5( BD. AL FIDA DERB 
BOUCHENTOUF CASA 
تم مساهمة في الشركة املذكورة 
أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم 
الطبيعي  للشخص  التجاري  األصل 
للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 
املساهم بها ابتداء من يوم تسجيلها 

في السجل التجاري.
مــن  املســتفيدة  للشــركة  ســيكون 
هــذه التقدمــة كامــل امللكيــة لألصــل 
مــن  التجــاري الحــال تقدمتــه ابتــداء 
توقيــع هــدا العقــد وســيكون لهــا أيضــا 
اإلنشــاء  تاريــخ  مــن  ابتــداء  االنتفــاع 
األصــل   : ب  الشــركة  لهــذه  النهائــي 

بالدارالبيضــاء  التجــاري 
151 BD. AL FIDA DERB 

BOUCHENTOUF CASA واملســجل  
بالدارالبيضــاء التجــاري   بالســجل 
فــإن وبذلــك    420640 عــدد   تحــت 
 التعرضــات تســجل بمكتــ6 الضبــط
الســجل مكتــ6  التجاريــة   باملحكمــة 
داخــل أ ــل  التجــاري بالدارالبيضــاء 
 خمسة عشر يوما املوالي للنشرة األولى
.والثانيــة

النشرة األولى 
رئيس كتابة الضبط

13 مكرر

املحكمة التجارية بالدارالبيضاء
ملف رقم : 29598)
حساب رقم : 8263

 YACHAR BOUHAYA
 ARCHITECTE

SARL AU
 CASA, 52 BOULEVARD

ZERKTOUNI 20140
عقد تقدمة

السيد محمد يشار بوحية الحاملة 
 BE722140 الوطنيــة  للبطاقــة 
الطبيعــي  للشــخص  ممثــل  بصفتــه 
التجــاري  بالســجل  مســجل  والغيــر 

بالدارالبيضــاء.

 YACHAR BOUHAYA
 ARCHITECTE  SARL AU CASA,
 52 BOULEVARD ZERKTOUNI
40)20 خصائصهــا كالتالــي تــم تصريــح 

: مــا يلــي 
طبيعيــة  بتقدمــة  القيــام  تــم 
 YACHAR BOUHAYA لشــركة 
شــركة   ARCHITECTE SARL AU
بشــريك  املحــدودة  املســؤولية  ذات 
وحيد مقرها اإل تماعي بالدارالبيضاء 
 CASA, 52 BOULEVARD
تــم مســاهمة   ZERKTOUNI 20140
بجميــع  أعــاله  املذكــورة  الشــركة  فــي 
األصــل  وخصــوم  أصــول  عناصــر 
التجــاري للشــخص الطبيعــي وتصبــح 
الشــركة مالكــة للعناصــر املســاهم بهــا 
ابتــداء مــن يــوم تســجيلها فــي الســجل 

التجــاري.
مــن  املســتفيدة  للشــركة  ســيكون 
هــذه التقدمــة كامــل امللكيــة لألصــل 
مــن  التجــاري الحــال تقدمتــه ابتــداء 
توقيــع هــدا العقــد وســيكون لهــا أيضــا 
اإلنشــاء  تاريــخ  مــن  ابتــداء  االنتفــاع 
األصــل   : ب  الشــركة  لهــذه  النهائــي 
 CASA, 52 بالدارالبيضــاء  التجــاري 
 BOULEVARD ZERKTOUNI
واملســجل بالســجل التجــاري   20(40

بالدارالبيضــاء.
التعرضــات  فــإن  وبذلــك 
باملحكمــة  الضبــط  بمكتــ6  تســجل 
التجــاري  الســجل  مكتــ6  التجاريــة 
أ ــل خمســة  داخــل  بالدارالبييضــاء 
األولــى  للنشــرة  املوالــي  يومــا  عشــر 

نيــة. لثا وا
النشرة األولى 
رئيس كتابة الضبط

14 مكرر

املحكمة التجارية بالدارالبيضاء
ملف رقم : 2)297)
حساب رقم  : 3)87
بيع أصل تجاري 

باعت 
السيدة  سميرة د وغ الحاملة 
BJ92186 للبطاقة الوطنية رقم

لفائدة
السيد محمد عبد الرحيم الحامل 
B569617 للبطاقة الوطنية رقم

املتوا د  التجاري  أصل  بيع 
 6 رقم   54 بلوك  بالدارالبيضاء 

واملعد  سيدي البرنو�سي،   2 منصور 
لبيع مواد التجميل، املسجل بالسجل 

التجاري تحت رقم 352892.
التعرضات  فان  وبذلك 
باملحكمة  الضبط  بمكت6  تسجل 
التجاري  السجل  مكت6  التجارية 
يوما   (5 أ ل  داخل  بالدارالبيضاء 

املوالي للنشرة االولى والثانية.
النشرة االولى

عن رئيس كتابة الضبط

15 مكرر

املحكمة التجارية بالدارالبيضاء
ملف رقم : 29724)
حساب رقم  : 8732
بيع أصل تجاري 

باع
السيد هيماني عبد الخالق الحامل 
BE732695 للبطاقة الوطنية رقم

لفائدة
 SOFA .الشركة صوفا انرجي ش.م.م
ENERGIE SARL واملسجل بالسجل 

التجاري تحت رقم 425455
بيع أصل التجاري للمحل الكائن 
حي   290 الرقم  املومن  عبد  بشارع 
واملسجل  الدارالبيضاء،  البطحاء 
رقم  تحت  التجاري  بالسجل 

.275224
التعرضات  فان  وبذلك 
باملحكمة  الضبط  بمكت6  تسجل 
التجاري  السجل  مكت6  التجارية 
يوما   (5 أ ل  داخل  بالدارالبيضاء 

املوالي للنشرة االولى والثانية.
النشرة االولى

عن رئيس كتابة الضبط

16 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 29700)
حساب رقم : 8628

عقد تقدمة
بصفتها  املرني�سي  سلوى  السيدة 
واملسجل  الطبيعي  للشخص  ممثلة 
 225.486 رقم  التجاري  بالسجل 
شركة في  وحيدة  شريكة  وبصفتها 
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 PHARMACIE  : التكوين  طور  في   
 ATTISSIR DERB GHALLEF SARL
التصريح    تم  كالتالي  خصائصها   AU

على ما يلي :
تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة 
 PHARMACIE ATTISSIR DERB
ذات  شركة   GHALLEF SARL AU
املسؤولية املحدودة مقرها اال تماعي 
: حي العائلة الفرنسية - درب غلف - 
الزنقة 93 رقم 57 - الدار البيضاء تم 
املساهمة في الشركة املذكورة أعاله 
بجميع عناصر أصول وخصوم األصل 
وتصبح  الطبيعي  للشخص  التجاري 
الشركة مالكة للعناصر املساهم بها 
من يوم تسجيلها في السجل  ابتداء 
التجاري سيكون للشركة املستفيدة 
من هذه التقدمة كامل امللكية لألصل 
من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 
توقيع هذا العقد وسيكون لها أيضا 
النهائي  اإلنشاء  تاريخ  من  االنتفاع 
التجاري  األصل   : ب  الشركة  لهذه 
- درب  : حي العائلة الفرنسية  الكائن 
الدار   -  57 رقم   93 الزنقة   - غلف 
واملسجل بالسجل التجاري  البيضاء 
البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكمة 

تحت رقم 225.486.
تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكت6 
بالدار  التجاري  السجل  مكت6 
عشر  خمسة  أ ل  داخل  البيضاء 

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية

66 مكرر

املحكمة التجارية بمكنا1
إشعار بفتح مسطرة التسوية 

القضائية.
عدد  االستئنافي  القرار  بمقت�سى 
في   2020/0(/28 بتاريخ  الصادر   3
 ،8301-19/24 امللف التجاري عدد 
التجارية  االستئناف  محكمة  قضت 

بفا1 :
بإلغاء الحكم املستأنف، والحكم 
التسوية  مسطرة  بفتح  من  ديد 
في كلين  سيكي  حق  في  القضائية 

الكائن  القانوني،  ممثلها  شخص   
مقرها اال تماعي بعمارة أميرة ) شقة 
السوق  ساحة  الثالث  الطابق   A5
املركزي بمكنا1، واملسجلة بالسجل 
التجاري باملحكمة التجارية بمكنا1 
مع ما يترت6 عن  تحت عدد943)2 
وتحديد تاريخ  ذلك من آثار قانونية، 
في  مؤقتة  بصفة  الدفع  توقفها عن 
األستاذ  تعيين  مع   20(9/06/22
والخبير  كمال حيدة قاضيا منتدبا، 
سمير بن يشو سنديكا يتولى مراقبة 

عمليات التسيير.
ويدعو السيد رئيس كتابة الضبط 
بمكنا1  ميع  التجاية  باملحكمة 
لدى  بديونهم  التصريح  إلى  الدائنين 

السنديك املعين.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

عثماني توفيق

منتدب قضائي من الدر ة األولى.

17

املحكمة التجارية بمكنا1
إعالن بيع اصل تجاري
ملف رقم 2020/79

حساب 093).
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

: 2005/(0/(0
بلحسني  عائشة  السيدة  باعت   
 B628223 عدد  و  ت  ب  الحاملة   :
376 حي وسالن شارع  الساكنة برقم 
ابنائها  عن  ونيابة  مكنا1  املسيرة 
مسجلة  مفوضة  وكالة  بمقت�سى 
بتاريخ  باملحكمة االبتدائية بمكنا1 

989)/27/02 تحت رقم 036).
للسيد املحجوب الحياني : الحامل 
ب ت و عدد D364978 الساكن حي 
الزرقطوني  محمد  شارع  وسالن 

الزنقة 6 رقم 2 النصر مكنا1.
شترع  الكائن   : التجاري  الحق 
املسيرة رقم 56) حي االزدهار ويسالن 
 40.000 مكنا1 بثمن ا مالي قدره 
املسجل  وفير  درهم  ألف  أربعون 

بالسجل التجاري.
لذلك فإن  ميع التعرضات يج6 
باملحكمة  الضبط  بكتابة  أن توضع 
التجارية بمكنا1 داخل أ ل خمسة 
صدور  تاريخ  من  يوما   ((5) عشر 

النشرة الثانية.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

18 مكرر

املحكمة التجارية بمكنا1
ملف رقم 2020/80

حساب 096)
بيع أصل تجاري

تلقــاه  توثيقــي  عقــد  بمقت�ســى 
بمكنــا1  موثــق  مريــزق  ذ يوســف 
بتاريخ )3 ديســمبر 9)20، باع الســيد 
الحامــل ب ت و عــدد   : الدهبــي ربيــع 
الســاكن تعاونيــة ســيدي   D426328

مكنــا1. مجــاط  العربــي 
الحامــل  البقالــي  ســفيان  للســيد 
الســاكن   D441242 عــدد  و  ت  ب 
إقامــة الواحــدة حــي املنــزه مكنــا1   2
مقهــى  عــن  عبــارة  التجــاري  األصــل 
تحمــل اســم CAFE VALRAS الكائنــة 
بوفكــران   29 رقــم  األنــوار  تجزئــة 
مكنــا1 بثمــن ا مالــي قــدره 200.000 
التجــاري  بالســجل  واملســجل  درهــم 

.85(38 رقــم  تحــت 
لذلك فإن  ميع التعرضات يج6 
أن توضــع بكتابــة الضبــط باملحكمــة 
التجارية بمكنا1 داخل أ ل خمســة 
تاريــخ صــدور  مــن  يومــا   ((5) عشــرة 

النشــرة الثانيــة.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

79 مكرر

املحكمة التجارية بمكنا1
ملف رقم 2020/84
تفويت حق الكراء

بتاريــخ  عرفــي  عقــد  بمقت�ســى 
 L A  6 فبرايــر 2020، فوتــت الشــركة
ENERGIE : الكائــن مقرهــا اال تماعــي 
ابــن  تجزئــة   7 رقــم  شــقة   25 إقامــة 
رشد مكنا1 املمثلة من طرف السيد 
ت  ب  الحامــل  لبــان  إليــا1  محمــد 
 HAKIM للشــركة GM 20709 وعــدد
الكائــن مقرهــا شــارع بنــي   ET ANAS
مكيلــد م ج مكنــا1 املمثلــة مــن طــرف 
الســيد ملخنتــر عبــد املجيــد الحامــل ب 
ت و عدد D524659، الحق في الكراء 
للمحــل التجــاري الكائــن رقــم 68 شــارع 
ابــن خلــدون املدينــة الجديــدة مكنــا1 
400.000 درهــم. بثمــن ا مالــي قــدره 

لذلك فإن  ميع التعرضات يج6 
أن توضــع بكتابــة الضبــط باملحكمــة 
التجارية بمكنا1 داخل أ ل خمســة 
تاريــخ صــدور  مــن  يومــا   ((5) عشــرة 

النشــرة الثانيــة.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

80 مكرر

املحكمة التجارية بمكنا1
بيع حق اإليجار

ملف رقم 2020/60
حساب رقم : 067)

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
باع السيد حفيظ   2020 يناير   (4  
رقم  و  ت  ب  الحامل   : بشيري 
UC33308 الساكن برقم )9  تجزئة 

العبدالوية سيدي سعيد مكنا1.
 NEW EVOLUTION للشركة 
السيد  طرف  من  واملمثلة   SARL
رقم  و  الحامل ب ت  بولنوار  محمد 
الكائن مقرها اال تماعي   UC27687
العبدالوية سيدي  تجزئة   ،9( برقم 
االيجار  في  الحق  مكنا1  سعيد 
بتجزئة  الكائن  املحل  موضوع 
الزرهونية مكنا1   54 الصفية رقم 
درهم   300.000 قدره  إ مالي  بثمن 

وغير املسجل بالسجل التجاري.
أن  يج6  التعرضات  فإن  لذلك 
باملحكمة  الضبط  بكتابة  توضع 
التجارية بمكنا1 داخل أ ل خمسة 
صدور  تاريخ  من  يوما   ((5) عشر 

النشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

70 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
إشهار مستخرج عقد بيع أصل 

تجاري
ملف البيع رقم : 2020/77

حساب رقم : 053)
حررته  رسمي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ بلهاشمي  سليمة   األستاذة 
9 يناير 2020، مسجل بو دة بتاريخ 
6) يناير 2020 سجل اإليداع 252) 

أم6 بالقبض )2))، باع :
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الساكن  باردو،  محمد  السيد 
تجزئة  الدرفوفي،  شارع  بو دة، 

بندرة، رقم 30.
الساكن  عطواني،  حسن  للسيد 
،(43 زنقة  الحسني،  حي   بو دة، 

رقم 26.
الكائن  التجاري  األصل   ميع 
املقيد   ،2 رقم  زنقة التنس،  بو دة، 
أكتوبر   22 بالسجل التجاري بتاريخ 
تحليلي،   36352 رقم  تحت   (996
إ مالي  بثمن  للبقالة  واملخصص 

قدره 250.000 درهم.
املحكمة  أمام  التعرضات  تقبل 
التجارية بو دة داخل أ ل أقصاه 
للنشرة  املوالية  يوما  عشر  خمسة 
الثانية - تطبيقا للمادة 84 من مدونة 

التجارة.
النشرة الثانية

18 مكرر

املحكمة التجارية بو دة
إشهار مستخرج عقد بيع أصل 

تجاري
ملف البيع 2020/92
حساب رقم : 083)

حررته  رسمي  عقد   بمقت�سى 
بتاريخ بلهاشمي  سليمة   األستاذة 
بو دة  مسجل   ،2020 يناير   23  
بتاريخ 29 يناير 2020 سجل اإليداع 
2365 أمر بالقبض 00)2، باع السيد :
الساكن بو دة،  محمد بنطامة، 
للسيد محمد   4( زنقة القد1 رقم 
حي  بو دة،  الساكن  سعيدي 

الخلفاوي رقم 220 سيدي يحي.
الكائن  التجاري  األصل   ميع 
 ،94-92 رقم  مراكش  زنقة  بو دة، 
بتاريخ  التجاري  بالسجل   املقيد 
 98(9 رقم  تحت   (970 نوفمبر   4
مقهى  واملخصص الستغالل  تحليلي 
مائة  مليون   قدره  إ مالي  بثمن 
وخمسون ألف درهم (50000,00)) 

درهم).
املحكمة  أمام  التعرضات  تقبل 
التجارية بو دة داخل أ ل أقصاه 
للنشرة  املوالية  يوما  عشر  خمسة 
الثانية - تطبيقا للمادة 84 من مدونة 

التجارة.
اإلعالن الثاني

73 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
ملف رقم : 2020-67

حساب خصو�سي : 377)

تقديم أصل تجاري كحصة في شركة

العام  الجمع  محضر  بمو 6 

 2020 يناير   8 االستثنائي املؤرخ في 

قرر الشريكان السيدان يونس قباج 

رأسمال  في  الزيادة  قباج  وخليل 

تقديم  طريق  عن   AHFAT شركة 

لهما  اململوك  التجاري  األصل 

والكائن ب بوعيدا دوار الزاوية ايت 

كحصة  انزكان  بدائرة  هوارة  مومن 

برفع  وذلك  املذكورة  الشركة  في 
رأسمالها من مبلغ 300.000 درهم إلى 

5.000.000) درهم.

وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة 

أن  ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط  بمكت6  تسجل  التعرضات 

املحكمة التجارية بأكادير داخل أ ل 

املوالية  يوما   ((5) عشر  الخمسة 

 84  ،83 للمواد  الثانية طبقا  للنشر 

و04) من مدونة التجارة.
النشرة األولى

رئيس مصلحة كتابة الضبط

محمد كهتاني

116 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تجاري عن طريق 

التنازل
ملف رقم : 2020/276

الضبط  كتابة  رئيس مصلحة  يعلن 

أنه  بطنجة  التجارية  باملحكمة 

 20 ب  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تنازلت السيدة رقية   ،20(7 نوفمبر 

التعريف  لبطاقة  الحاملة  حداج 

والساكنة   K272473 رقم  الوطنية 

هللا  عبد  بن  محمد  سيدي  بطنجة 
بالسجل  واملسجلة   98 و   9( رقم 

 ((65(8 التجاري بطنجة تحت رقم 

الكائن  التجاري  األصل  مجموع  عن 

هللا  عبد  بن  محمد  سيدي  بطنجة 
السيد احمد  لفائدة   93 و   9( رقم 

لبطاقة الحامل  بالحاج  علي  اوالد 

 LC18756 رقم  الوطنية  التعريف   
بالحاج  علي  اوالد  والسيد مصطفى 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم LF43905  وحددت قيمة األصل 
مبلغ  في  التنازل  موضوع  التجاري 

إ مالي قدره 300.000 درهم.
التعرضات  فإن  ميع  وعليه 
تفدم بكتابة الضبط بهذه املحكمة 
5) يوما ابتداء من تاريخ  داخل أ ل 
وما   84 للفصل  طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدونة التجارة.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط
خديجة أقشور

117 مكرر

املحكمة االبتدائية بورزازات
إعالن عن بيع أصل تجاري

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
بورزازات  االبتدائية  باملحكمة 
بتاريخ محرر  عقد  بمقت�سى   أنه 
 )3 ديسمبر 9)20 ومسجل بورزازات 
فوتت شركة   2020 يناير   (4 بتاريخ 
DK.ORZ  ميع  لشركة   BERGUI
الستغالل  املعد  التجاري  األصل 
سيدي  بفيال  والكائن  للضيافة  دار 
احساين بورزازات واملسجل بالسجل 
رقم  تحت  املحكمة  بهذه  التجاري 
وذلك بجميع عناصره املادية   586(

واملعنوية.
وبناء عليه فإن  ميع التعرضات 
تقدم لكتابة الضبط بهذه املحكمة 
مكت6 السجل التجاري داخل أ ل 

5) يوما املوالية للنشرة الثانية.
اإلعالن الثاني

ذ. أحمد عين

19 مكرر

املحكمة االبتدائية بوادي 
الذهب

PHARMACIE AOUSSERD
مقرها اال تماعي : الداخلة حي أم 

التون�سي، رقم )
بمو 6 عقد توثيقي مؤرخ بتاريخ 
األستاذة  تلقته   ،20(9 سبتمبر   (6
موثقة بالدار البيضاء  حياة الراجي، 

بحيث تم اتخاذ اإل راء التالي تفويت 
 6708 عدد  تجاري  أصل  حصص 
من طرف السيدة سميرة الحمراوي 
لفائدة السيد حسن سعودي بمبلغ 

مجموعه 350.000 درهم.
املحكمة  أمام  التعرضات  تقبل 
االبتدائية بوادي الذه6 داخل أ ل 
أقصاه خمسة عشر (5)) يوما املوالية 
للنشرة الثانية تطبيقا للمادة 84 من 

مدونة التجارة.
النشرة الثانية

األستاذة حياة الراجي

20 مكرر

املحكمة االبتدائية بتمارة
بيع األصل التجاري

ملف رقم : 4)/2020
حساب رقم : )2)))/2020

من  موقع  عرفي  عقد  بمقت�سى 
والسيد  الصبيحي  زيد  السيد  طرف 
في مؤرخ  الوردي  الجليل   عبد 
بتاريخ ومسجل   20(9 سبتمبر   27 

5) أكتوبر 9)20.
تنازل السيد زيد الصبيحي.

الجليل  عبد  السيد  لفائدة 
الوردي.

التجاري  األصل  مجموع  نصف 
»ب«  عمارة  الوفاق  بتجزئة  الكائن 
واملقيد  تمارة   4 رقم  املحل   205(
بالسجل التجاري تحت رقم 09792) 
وبذلك  درهم،   (40.000 بثمن قدره 
بمكت6  تسجل  التعرضات  فإن 
بتمارة  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
مكت6 السجل التجاري داخل أ ل 
5) يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

74 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
تقديم أصل تجاري كحصة في شركة

ملف عدد 2020/04
حساب رقم 2652)

فــي  مــؤرخ  عرفــي  عقــد  بمقت�ســى 
بتاريــخ  ومســجل   2020 فبرايــر   (0 
الســيد قــدم   2020 فبرايــر   (2
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الحاملــة   BOUCHABANE NADIA  

عــدد  الوطنيــة  التعريــف  لبطاقــة 

 PHARMACIE إلــى شــركة H236674

التجــاري  مجمــوع األصــل   AZURAD

الكائــن   (6248 رقــم  تحــت  املســجل 

 RES. LES VAGUES D’OR  : ب 

SIDI BOUZID, EL JADIDA

.PHARMACIE املزاول فيه نشاط

وذلــك حســ6 الشــروط والكيفيــة 

املذكــورة فــي العقــد.

تقبــل  التعرضــات  فــإن  وعليــه 

بكتابــة الضبــط باملحكمــة االبتدائيــة 

مــن  يومــا   (5 أ ــل  بالجريــدة داخــل 

الثانيــة. النشــرة  تاريــخ 

النشرة األولى
املشرف على مصلحة السجل التجاري

20 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بالجديدة

ملف عدد : 05/2020

حساب رقم : )265)

إعالن عن تقديم أصل تجاري 
كحصة في شركة 

فــي  مــؤرخ  عرفــي  عقــد  بمقت�ســى 

0) فبرايــر 2020 ومســجل بتاريــخ 2) 

 EL الســيدة  قدمــت   2020 ديســمبر 

الحاملــة لبطاقــة   MORTAJI RABIA

 M54624 عــدد  الوطنيــة  التعريــف 

 PHARMACIE AL شــركة  إلــى 

التجــاري  األصــل  مجمــوع   BRAEIJA

الكائــن   (6248 املســجل تحــت عــدد 

 PLACE ABDELKRIM KHATTABI

فيــه  املــزاول   N°59 EL JADIDA

نشــاط  PHARMACIE وذلــك حســ6 

الشروط والكيفية املذكورة في العقد.

تقبــل  التعرضــات  فــإن  وعليــه 

بكتابــة الضبــط باملحكمــة اإلبتدائيــة 

يومــا مــن   (5 بالجديــدة داخــل أ ــل 

الثانيــة. النشــرة  تاريــخ 

النشرة األولى
املشرف على مصلحة السجل التجاري

 21 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
بيع حصة من أصل تجاري

ملف رقم : 2020/3

حساب رقم : 2003)

طرف  من  موثق  عقد  بمقت�سى 

مؤرخ  العلمي  الشريف  علي  املوثق 

بتاريخ ومسجل   2020 يناير   7  في 

السيد  فوت   2020 يناير   (4

 ABDELLAH MARRHOUBI - PAR

الحامل   IMAD MARRHOUBI

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

 MALIKA السيدة  إلى   M51519

لبطاقة  الحاملة   MARRHOUBI

 B400747 رقم  الوطنية  التعريف 

نصيبه من األصل التجاري املسجل 

تحت رقم 37596.

 30RUE YOUSSEF B الكائن ب 

.TACHFINE ELJADIDA

 MD DE نشاط  فيه  املزاول 

.MEUBLES

والكيفية  الشروط  وذلك حس6 

املذكورة في العقد.

تقبل  التعرضات  فإن  وعليه 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 

من  يوما   (5 أ ل  داخل  بالجديدة 

تاريخ النشرة الثانية.
النشرة الثانية

املشرف على مصلحة السجل التجاري

75 مكرر

املحكمة التجارية بالخميسات
بيع أصل تجاري

ملف رقم 2020/52
حساب رقم 8528

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
 )3 يناير 2020 باع السيد نبيل ايت 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  حبيبي، 
للسيد عالل دامية،   X345307 رقم 
 X15958 رقم  ب.ت.و  ل  الحامل 
شارع  الكائن  التجاري  األصل 
حي الوحدة   (6( الحسن األول رقم 
عناصرهما  بجميع  الخميسات، 
املادية واملعنوية بثمن قدره 00.000) 

درهم.

وعليه فإن  ميع التعرضات يج6 
باملحكمة  الضبط  بكتابة  أن توضع 
أ ل  داخل  بالخميسات  االبتدائية 
النشرة  صدور  تاريخ  من  يوما   (5

الثانية.
النشرة االولى

 رئيس مصلحة كتابة الضبط

118 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخميسات
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2020/39
حساب رقم : 8350

بتاريخ توثيقي  عقد   بمقت�سى 
باعت السيدة وفاء   2020 فبراير   4
حوري الحاملة للبطاقة الوطنية رقم 
X175582 للسيد مقداد بدر الحامل 
األصل   ،D608820 رقم  ب.ت.و  ل 
بعمران  ايت  زنقة  الكائن  التجاري 
تحت  املسجل  الخميسات،   5 رقم 
االبتدائية  باملحكمة   327(2 رقم 
عناصرهما  بجميع  بالخميسات، 
 60.000 املادية واملعنوية بثمن قدره 

درهم.
لذلك فإن  ميع التعرضات يج6 
باملحكمة  الضبط  بكتابة  أن توضع 
أ ل  داخل  بالخميسات  االبتدائية 
تاريخ صدور  من  يوما  خمسة عشر 

النشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

76 مكرر

املحكمة االبتدائية بتيزنيت
شعبة السجل التجاري
ملف رقم : ))/2020
رقم الحساب : 2455
تفويت أصل تجاري

في  املؤرخ  العرفي  العقد  بمو 6 
8) ديسمبر 9)20.

سلم السيد بلعيد اعشور الحامل 
 : رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
التجاري  األصل  كافة   JE198849
 3(8 برقم  الكائن  التجاري  للمحل 
الحي الصناعي تيزنيت، للسيد محمد

التعريف  لبطاقة  الحامل  اعشور   

الوطنية رقم : JE226177 وتم تقويمه 

بثمن إ مالي قدره 20.000 درهم.

تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 

االبتدائية  املحكمة  ضبط  بمكت6 

بتيزنيت داخل أ ل خمسة عشر يوما  

طبقا  الثانية  للنشرة  املوالية   ((5(

للمادة 84 من مدونة التجارة.

تحت  ميع التحفظات.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

77 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان

مصلحة كتابة الضبط

مكت6 السجل التجاري

بيع أصل تجاري
كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

الضبط باملحكمة االبتدائية بتطوان.

تطبيقا ملقتضيات الفصل 83 من 

مدونة التجارة القانون رقم 9.95).

أنه بمقت�سى العقد العرفي املحرر 

باع كل   ،20(9 أغسطس   22 بتاريخ 

الحامل  شهبون،  نجي6  السيد  من 

 R129140 رقم  الوطنية  للبطاقة 

الحامل  شهبون،  محمد  والسيد 

 R153650 رقم  الوطنية  للبطاقة 

واملسجل بالسجل التجاري باملحكمة 

االبتدائية بتطوان تحت رقم 40288 

للسيد عمر ابحباح، الحامل للبطاقة 

الوطنية رقم L572396  ميع األصل 

التجاري للدكان الواقع بشارع املغرب 

 ،8 رقم  ياسمينة،  قيسارية  العربي 

تطوان.

بمصلحة  التعرضات   وستقبل 

السجل التجاري باملحكمة االبتدائية 

بتطوان وذلك إلى غاية الخامس عشر 

)5)) يوما من صدور اإلعالن الثاني.

النشرة الثانية
رئيس مصلحة كتابة الضبط

139 مكرر
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املحكمة االبتدائية ببنسليمان
ملف رقم : 2020/))

اعالن عن اشهار عقد بيع أصل 
تجاري  

املكلف  القضائي  املنتدب  يشهد 

باملحكمة  التجاري  بالسجل 

االبتدائية ببنسايمان واملوقع أسفله :

العرفي  العقد  على  بناء  أنه 

الثانية  باملقاطعة  االمضاء  املصحح 

للجماعة الحضرية ببوزنيقة بتاريخ :

واملسجل   20(9 ديسمبر   9

 ،20(9 9 ديسمبر  ببنسليمان بتاريخ 

يوسف  السيد  فوت  بمو به 

الوطنية  بطاقته  علي  ابن  بوزريبة 
 23 رقم  والساكن   TA77083 رقم 

سعيد  للسيد  بوزنيقة،  االمل  حي 

 H479570 منتلي ابن محمد بطاقته

 87 الرقم   6 رقم  الشقة  والساكن 

بوزنيقة،  السالم  شارع  عثمان  حي 

 98  : الكائن  التجاري  االصل   ميع 

تجزئة عثمان شارع السالم بوزنيقة، 

الخفيفة،  املاكوالت  لبيع  واملعد 

باملحكمة  التجاري  بالسجل  واملقيد 

رقم  تحت  ببنسليمان  االبتدائية 

ا مالي  بثمن   ،9(00  : رقم  تحليلي 

قدره 80.000 درهم.

وعليه تقبل التعرضات باالبتدائية 
شعبة السجل التجاري  ببنسليمان، 

يوما املوالية للنشرة   (5 داخل أ ل 

الثانية.

النشرة األولى

22 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
ملف عدد : 03/2020

حساب خصو�سي عدد : 093))
بيع أصل تجاري

بمقت�ســى عقــد موثــق حــرر بمكتــ6 
شــرقاوي  بلمعطــي  محمــد  األســتاذ 

بتاريــخ  القنيطــرة  بمدينــة  موثــق 

الســيدة  باعــت   ،2020 فبرايــر   (3

 MADAME FATIMA EL BAKKALI

.MAROCAINE CIN L392874

املســتغل  التجــاري  األصــل 
الســجل  اســم  تحــت  كصيدليــة 
 PHARMACIE EL التجــاري 
 ( بتجزئــة  الكائــن   ،BAKKALI
 ــون بابتيســت بئــر الرامــي الشــرقية 
القنيطــرة واملقيــد بالســجل التجــاري 
لــدى املحكمــة االبتدائيــة بالقنيطــرة 
مبلــغ  مقابــل   67976 رقــم  تحــت 
 MADAME درهــم لفائــدة   250.000
 FATIMA ZAHRAA TREDANO
فعلــى   ،MARCAINE CIN : AA455
أن  أعــاله  املذكــورة  البائعــة  دائنــي 
املحكمــة  لــدى  بتعرضهــم  يتقدمــوا 
االبتدائيــة بالقنيطــرة داخــل أ ــل 5) 
يومــا ابتــداء مــن تاريــخ النشــرة الثانيــة 
طبقــا للفصــل 84 مــن مدونــة التجــارة.

النشرة األولى
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

مريم الحو�سي

منتدب قضائي من الدر ة املمتازة

25 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
ملف إشهار بيع أصل تجاري

رقم : 2020/04
حساب خصو�سي رقم : 70)))

بمقت�سى عقد موثق حرر بمكت6 
األستاذة بوشرى بحري موثقة بمدينة 
باع   2020 فبراير   (0 القنيطرة بتاريخ 
 Monsieur BOUJOUAL MORAD
 MAROCAIN C.I.N G425140
كمقهى  املستغل  التجاري  األصل 
طريق  الصناعية  باملنطقة  الكائن 
القنيطرة   0( رقم  ب   (4 مهدية 
لدى  التجاري  بالسجل  واملقيد 
بالقنيطرة تحت  االبتدائية  املحكمة 
 60000 مبلغ  مقابل   7(434 رقم 
 LA التجاري  االسم  تحت  درهما 
 Monsieur لفائدة   PASSERELLE
 SI MOHAMMED ENNAFI

.MAROCAIN C.I.N A689421
املذكورين  البائعين  دائني  فعلى 
لدى  بتعرضهم  يتقدموا  أن  أعاله 
املحكمة االبتدائية بالقنيطرة داخل 
يوما ابتداء   ((5) أ ل خمسة عشر 
من تاريخ النشرة الثانية طبقا للفصل 

84 من مدونة التجارة.
النشرة األولى

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

90 مكرر

املحكمة االبتدائية بالعرائش
مكت6 السجل التجاري

ملف إشهار بيع أصل تجاري
رقم 03/2020

حساب رقم 2076

بمقت�سى العقد العرفي املصادق 

السلطة  طرف  من  إمضائه  على 

ديسمبر   2 بتاريخ  بالعرائش  املحلية 

ديسمبر   (9 بتاريخ  املسجل   20(9

باع السيد عبد العزيز غيالن   20(9

 LB رقم  الوطنية  تعريفه  بطاقة 

الوهابي  سناء  للسيدة   ،4(042

رقم  الوطنية  تعريفها  بطاقة 

شعبان  تجزئة  عنوانها   ،LA50411

العرائش   (0 رقم   640 عمارة   2

في  والحق  التجاري  األصل   ميع 

الكراء للمحل التجاري الكائن بشارع 

 ((8 موالي محمد بن عبد هلل رقم 

املادية  عناصره  بجميع  بالعرائش، 

واملعنوية.

تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 
- مكت6 السجل التجاري    بالعرائش  

داخل أ ل 5) يوما للنشرة الثانية.

النشرة األولى
 رئيس كتابة الضبط

91 مكرر

املحكمة االبتدائية بالعرائش
مكت6 السجل التجاري

ملف إشهار  عل أصل تجاري حصة 
في رأسمال شركة

رقم 04/2020

حساب رقم 53)2

بناء على القانون األسا�سي لشركة 

ذات  شركة   USINAGE ZAHIR

مسؤولية محدودة بشريك وحيد في 

 4 في  عليه  املصادق  التأسيس  طور 

فبراير 2020 والذي تم بمو به تقديم 

 ميع األصل التجاري الذي يستغل 

 MECANICIEN للميكانيك  كمحل 

بتجزئة  الكائن   CONSTRUCTEUR

واملسجل العرائش،   2 اللوكو1 رقم 

باملحكمة  التجاري  بالسجل 

رقم  تحت  بالعرائش  االبتدائية 

بجميع  التحليلي  السجل  من   (972

كحصة  واملعنوية  املادية  عناصره 

اعاله. املذكورة  الشركة  رأسمال  في 

تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 

- مكت6 السجل التجاري    بالعرائش  

داخل أ ل 5) يوما للنشرة الثانية.
النشرة األولى

 رئيس كتابة الضبط

92 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
تقديم حصة في الشركة

ملف عدد : 2020/)0

حساب عدد 9943)

كتابــة  مصلحــة  رئيــس  يعلــن 

بســال  االبتدائيــة  باملحكمــة  الضبــط 

فــي  أنــه بمقت�ســى عقــد موثــق مــؤرخ 

تــم تقديــم حصــة   ،2020 فبرايــر   (0

فــي الشــركة مــن شــخص ذاتــي، الســيد 

املسكيني كريم، صيدالني رقم سجله 

عنــوان محلــه رقــم   33758 التجــاري 

087) ســكتور ب حي الســالم ســال. إلى 

شــركة ذات مســؤولية محدودة تحمل 

: الخصائــص التاليــة 

التســمية : صيدليــة املســكيني ســال 

شــركة ذات مســؤولية محــدودة ذات 

ممثــل وحيــد ؛

النشاط اال تماعي : صيدلية.

 (087 رقــم   : اال تماعــي  املقــر 

ســال. الســالم  بحــي  ســكتور 

الرأسمال : 2.500.000 درهم.

التعرضــات  فــإن  ميــع  وعليــه 

تقــدم بكتابــة الضبــط بهــذه املحكمــة 

داخــل أ ــل 5) يومــا ابتــداء مــن تاريــخ 

النشــر الثانــي للفصــل 84 ومــا يليــه مــن 

مدونــة التجــارة.
النشرة األولى

83 مكرر
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املحكمة االبتدائية بسال
تقديم حصة في الشركة
ملف عدد : 02/2020
حساب عدد 9944)

كتابــة  مصلحــة  رئيــس  يعلــن 
بســال  االبتدائيــة  باملحكمــة  الضبــط 
فــي  أنــه بمقت�ســى عقــد موثــق مــؤرخ 
تــم تقديــم حصــة   ،2020 فبرايــر   (4
فــي الشــركة ن شــخص ذاتــي، الســيدة 
ياســين توريــة، صيدالنيــة رقــم ســجلها 
 468 عنــوان محلهــا   9470 التجــاري 
ســكتور أ حــي الرحمــة ســال. إلــى شــركة 
تحمــل  محــدودة  مســؤولية  ذات 

: التاليــة  الخصائــص 
ياســين  ابــن  صيدليــة   : التســمية 
ســال شــركة ذات مســؤولية محــدودة 

؛ ذات ممثــل وحيــد 
النشاط اال تماعي : صيدلية.

ســكتور أ   468  : املقــر اال تماعــي 
حــي الرحمــة ســال.

الرأسمال : 3.000.000 درهم.
التعرضــات  فــإن  ميــع  وعليــه 
تقــدم بكتابــة الضبــط بهــذه املحكمــة 
داخــل أ ــل 5) يومــا ابتــداء مــن تاريــخ 
النشــر الثانــي للفصــل 84 ومــا يليــه مــن 

مدونــة التجــارة.
النشرة األولى

84 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
تقديم حصة في الشركة

ملف رقم : 03/2020
حساب عدد : 9945)

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بسال  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  أنه 
حصة  تقديم  تم   ،2020 فبراير   5
في الشركة من شخص ذاتي السيد 
رقم سجله  صيدالني  أمين،  بوزوبع 
رقم  محله  عنوان   58456 التجاري 
االنبعاث  حي  صغير  آيت  زنقة   468
مسؤولية  ذات  شركة  إلى  سال. 

محدودة تحمل الخصائص التالية :
صيدلية صالح الدين   : التسمية 
سال شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات ممثل وحيد.

النشاط اال تماعي : صيدلية.

زنقة   468 رقم   : املقر اال تماعي 

آيت صغير حي االنبعاث - سال.

الرأسمال : 2.000.000 درهم.

التعرضات  فإن  ميع  وعليه 

تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكمة 

5) يوما ابتداء من تاريخ  داخل أ ل 

وما   84 للفصل  طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدوتة التجارة.

النشرة األولى

85 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال

تقديم حصة في الشركة
ملف رقم 04/2020

حساب عدد : 9946)

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

بسال  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  أنه 

حصة  تقديم  تم   ،2020 فبراير   5

في الشركة من شخص ذاتي السيد 

الزيادي إليا1، صيدالني رقم سجله 

التجاري 34850 عنوان محله تجزئة 

سيدي   ( محل   37 عهارة  عمر  ابن 

مو�سى - سال.

 إلى شركة ذات مسؤولية محدودة 

تحمل الخصائص التالية :

التسمية : صيدلية الهدى صونتي 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

ممثل وحيد.

النشاط اال تماعي : صيدلية.

تجزئة ابن عمر   : املقر اال تماعي 

عهارة 37 محل ) سيدي مو�سى - سال.

الرأسمال : 700.000.) درهم.

التعرضات  فإن  ميع  وعليه 

تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكمة 

5) يوما ابتداء من تاريخ  داخل أ ل 

وما   84 للفصل  طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدوتة التجارة.

النشرة األولى

86 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
تقديم حصة في الشركة

ملف رقم 05/2020
حساب عدد : 9947)

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بسال  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  أنه 
حصة  تقديم  تم   ،2020 فبراير   5
في الشركة من شخص ذاتي السيد 
برادة التهامي الكوزي، صيدالني رقم 
سجله التجاري 6658) عنوان محله 
0)) شارع يوسف بن تاشفين - سال.

 إلى شركة ذات مسؤولية محدودة 
تحمل الخصائص التالية :

أم  صونتي  إسبا1   : التسمية 
القرى  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات ممثل وحيد.
النشاط اال تماعي : صيدلية.

شارع   ((0  : اال تماعي  املقر 
يوسف بن تاشفين - سال.

الرأسمال : 2.400.000 درهم.
التعرضات  فإن  ميع  وعليه 
تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكمة 
5) يوما ابتداء من تاريخ  داخل أ ل 
وما   84 للفصل  طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدوتة التجارة.
النشرة األولى

87 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
تقديم حصة في الشركة

ملف رقم 06/2020
حساب عدد : )995)

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بسال  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  أنه 
تقديم حصة  تم   ،2020 فبراير   ((
في الشركة من شخص ذاتي السيد 
صيدالني رقم سجله  املريني يونس، 
 828 محله  عنوان   (452 التجاري 
شارع ابن الهيثم حي االنبعاث - سال.

 إلى شركة ذات مسؤولية محدودة 
تحمل الخصائص التالية :

سال   بوبيلير  صيدلية   : التسمية 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

ممثل وحيد.

النشاط اال تماعي : صيدلية.

شارع ابن   828  : املقر اال تماعي 

الهيثم حي االنبعاث - سال.

الرأسمال : 3.000.000 درهم.

التعرضات  فإن  ميع  وعليه 

تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكمة 

5) يوما ابتداء من تاريخ  داخل أ ل 

وما   84 للفصل  طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدوتة التجارة.

النشرة األولى

88 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال

ملف رقم : 2020/07

حساب رقم : 9948)

تقديم حصة في الشركة
كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

بسال  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  أنه 

تقديم حصة  تم   ،2020 فبراير   (0

في الشركة من شخص ذاتي السيد 

صيدالني رقم سجله  بيركان محمد، 

 277 محله  عنوان   7548 التجاري 

سيدي  شارع مرموشة،  زنقة تزوتة، 

مو�سى، سال إلى شركة ذات مسؤولية 

محدودة تحمل الخصائص التالية :

سال  األيوبي  صيدلية   : التسمية 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

ممثل وحيد.

النشاط اال تماعي : صيدلية.

277 زنقة تزوتة   : املقر اال تماعي 

شارع مرموشة، سيدي مو�سى، سال.

الرأسمال : 3.600.000 درهم.

وعليه فإن  ميع التعرضات تقدم 

بكتابة الضبط بهذه املحكمة داخل 

يوما ابتداء   ((5) أ ل خمسة عشر 

من تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل 

84 وما يليه من مدونة التجارة.

النشرة األولى

89 مكرر
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املحكمة االبتدائية بسال

تقديم حصة في الشركة

ملف رقم : 08/2020

حساب رقم : 9950)

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

بسال  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

 5 أنه بمقت�سى عقد موثق مؤرخ في 

في  حصة  تقديم  تم   ،2020 فبراير 

السيدة  ذاتي  شخص  من  الشركة 

رقم  صيدالنية  سفير،  خديجة 

6236 عنوان محلها  سجلها التجاري 

حي السالم سال إلى   23 بلوك   (584

شركة ذات مسؤولية محدودة تحمل 

الخصائص التالية :

سالم  سفير  صيدلية   : التسمية 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

ممثل وحيد.

النشاط اال تماعي : صيدلية.

حي   23 بلوك   (584  : العنوان 

السالم سال.

الرأسمال : 2.600.000 درهم.

وعليه فإن  ميع التعرضات تقدم 

بكتابة الضبط بهذه املحكمة داخل 

يوما ابتداء   ((5) أ ل خمسة عشر 

من تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل 

84 وما يليه من مدونة التجارة.

النشرة األولى

96 مكرر

محكمة االستئناف بفا1
ملف  نائي رقم : 9/2609/357)20

ملخص الحكم أو القرار 
االسم العائلي : املعطاوي.

االسم الشخ�سي : محمد 

بنت  زهرة   : أمه  و  محمد   : ابن 

العربي.

املولود بتاريخ : 964) بصفرو.

45 حي الشباك  بالرقم   : الساكن 

صفرو.

ديسمبر   9  : بتاريخ  عليه  حكم 

الجنايات  غرفة  طرف  من   20(9

بفا1.

من أ ل  ناية اضرام النار عمدا.

 (02) باثنتين  ومعاقبته عن ذلك 

التنفيذ  موقوف  حبسا  سنتين  

وتحميله الصائر واال بار في االدنى.
الرئيس

      ممثل النيابة العامة

     كات6 الضبط

23

محكمة االستئناف بفا1

ملف  نائي رقم : 9/2609/393)20

ملخص الحكم أو القرار 
االسم العائلي : بوشنافة صنهاجي.

االسم الشخ�سي : عمر 

بنت  كنزة   : أمه  و  الحسن   : ابن 

العربي.

 (989 نونبر   (5  : بتاريخ  املولود 

بفا1.

 207 زنقة   29 بالرقم   : الساكن 

مكرر عين قادو1 فا1.

ديسمبر   9  : بتاريخ  عليه  حكم 

الجنايات  غرفة  طرف  من   20(9

بفا1.

من أ ل  ناية اضرام النار عمدا.

سنتين  ب  ذلك  عن  ومعاقبته 

حبسا موقوف التنفيذ  اثنتين    (02(

وتحميله الصائر واال بار في االدنى.
الرئيس 

     ممثل النيابة العامة

     كات6 الضبط

24

محكمة االستئناف بفا1

ملف  نائي

رقم05)/ )9/264)20

ملخص الحكم أو القرار

االسم العائلي : العطاري .

ابن  محمد   : الشخ�سي  االسم 

محمد وأمه منانة بنت أحمد، املولود 

 : الساكن  بغفساي،   (967 بتاريخ 

769 تجزئة املستقبل املسيرة،  الرقم 

فا1.

أكتوبر   3( بتاريخ  عليه  حكم 

الجنايات  غرفة  طرف  من   20(9

هتك  أ ل  ناية  من  بفا1 

عنه  الناتج  بالعنف  قاصر  عرض 

االفتضاض و نحة الضرب والجرح 

ذلك  عن  ومعاقبته  الزو ة  في حق 

التنفيذ  بثالثة أشهر حبسا موقوف 

درهم   500 قدرها  نافذة  وبغرامة 

الصائر  عليه  املحكوم  وبتحميل 

وبتحديد مدة اإل بار في الحد األدنى 

ضط  املقامة  الدعوى  وبسقوط 

الظنين بخصوص  ناية هتك عرض 

قاصر بالعنف الناتج عنه افتضاض.
ممثل النيابة العامة

الرئيس

كات6 الضبط

119

محكمة االستئناف بفا1

ملف  نائي رقم 66)/)9/246)20

ملخص الحكم أو القرار

االسم العائلي : دريدر.

االسم الشخ�سي : يوسف.

ابن : الجياللي وأمه : سعيدة بنت 

بنعي�سى.

املولود بتاريخ 5) أغسطس 990) 

بدوار الطالحة.

داوود  سيدي  :  ماعة  الساكن 

أوالد  امع  دائرة  العجا رة  قيادة 

ملطة إقليم موالي يعقوب.

حكم عليه بتاريخ 5 ديسمبر 9)20 

من طرف غرفة الجنايات بفا1.

:  ناية التغرير بقاصر  من أ ل 

وهتك عرض قاصر بدون عنف نتج 

عنه افتضاضها بعد إعادة التكييف.

ومعاقبته عن ذلك بسنتين اثنتين 

وتحميله  التنفيذ  موقوف  حبسا 

الصائر وبتحديد مدة اإل بار في الحد 

األدنى.
الرئيس

ممثل النيابة العامة

كات6 الضبط

120

محكمة االستئناف بأكادير

 مصلحة كتابة الضبط

تصفية الحسابات الخصوصية 

املتقادمة بم�سي 5) سنة وتحويلها 

لحساب الخزينة العامة

 بيان رقم )) لسنة 2004

يعلــن الســيد رئيــس مصلحــة كتابــة 

الضبــط بمحكمــة االســتئناف بأكاديــر 

اآلخــر  ربيــع   3 ظهيــر  علــى  بنــاءا  أنــه 

والفصليــن   ((936 يونيــو   23(  (355

اإللتزامــات  قانــون  مــن  و382   38(

املاليــة  فــإن  ميــع املبالــغ  والعقــود، 

الخصوصيــة  بالحســابات  املودعــة 

واملتقادمــة بم�ســي 5) ســنة عــن تاريــخ 

آخــر عمليــة صــرف أو إيــداع أ ربــت 

عليهــا قــد تــم إحصائهــا وتضمينهــا فــي 

قوائــم تفصيليــة بلغــت نســخة منهــا إلــى 

النيابــة العامــة بمحكمــة اإلســتئناف 

 789869 مجموعهــا  والبالــغ  بأكاديــر 

درهــم.

وعلــى كل مــن لــه الحــق فــي ســح6 

أو اســتر اع مبلــغ مــن املبالــغ الســالفة 

كتابــة  بمصلحــة  يتصــل  أن  الذكــر 

الضبــط بمحكمــة االســتئناف بأكاديــر 

فــي أ ــل ال يتعــدى ســتة أشــهر ابتــداءا 

مــرور األ ــل  النشــر وعنــد  تاريــخ  مــن 

فــي  املودعــة  املبالــغ  تصيــر  املذكــور 

املتقادمــة  الخصوصيــة  الحســابات 

وســيعمل  الدولــة،  لخزينــة  كســبا 

العامــة طبقــا  علــى تحويلهــا للخزينــة 

والســالم. للقانــون، 

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

26
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 III.  -  إعالنات إدارية

وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 
الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 
أوالد   - سيجري بمقر قيادة لوناسدة 
 2020 مار1   9 من  ابتداء  يعكوب 
في  بحث   2020 مار1   (8 غاية  إلى 
و ل6  بحفر  الترخيص  مشروع 
الكح  احمد  السيد  لفائدة  املاء، 
العنوان تجزئة النور ) رقم 44 قلعة 
و ل6  بحفر  املتعلق  السراغنة، 
بامللك املدعو  السقي  من أ ل  املاء 
 98 هكتار   4 ازنادة البالغة مساحته 
أوالد  بجماعة  الكائن  سنتيار   4( ار 
الكرن قيادة لوناسدة - أوالد يعكوب 
- أهل الغابة إقليم قلعة  دائرة قلعة 

السراغنة.
لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة 
أوالد   - لوناسدة  قيادة  الكرن  أوالد 
الغابة  أهل   - قلعة  دائرة  يعكوب 

إقليم قلعة السراغنة.
27

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إ راء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 
الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 
سيجري بمقر قيادة أفورار ابتداء من 
مار1   (8 غاية  إلى   2020 مار1   9
الترخيص  مشروع  في  بحث   2020
السيدة  لفائدة  املاء،  و ل6  بحفر 
م.و.ك  حي  العنوان  زيدي  نعمية 
و ل6  بحفر  املتعلق  أزيالل،  أفورار 
املنزلية  االستعماالت  أ ل  من  املاء 
املنفردة بامللك املدعو املنيخ املسقية 
البالغة مساحته 623 متر مربع الكائن 
بجماعة تيموليلت قيادة أفورار دائرة 

أفورار إقليم أزيالل.
لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة 
تيموليلت قيادة أفورار دائرة أفورار 

إقليم أزيالل.
28

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إ راء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 
الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 
سيجري بمقر قيادة واويزغت ابتداء 
من 9 مار1 2020 إلى غاية 8) مار1 
الترخيص  مشروع  في  بحث   2020
السيد  لفائدة  املاء،  و ل6  بحفر 
دوار  العنوان  ميمون  ايت  محسن 
املتعلق  أزيالل،  واويزغت  داود  ايت 
السقي  أ ل  من  املاء  و ل6  بحفر 
البالغة   2 إكرنسكات  املدعو  بامللك 
الكائن  مربع  متر   (803( مساحته 
واويزغت  قيادة  اسك�سي  بجماعة 

دائرة واويزغت إقليم أزيالل.
لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة 
دائرة  واويزغت  قيادة  اسك�سي 

واويزغت إقليم أزيالل.
29

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إ راء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 
الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 
سيجري بمقر قيادة تاساوت ابتداء 
من 9 مار1 2020 إلى غاية 8) مار1 
الترخيص  مشروع  في  بحث   2020
السيد  لفائدة  املاء،  و ل6  بحفر 
محمد البوشيخي العنوان دوار أوالد 
الفقيه بن   52 رقم   9 احديدو زنقة 
املتعلق بحفر و ل6 املاء من  صالح، 
سيدي  املدعو  بامللك  السقي  أ ل 
عبرات   6 مساحته  البالغة  الغازي 
قيادة  الرافعية  بجماعة  الكائن 
عامر  بني   - القلعة  دائرة  تاساوت 

إقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة 
الرافعية قيادة تاساوت دائرة القلعة 

- بني عامر إقليم قلعة السراغنة.
30

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إ راء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 
الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 
أوالد   - سيجري بمقر قيادة لوناسدة 
 2020 مار1   9 من  ابتداء  يعكوب 
في  بحث   2020 مار1   (8 غاية  إلى 
مشروع الترخيص بحفر و ل6 املاء، 
الهادي  عبد  محمد  السيد  لفائدة 
اوالد  دوار  العنوان  الطال6  ايت 
علي بني عامر اوالد يعكوب القلعة، 
أ ل  من  املاء  و ل6  بحفر  املتعلق 
سقي 5 هكتارات فقط بامللك املدعو 
الغابة السقاي اوالد يعكوب البالغة 
0) سنتيار  ار   99 5 هكتار  مساحته 
قيادة  يعكوب  اوالد  بجماعة  الكائن 
لوناسدة - أوالد يعكوب دائرة القلعة 

- أهل الغابة إقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة 
أوالد   - أوالد يعكوب قيادة لوناسدة 
الغابة  أهل   - القلعة  دائرة  يعكوب 

إقليم قلعة السراغنة.
31

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إ راء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 
الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 
أوالد   - سيجري بمقر قيادة لوناسدة 
 2020 مار1   9 من  ابتداء  يعكوب 
في  بحث   2020 مار1   (8 غاية  إلى 
مشروع الترخيص بحفر و ل6 املاء، 
الهادي عبد  محمد  السيد   لفائدة 
ايت الطال6 العنوان دوار اوالد علي 
بني عامر اوالد يعكوب القلعة، املتعلق 
السقي  أ ل  من  املاء  و ل6  بحفر 
بامللك املدعو طوالة الحمراوي اوالد 
يعكوب البالغة مساحته 2 هكتار 9) 
أوالد  بجماعة  الكائن  سنتيار   90 ار 
يعكوب قيادة لوناسدة - أوالد يعكوب 
دائرة القلعة - أهل الغابة إقليم قلعة 

السراغنة.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة 
أوالد   - أوالد يعكوب قيادة لوناسدة 
الغابة  أهل   - القلعة  دائرة  يعكوب 

إقليم قلعة السراغنة.
32

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إ راء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 
الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 
سيجري بمقر قيادة تاساوت ابتداء 
من 9 مار1 2020 إلى غاية 8) مار1 
الترخيص  مشروع  في  بحث   2020
السيد  لفائدة  املاء،  و ل6  بحفر 
أوالد  دوار  العنوان  بن عبو  السعيد 
القلعة،  تساوت  الشطيبة  حسون 
أ ل  من  املاء  و ل6  بحفر  املتعلق 
السقي بامللك املدعو لعرصة البالغة 
الكائن  سنتيار   59 ار   50 مساحته 
تاساوت  قيادة  الشطيبة  بجماعة 
بني عامر إقليم قلعة   - دائرة القلعة 

السراغنة.
لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة 
الشطيبة قيادة تاساوت دائرة القلعة 

- بني عامر إقليم قلعة السراغنة.
33

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إ راء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 
الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 
سيجري بمقر قيادة بني سمير ابتداء 
من 9 مار1 2020 إلى غاية 8) مار1 
الترخيص  مشروع  في  بحث   2020
السيد لفائدة  املاء،  و ل6   بحفر 

 780 العنوان  متوكل  الكريم  عبد 
املتعلق  غشت وادي زم،   20 تجزئة 
السقي  أ ل  من  املاء  و ل6  بحفر 
بامللك املدعو الطالع البالغة مساحته 
40 ار الكائن بجماعة بني سمير قيادة 
بني سمير دائرة واد زم إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة 
بني سمير قيادة بني سمير دائرة واد زم 

إقليم خريبكة.
34
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري بمقر قيادة بني سمير ابتداء 

من 9 مار1 2020 إلى غاية 8) مار1 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2020

السيد  لفائدة  املاء،  و ل6  بحفر 

زنقة   93 العنوان  وديعي  الحفيان 

املتعلق  زم،  وادي  الحبوب  سوق 

السقي  أ ل  من  املاء  و ل6  بحفر 

بامللك املدعو سه6 البالغة مساحته 

بجماعة الكائن  ار   28 هكتار   ( 

بني سمير قيادة بني سمير دائرة واد زم 

إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة 

بني سمير قيادة بني سمير دائرة واد زم 

إقليم خريبكة.

35

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

عبدون  أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غاية   2020 مار1   9 من  ابتداء 

مشروع  في  بحث   2020 مار1   (8

لفائدة  الترخيص بحفر و ل6 املاء، 

السيد محمد راقي ومن معه العنوان 

التقدم  حي  الساد1  محمد  شارع 

بحفر  املتعلق  خريبكة،   22 الرقم 

بامللك  السقي  أ ل  من  املاء  و ل6 

 3 مساحته  البالغة  املدعو  واد 

الكائن  سنتيار   56 ار   22 هكتار 

أوالد  قيادة  عبدون  أوالد  بجماعة 

عبدون دائرة خريبكة إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة 

عبدون  أوالد  قيادة  عبدون  أوالد 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.

36

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

زمام  أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غاية   2020 مار1   9 من  ابتداء 

مشروع  في  بحث   2020 مار1   (8

لفائدة  الترخيص بحفر و ل6 املاء، 

أوالد   العنوان  رقيم  بوعبيد  السيد 

رحو أوالد ازمام، املتعلق بحفر و ل6 

بامللك املدعو  السقي  من أ ل  املاء 

هكتار   ( مساحته  البالغة  ملكيمل 

الكائن بجماعة أوالد زمام قيادة أوالد 

زمام دائرة بني مو�سى الشرقية إقليم 

الفقيه بن صالح.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة 

أوالد زمام دائرة بني مو�سى الشرقية 

إقليم الفقيه بن صالح.

37

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

عبدون  أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غاية   2020 مار1   9 من  ابتداء 

مشروع  في  بحث   2020 مار1   (8

لفائدة  الترخيص بحفر و ل6 املاء، 

العنوان  مساوي  املصطفى  السيد 

رقم 70 زنقة طاطا حي إقبال خريبكة، 

أ ل  من  املاء  و ل6  بحفر  املتعلق 

املدعو  بامللك  فيال  حديقة  سقي 

 ( مساحته  البالغة   (22  - الصفاء 

أوالد  بجماعة  الكائن  سنتيار   80 آر 

دائرة  عبدون  أوالد  قيادة  عبدون 

خريبكة إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة 

عبدون  أوالد  قيادة  عبدون  أوالد 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.

38

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري بمقر قيادة أحمد بومو�سى 

إلى غاية   2020 مار1   9 من  ابتداء 

مشروع  في  بحث   2020 مار1   (8

لفائدة  الترخيص بحفر و ل6 املاء، 

العنوان  الحوات  سعيد  السيد 

دوار أوالد عبد النبي دار ولد زيدوح، 

أ ل  من  املاء  و ل6  بحفر  املتعلق 

السقي بامللك املدعو الولجة البالغة 

72 سنتيار  آر   65 2 هكتار  مساحته 

الكائن بجماعة أحمد بومو�سى قيادة 

أحد بومو�سى دائرة بني مو�سى الغربية 

إقليم الفقيه بن صالح.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة 

بومو�سى  بومو�سى قيادة أحد  أحمد 

دائرة بني مو�سى الغربية إقليم الفقيه 

بن صالح.

39

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري بمقر قيادة بني يكرن ابتداء 

من 9 مار1 2020 إلى غاية 8) مار1 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2020

السيد  لفائدة  املاء،  و ل6  بحفر 

املصطفى الحنيني العنوان دوار أوالد 

سطات،  يكرين  بني  الثوالث  حدو 

أ ل  من  املاء  و ل6  بحفر  املتعلق 

باملاء  الدوا ن  لتربية  منشأة  تزويد 

البالغة  لكبير  فدان  املدعو  بامللك 

بجماعة  الكائن  هكتار   ( مساحته 

دائرة  يكرين  بني  قيادة  الثوالث 

سطات الجنوبية إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة 

دائرة  يكرين  بني  قيادة  الثوالث 

سطات الجنوبية إقليم سطات.

40

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 
عبدون  أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غاية   2020 مار1   9 من  ابتداء 

مشروع  في  بحث   2020 مار1   (8

لفائدة  الترخيص بحفر و ل6 املاء، 

 223 السيد حسن لحمامي العنوان 

حي بن  لون خريبكة، املتعلق بحفر 

االستعماالت  أ ل  من  املاء  و ل6 

املاشية بامللك املدعو  املنزلية وارواء 

 75 مساحته  البالغة  لحمامي  بالد 

أوالد  بجماعة  الكائن  سنتيار   (( آر 

دائرة  عبدون  أوالد  قيادة  عبدون 

خريبكة إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة 
عبدون  أوالد  قيادة  عبدون  أوالد 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.

41

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري بمقر قيادة أوالد عزوز ابتداء 

من 9 مار1 2020 إلى غاية 8) مار1 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2020

السيد  لفائدة  املاء،  و ل6  بحفر 

سيدي  أوالد  العنوان  التالي  صالح 

الرقم   25 الزنقة   0( بلوك  شنان 

املتعلق بحفر  الفقيه بن صالح،   22

االستعماالت  أ ل  من  املاء  و ل6 

املاشية بامللك املدعو  املنزلية وارواء 

آر   2( دير الكر م البالغة مساحته 

90 سنتيار الكائن بجماعة أوالد  عزوز 

قيادة أوالد عزوز دائرة خريبكة إقليم 

خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة 

عزوز قيادة أوالد عزوز دائرة  أوالد  

خريبكة إقليم خريبكة.

42
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري بمقر قيادة تاكزيرت ابتداء 

من 9 مار1 2020 إلى غاية 8) مار1 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2020

السيد  لفائدة  املاء،  و ل6  بحفر 

آيت  دوار  العنوان  لحسن  موح 

بوبكر تانوغة تاكزيرت، املتعلق بحفر 

بامللك  السقي  أ ل  من  املاء  و ل6 

 90 البالغة مساحته  امسكر  املدعو 

آر 0) سنتيار الكائن بجماعة تانوغة  

قيادة تاكزيرت دائرة القصيبة إقليم 

بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة 

دائرة  تاكزيرت  قيادة  تانوغة  

القصيبة إقليم بني مالل.

43

وكالة الحوض وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

عبدون  أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غاية   2020 مار1   9 من  ابتداء 

مشروع  في  بحث   2020 مار1   (8

لفائدة  الترخيص بحفر و ل6 املاء، 

السيد العربي مبشير العنوان 45 زنقة 

املتعلق  الكفاف حي الفتح خريبكة،  

سقي  أ ل  من  املاء  و ل6  بحفر 

املحيط  املدعو  بامللك  فيال  حديقة 

V27 البالغة مساحته 2 آر 43 سنتيار 

قيادة  الكائن بجماعة أوالد عبدون  

إقليم  خريبكة  دائرة  عبدون  أوالد 

خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة 

عبدون  أوالد  قيادة  عبدون   أوالد 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.

44

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 

ببني  الربيع  ألم  املائي  الحوض 

سيجري بمقر قيادة تاكزيرت  مالل، 

إلى غاية  2020 مار1  من))   ابتداء 

في مشروع  بحث   2020 مار1   20  

لفائدة  الترخيص بحفر و ل6 املاء، 

آيت  العنوان  زيان  أبو  علي  السيد 

بحفر  املتعلق  تاكزيرت،   احساين 

بامللك  السقي  أ ل  من  املاء  و ل6 

املدعو اورير  البالغة مساحته 6) آر 

سنتيار الكائن بجماعة تاكزيرت    99

قيادة تاكزبرت دائرة القصيبة إقليم 

بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة 

دائرة  تاكزبرت  قيادة  تاكزيرت  

القصيبة إقليم بني مالل.

45

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

من  ابتداء  بمقر  ماعة  سيجري 

مار1   (8 غاية  إلى   2020 مار1   9

الترخيص  مشروع  في  بحث   2020

بحفر و ل6 املاء، لفائدة السيد عبد 

اللطيف خروبي العنوان بلوك امليل 

رقم 53 قلعة السراغنة، املتعلق بحفر 

االستعماالت  أ ل  من  املاء  و ل6 

املنزلية املنفردة بامللك املدعو الهناء 

 2 البالغة مساحته    (078  - أوال   -

الكائن بجماعة قلعة  سنتيار   22 آر 

السراغنة  قلعة  باشوية  السراغنة 

عمالة قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة 

قلعة  باشوية  السراغنة  قلعة 

السراغنة عمالة قلعة السراغنة.

46

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

من  ابتداء  بلدية  بمقر   سيجري 

مار1   (8 غاية  إلى   2020 مار1   9

الترخيص  مشروع  في  بحث   2020

بحفر و ل6 املاء لفائدة السيد توفيق 

بنجلون  بينة العنوان 56 زنقة عين 

بني مطهر ياسمينة ) خريبكة، املتعلق 

سقي  أ ل  من  املاء  و ل6  بحفر 

 حديقة فيال بامللك املدعو »ياسمين ) 

البالغة مساحته   ،»56/2  بقعة رقم 

ببلدية خريبكة  الكائن   1  85 آر   2

باشوية خريبكة عمالة خريبكة.

بلدية  بمقر  امللف  وضع  تم  لقد 

عمالة  خريبكة  باشوية  خريبكة 

خريبكة.

47

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

من  ابتداء  بلدية  بمقر   سيجري 

مار1   (8 غاية  إلى   2020 مار1   9

الترخيص  مشروع  في  بحث   2020

بحفر و ل6 املاء لفائدة السادة عبد 

كريم  ووفاء  سلطانة  ايت  الكريم 

الشرف  حي  مروان  إقامة  العنوان 

بحفر  املتعلق  مالل،  بني   3 الطابق 

االستعماالت  أ ل  من  املاء  و ل6 

املدعو  بامللك  املنفردة  املنزلية 

مساحته  البالغة   ،»(7  »الكلية 

9) 1 الكائن ببلدية بني مالل  آر   3

باشوية بني مالل عمالة بني مالل.

بلدية  بمقر  امللف  وضع  تم  لقد 

عمالة  مالل  بني  باشوية  مالل   بني 

بني مالل.

48

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

من  ابتداء  بمقر  ماعة   سيجري 

مار1   (8 غاية  إلى   2020 مار1   9

الترخيص  مشروع  في  بحث   2020

بحفر و ل6 املاء لفائدة السيد محمد 

أحمد  بلوك   (0 العنوان  دروزي 

و ل6  بحفر  املتعلق  بو نيبة،   2

املنزلية  االستعماالت  أ ل  من  املاء 

»الرمل«،  املدعو  بامللك  املنفردة 

 1  30 آر   55 مساحته   البالغة 

باشوية  بو نيبة  بجماعة  الكائن 

بو نيبة عمالة خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة 

عمالة  بو نيبة  باشوية  بو نيبة 

خريبكة.

49

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

من  ابتداء  بمقر  ماعة   سيجري 

مار1   (8 غاية  إلى   2020 مار1   9

الترخيص  مشروع  في  بحث   2020

السيد  لفائدة  املاء  و ل6  بحفر 

أ  بلوك   74 العنوان  غركاوي  احمد 

املتعلق بحفر  حي الوحدة وادي زم، 

االستعماالت  أ ل  من  املاء  و ل6 

املدعو  بامللك  املنفردة  املنزلية 

مساحته  البالغة   ،»463 »البستان 

9) 1 الكائن بجماعة وادي زم  ) آر 

باشوية وادي زم عمالة خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة 

عمالة  زم  وادي  باشوية  زم  وادي 

خريبكة.

50
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إ راء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
من  ابتداء  بمقر  ماعة   سيجري 
مار1   (8 غاية  إلى   2020 مار1   9
الترخيص  مشروع  في  بحث   2020
السيد  لفائدة  املاء  و ل6  بحفر 
الخدمات  وكالة  ممثل  لهالل  محمد 
للكهرباء  الوطني  للمكت6  اإلقليمية 
العنوان شارع محمد الخامس الحي 
املتعلق  صالح،  بن  الفقيه  اإلداري 
سقي  أ ل  من  املاء  و ل6  بحفر 
املدعو  بامللك  الخضراء  املساحات 
بن  الفقيه  لوكودي«   78 »وفليك 
 1 5 7) آر   صالح، البالغة مساحته 
صالح  بن  الفقيه  بجماعة  الكائن 
عمالة  صالح  بن  الفقيه  باشوية 

الفقيه بن صالح.
لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة 
الفقيه بن صالح باشوية الفقيه بن 

صالح عمالة الفقيه بن صالح.
51

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إ راء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
أوالد   - سيجري بمقر قيادة لوناسدة 
 2020 مار1   9 من  ابتداء  يعكوب 
في  بحث   2020 مار1   (8 غاية  إلى 
مشروع الترخيص بحفر و ل6 املاء 
العنوان  رزقي  اعلي  السيد  لفائدة 
لوناسدة  عي�سى  �سي  اوالد  دوار 
القلعة، املتعلق بحفر و ل6 املاء من 
»فدان  املدعو  بامللك  السقي  أ ل 
البالغة مساحته  اقنينبة«،   الشاوي 
53 آر 5 1 الكائن بجماعة لوناسدة 
أوالد يعكوب دائرة   - قيادة لوناسدة 
قلعة  إقليم  الغابة  أهل   - القلعة 

السراغنة.
لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة 
أوالد   - لوناسدة  قيادة  لوناسدة 
الغابة  أهل   - القلعة  دائرة  يعكوب 

إقليم قلعة السراغنة.
52

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

ابتداء  الغابة  قيادة  بمقر  سيجري 

من 9 مار1 2020 إلى غاية 8) مار1 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2020

السيد  لفائدة  املاء  و ل6  بحفر 

الرحالي بهالوي العنوان دوار البيادنة 

املتعلق  السراغنة،  قلعة  املربوح 

السقي  أ ل  من  املاء  و ل6  بحفر 

البالغة  »بالد الغابة«،  بامللك املدعو 

1 الكائن   89 آر   36 ه   2 مساحته 

الغابة  أهل  قيادة  املربوح  بجماعة 

دائرة القلعة - أهل الغابة إقليم قلعة 

السراغنة.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة 

املربوح قيادة أهل الغابة دائرة القلعة 

- أهل الغابة إقليم قلعة السراغنة.

53

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

أوالد   - سيجري بمقر قيادة لوناسدة 

 2020 مار1   9 من  ابتداء  يعكوب 

في  بحث   2020 مار1   (8 غاية  إلى 

و ل6  بحفر  الترخيص  مشروع 

الحفيظي  احمد  السيد  لفائدة  املاء 

لوناسدة  الردينات  دوار  العنوان 

القلعة، املتعلق بحفر و ل6 املاء من 

أ ل السقي بامللك املدعو »الغابة«، 

البالغة مساحته 80 آر 49 1 الكائن 

لوناسدة  قيادة  لوناسدة  بجماعة 

أهل   - القلعة  دائرة  يعكوب  أوالد   -

الغابة إقليم قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة 

أوالد   - لوناسدة  قيادة  لوناسدة 

الغابة  أهل   - القلعة  دائرة  يعكوب 

إقليم قلعة السراغنة.

54

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم   الحوض 

تساوي  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غاية   2020 مار1   9 من   ابتداء 

مشروع  في  بحث   2020 مار1   (8

لفائدة  املاء  و ل6  بحفر  الترخيص 

العنوان  الحسناوي  محمد  السيد 

قيادة  الرافعية  لقصر  ماعة  دوار 

تساوت القلعة، املتعلق بحفر و ل6 

بامللك املدعو  السقي  من أ ل  املاء 

مساحته  البالغة  تحتانية«،   »بالد 

83 آر 2) 1 الكائن بجماعة الرافعية 

قيادة تساوت دائرة القلعة - بني عامر 

إقليم قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة 

الرافعية قيادة تساوت دائرة القلعة - 

بني عامر إقليم قلعة السراغنة.

55

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

من  ابتداء  بمقر  ماعة   سيجري 

مار1   (8 غاية  إلى   2020 مار1   9

الترخيص  مشروع  في  بحث   2020

السيدة  لفائدة  املاء  و ل6  بحفر 

تجزئة  العنوان  نيصر  ايت  فاطمة 

االمان رقم 52 وادي زم، املتعلق بحفر 

االستعماالت  أ ل  من  املاء  و ل6 

املدعو  بامللك  املنفردة  املنزلية 

 235 البالغة مساحته   ،»( »الشباب 

زم  وادي  بجماعة  الكائن  مربع  متر 

باشوية وادي زم عمالة خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة 

عمالة  زم  وادي  باشوية  زم  وادي 

خريبكة.

56

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

 2020 مار1   9 من  ابتداء  سيجري 

في  بحث   2020 مار1   (8 غاية  إلى 

مشروع الترخيص بحفر و ل6 املاء، 

لفائدة السيد احمد الهالل العنوان 

 ،328 رقم  أ  بلوك  الوحدة  حي 

أ ل  من  املاء  و ل6  بحفر  املتعلق 

االستعماالت املنزلية املنفردة بامللك 

 ( الشطر  البستان   -  (2( املدعو 

البالغة مساحته 09) متر مربع الكائن 

زم  وادي  باشوية  زم  وادي  بجماعة 

عمالة خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة 

عمالة  زم  وادي  باشوية  زم  وادي 

خريبكة.

57

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري ابتداء من 9 مار1 2020 إلى 

غاية 8) مار1 2020 بحث في مشروع 

لفائدة  الترخيص بحفر و ل6 املاء، 

السيد محمد الخالوي العنوان شارع 

الحنصالي 06)، املتعلق بحفر و ل6 

املنزلية  االستعماالت  أ ل  من  املاء 

املنفردة بامللك املدعو رياض السالم 

 (5 آر   6 البالغة مساحته   54  - - ف 

مالل  بني  بجماعة  الكائن  سنتيار 

باشوية بني مالل عمالة بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة 

بني مالل باشوية بني مالل عمالة بني 

مالل.

58
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري ابتداء من 9 مار1 2020 إلى 

غاية 8) مار1 2020 بحث في مشروع 

لفائدة  الترخيص بحفر و ل6 املاء، 

العنوان  السرارجي  محمد  السيد 

دوار اوالد ادريس البرادية الفقيه بن 

املتعلق بحفر و ل6 املاء من  صالح، 

املنفردة  املنزلية  االستعماالت  أ ل 

 867 األطلس  منزه  املدعو  بامللك 

الكائن  سنتيار   80 مساحته  البالغة 

بجماعة بني مالل باشوية بني مالل 

عمالة بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة 

بني مالل باشوية بني مالل عمالة بني 

مالل.

59

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

 2020 مار1   9 من  ابتداء  سيجري 

في  بحث   2020 مار1   (8 غاية  إلى 

و ل6  بحفر  الترخيص  مشروع 

املصطفى  السيد  لفائدة  املاء، 

رقم  التقدم  تجزئة  العنوان  حزيم 

صالح،  بن  الفقيه  املصلى  حي   29

أ ل  من  املاء  و ل6  بحفر  املتعلق 

االستعماالت املنزلية املنفردة بامللك 

املدعو التقدم 29 البالغة مساحته ) 

آر 64 سنتيار الكائن بجماعة الفقيه 

بن صالح باشوية الفقيه بن صالح 

عمالة الفقيه بن صالح.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة 

الفقيه بن صالح باشوية الفقيه بن 

صالح عمالة الفقيه بن صالح.

60

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

 2020 مار1   9 من  ابتداء  سيجري 

في  بحث   2020 مار1   (8 غاية  إلى 

مشروع الترخيص بحفر و ل6 املاء، 

الدين  واسع  حسن  السيد  لفائدة 

الزرقطوني  زنقة  األمل  حي  العنوان 

املتعلق بحفر و ل6 املاء  القصيبة، 

من أ ل السقي بامللك املدعو ساريف 

تقريبا  هكتار  ثلث  مساحته  البالغة 

باشوية  القصيبة  بجماعة  الكائن 

القصيبة عمالة بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة 

القصيبة باشوية القصيبة عمالة بني 

مالل.

61

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

 2020 مار1   9 من  ابتداء  سيجري 

في  بحث   2020 مار1   (8 غاية  إلى 

و ل6  بحفر  الترخيص  مشروع 

شيخو  محمد  السيد  لفائدة  املاء، 

العنوان تجزئة السالم مدينة وادي 

زم، املتعلق بحفر و ل6 املاء من أ ل 

االستعماالت املنزلية املنفردة بامللك 

املدعو السالم - 6) البالغة مساحته 

) آر )4 سنتيار الكائن بجماعة وادي 

زم باشوية وادي زم عمالة خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة 

عمالة  زم  وادي  باشوية  زم  وادي 

خريبكة.

62

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري بمقر قيادة اوالد سعيد الواد 

إلى غاية   2020 مار1   9 من  ابتداء 

مشروع  في  بحث   2020 مار1   (8

لفائدة  الترخيص بحفر و ل6 املاء، 

السيد عبد العالي العرباوي العنوان 

دوار اوالد بوتاتشة اوالد يوسف اوالد 

و ل6  بحفر  املتعلق  الواد،  سعيد 

املاء من أ ل سقي 5 هكتارات فقط 

البالغة   S  52 بامللك املدعو لعيشية 

مساحته 3) هكتار 3) آر 87 سنتيار 

قيادة  يوسف  أوالد  بجماعة  الكائن 

اوالد سعيد الواد دائرة قصبة تادلة 

إقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة 

أوالد يوسف قيادة اوالد سعيد الواد 

دائرة قصبة تادلة إقليم بني مالل.

63

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

 2020 مار1   9 من  ابتداء  سيجري 

في  بحث   2020 مار1   (8 غاية  إلى 

مشروع الترخيص بحفر و ل6 املاء، 

الغفيل  خديجة  السيدة  لفائدة 

البقعة  العيدي رقم  العنوان تجزئة 

خريبكة،  عبدون  أوالد  88  ماعة 

أ ل  من  املاء  و ل6  بحفر  املتعلق 

املدعو  بامللك  فيال  حديقة  سقي 

آر   2 البالغة مساحته   V-88 العيدي

خريبكة  بجماعة  الكائن  سنتيار   27

باشوية خريبكة عمالة خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة 

عمالة  خريبكة  باشوية  خريبكة 

خريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

 2020 مار1   9 من  ابتداء  سيجري 

في  بحث   2020 مار1   (8 غاية  إلى 

و ل6  بحفر  الترخيص  مشروع 

نجي6  محمد  السيد  لفائدة  املاء، 

الفضل  تجزئة  الزيتون  العنوان حي 

بحفر  املتعلق   ،(5 الرقم   2 بلوك 

االستعماالت  أ ل  من  املاء  و ل6 

املنزلية املنفردة بامللك املدعو نجي6 

البالغة مساحته 405 متر مربع الكائن 

بجماعة بني مالل باشوية بني مالل 

عمالة بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة 

بني مالل باشوية بني مالل عمالة بني 

مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

من  سيجري بقيادة آيت ويرة ابتداء 

مار1   (8 غاية  إلى   2020 9 مار1 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2020

السيد  لفائدة  املاء،  و ل6  بحفر 

االداري  الحي  العنوان  اغاللو  احمد 

املتعلق بحفر و ل6 املاء  القصيبة، 

فقط  هكتارات   5 سقي  أ ل  من 

البالغة  غاللو  ملك  املدعو  بامللك 

)9 سنتيار  آر   88 8 هكتار  مساحته 

القصيبة قيادة  الكائن بجماعة دير 

بني  إقليم  القصيبة  دائرة  ويرة  آيت 

مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة 

دائرة  آيت ويرة  القصيبة قيادة  دير 

القصيبة إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
سعيد   أوالد  قيادة  بمقر  سيجري  
ابتداء من  6) مار1 2020 إلى غاية 
في مشروع  بحث    2020 مار1   25
لفائدة  املاء  و ل6  بحفر  الترخيص 
السيد رشيد ستاوتي العنوان تجزئة 
كمال 2 بلوك 1 الرقم 2)2 سطات، 
أ ل  من  املاء  و ل6  بحفر  املتعلق 
اإلستعماالت املنزلية والسقي بامللك 
مساحته  البالغة  الحفرة  املدعو 
بجماعة  الكائن  سنتيار    92 آر   97
أوالد  قيادة  الشاوية  اخميسات 
سعيد دائرة سطات الشمالية إقليم 

سطات.
لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة 
أوالد  قيادة  الشاوية  اخميسات 
سعيد دائرة سطات الشمالية إقليم 

سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
الشكران   قيادة  بمقر  سيجري  
ابتداء من  6) مار1 2020 إلى غاية 
في مشروع  بحث    2020 مار1   25
لفائدة  املاء  و ل6  بحفر  الترخيص 
  68 العنوان  مودني  صالح  السيد 
حي الكدية ملك الفاطمي وادي زم، 
أ ل  من  املاء  و ل6  بحفر  املتعلق 
املنفردة بامللك  اإلستعماالت املنزلية  
 (2 املدعو الخزينة البالغة مساحته 
قيشر   عين  بجماعة  الكائن  خدام  
الجعد  ابي  دائرة  الشكران  قيادة 

إقليم خربيكة.
لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة 
عين قيشر  قيادة الشكران دائرة ابي 

الجعد إقليم خربيكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري  بمقر قيادة تاكزيرت  ابتداء 

 25 غاية  إلى   2020 مار1   (6 من  

مشروع  في  بحث    2020 مار1 

لفائدة  املاء  و ل6  بحفر  الترخيص 

السيد محمد بومهدي العنوان ايت 

يشو ايت بوبكر تانوغة، املتعلق بحفر 

اإلستعماالت  أ ل  من  املاء  و ل6 

املنزلية  والسقي بامللك املدعو احمار 

 (8426 ايت بوبكر البالغة مساحته 

تانوغة   بجماعة  الكائن  مربع   متر 

قيادة تاكزيرت دائرة القصيبة إقليم 

بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة 

دائرة  تاكزيرت  قيادة  تانوغة  

القصيبة إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري  بمقر قيادة تاكزيرت  ابتداء 

 25 غاية  إلى   2020 مار1   (6 من  

مشروع  في  بحث    2020 مار1 

لفائدة  املاء  و ل6  بحفر  الترخيص 

العنوان  زياني  ابراهيم  السيد 

تاكزيرت القصيبة،  ارتماتة فرياطة  

أ ل  من  املاء  و ل6  بحفر  املتعلق 

اإلستعماالت املنزلية  والسقي بامللك 

البالغة  الجدة  نودمر  امي  املدعو 

الكائن  مربع   متر   2050 مساحته 

تاكزيرت  قيادة  تاكزيرت  بجماعة 

دائرة القصيبة إقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة 

دائرة  تاكزيرت  قيادة  تاكزيرت 

القصيبة إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

ابتداء  بمقر قيادة تساوت   سيجري  

 25 غاية  إلى   2020 مار1   (6 من  

مشروع  في  بحث    2020 مار1 

لفائدة  ثق6  بتعميق  الترخيص 

السيد الصديق ايت لفقيه العنوان 

دوار لق�سي الرافعية  تساوت القلعة، 

املتعلق بتعميق ثق6 من أ ل السقي 

البالغة  بوقادر  فدان  املدعو  بامللك 

53 سنتيار   آر   5( 2 هكتار  مساحته 

قيادة  الرافعية  بجماعة  الكائن 

تساوت دائرة القلعة-بني عامر إقليم 

قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة 

الرافعية قيادة تساوت دائرة القلعة-

بني عامر إقليم قلعة السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

زراد  أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غاية   2020 مار1   (6 من  ابتداء 

مشروع  في  بحث   2020 مار1   25

لفائدة  الترخيص بحفر و ل6 املاء، 

الفضل،  ابو  الجليل  عبد  السيد 

 87 رقم  الجمالة  العنوان حي كدية 

املاء  و ل6  بحفر  املتعلق  القلعة، 

بالد  املدعو  بامللك  السقي  أ ل  من 

ار   4 هكتار   3 البير البالغة مساحته 

73 سنتيار الكائن بجماعة أوالد زراد 

قيادة أوالد زراد، دائرة القلعة - أهل 

الغابة، إقليم قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة 

دائرة  زراد  أوالد  قيادة  زراد  أوالد 

قلعة  إقليم  الغابة  أهل  القلعة، 

السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

ابتداء  أكوديد  قيادة  بمقر  سيجري 

 25 غاية  إلى   2020 مار1   (6 من 

مشروع  في  بحث   2020 مار1 

لفائدة  الترخيص بحفر و ل6 املاء، 

العنوان  اوخليفت  يونس  السيد 

إقامة دارون ب شقة 5) حي بنسركاو 

املاء  و ل6  بحفر  املتعلق  أكادير، 

من أ ل سقي بامللك املدعو تسليت  

ار   64 هكتار   3 مساحته  البالغة 

تامدة  بجماعة  الكائن  سنتيار   84

نومرصيد قيادة أكوديد، دائرة أزيالل 

إقليم أزيالل.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة 

تامدة نومرصيد، قيادة أكوديد دائرة 

أزيالل،إقليم أزيالل.

103

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

علي  بو  أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غاية   2020 مار1   (6 من  ابتداء 

مشروع   في  بحث   2020 مار1   25

لفائدة  الترخيص بحفر و ل6 املاء، 

السيد املحجوب بوتيخو العنوان دوار 

أيت الهند أوالد اعمر القلعة، املتعلق 

 05 من أ ل سقي  بحفر و ل6 املاء 

هكتارات فقط بامللك املدعو الغابة 

 82 ار   7 هكتار   7 البالغة مساحته 

سنتيار الكائن بجماعة أوالد عمرو، 

قيادة أوالد بو علي دائرة القلعة بني 

عامر إقليم قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة 

علي  بو  أوالد  قيادة  عمرو  أوالد 

بني عامر إقليم قلعة   - دائرة القلعة 

السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إ راء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 
الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 
اوالد  لوساندة  قيادة  بمقر  سيجري 
 2020 مار1   (0 من  يعقوب ابتداء 
في  بحث   2020 مار1   (9 غاية  إلى 
ثق6،  بتعميق  الترخيص  مشروع 
رزقي،  اللطيف  عبد  السيد  لفائدة 
العنوان دوار أوالد زكري أوالد الكرن 
من  ثق6  بتعميق  املتعلق  القلعة، 
أ ل السقي بامللك املدعو بالد أوالد 
الكرن،  البالغة مساحته ) هكتار 20 
أوالد  بجماعة  الكائن  سنتيار   44 ار 
أوالد يعكوب  الكرن قيادة لوناسدة، 
إقليم  الغابة،  أهل  القلعة،  دائرة 

قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة 
أوالد  لوناسدة-  قيادة  الكرن  أوالد 
الغابة  أهل  القلعة،  دائرة  يعكوب 

إقليم قلعة السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إ راء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 
الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 
بئر   - بولنوار  قيادة  بمقر  سيجري 
 2020 مار1   (6 من  ابتداء  مزوي، 
في  بحث   2020 مار1   25 غاية  إلى 
مشروع الترخيص بحفر و ل6 املاء، 
لفائدة السيد عالل سمير ومن معه 
احمد االكراد الوازيس،   32 العنوان 
املتعلق بحفر و ل6  الدار البيضاء، 
املنزلية  االستعماالت  أ ل  من  املاء 
املنفردة بامللك املدعو الحرش البالغة 
الكائن  آر و29 سنتيار،   37 مساحته 
بئر  بولنوار،  قيادة  بولنوار  بجماعة 

مزوي دائرة خريبكة إقليم خريبكة.
لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة 
بولنوار قيادة بولنوار، بئر مزوي دائرة 

خريبكة إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

نيسلي  تيزي  قيادة  بمقر  سيجري  

ابتداء من  6) مار1 2020 إلى غاية 

في مشروع  بحث    2020 مار1   25

لفائدة  املاء  و ل6  بحفر  الترخيص 

لحسن  والسيد  عابد  زايد  السيد 

عابد العنوان اغبالوا وكركور  ماعة 

و ل6  بحفر  املتعلق  نيسلي،  تيزي 

بامللك املدعو  السقي  من أ ل  املاء 

عبرة   (2 مساحته  البالغة  اشماح  

نيسلي  تيزي  بجماعة  الكائن  قمحا، 

قيادة تيزي نيسلي دائرة أغبالة اقليم 

بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة 

تيزي نيسلي قيادة تيزي نيسلي دائرة 

أغبالة اقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

بئر  بوانوار  قيادة  بمقر  سيجري  

 2020 مار1   (6 من   ابتداء  مزوي  

بحث في    2020 مار1   25 إلى غاية 

مشروع الترخيص بحفر و ل6 املاء 

زمن  زنواكي  سعيد  السيد  لفائدة 

معه العنوان دوار اوالد العاتي أوالد 

خريبكة،  مزوي  بئر  ابراهيم  ماعة 

أ ل  من  املاء  و ل6  بحفر  املتعلق 

املاشية  وارواء  املنزلية  االستعماالت 

البالغة  املر1  ارض  املدعو  بامللك 

مساحته  ) خداديم، الكائن بجماعة 

مزوي  بئر  بولنوار،  قيادة  مزوي  بئر 

دائرة خريبكة اقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة 

مزوي  بئر  بولنوار،  قيادة  مزوي  بئر 

دائرة خريبكة اقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

الغابة   أهل  قيادة  بمقر  سيجري  

ابتداء من  6) مار1 2020 إلى غاية 

في مشروع  بحث    2020 مار1   25

لفائدة  املاء  و ل6  بحفر  الترخيص 

السيد عبد الحكيم بهالوي العنوان 

الغابة،   أهل  ميات  عامر  اوالد  دوار 

أ ل   من  املاء  و ل6  بحفر  املتعلق 

ادريع  بالد  املدعو  بامللك  السقي  

الزاوية  البالغة مساحته  3 هكتار 45 

سنتيار الكائن بجماعة ميات   87 آر 

قيادة أهل الغابة دائرة القلعة أهل 

الغابة اقليم قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة 

ميات قيادة أهل الغابة دائرة القلعة 

أهل الغابة اقليم قلعة السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري  بمقر قيادة تاكزيرت ابتداء 

 25 غاية  إلى   2020 مار1   (6 من  

مشروع  في  بحث    2020 مار1 

لفائدة  املاء  و ل6  بحفر  الترخيص 

السيد ميمون أوحنا العنوان رتمانة 

بحفر  املتعلق  تاكزيرت،   فرياطة 

بامللك  السقي   و ل6 املاء من أ ل  

مساحته    البالغة  بوعطى  املدعو 

بجماعة  الكائن  متر   7784.42

دائرة  تاكزيرت  قيادة  تاكزيرت 

القصيبة اقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة 

دائرة  تاكزيرت  قيادة  تاكزيرت 

القصيبة اقليم بني مالل.

110

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
تيغسالين   قيادة  بمقر  سيجري  
ابتداء من  6) مار1 2020 إلى غاية 
في مشروع  بحث    2020 مار1   25
لفائدة  املاء  و ل6  بحفر  الترخيص 
العنوان  ناصيري  رشيد  السيد 
القنيطرة،    47 رقم  املهتدون  حي 
أ ل   من  املاء  و ل6  بحفر  املتعلق 
بامللك  فقط  هكتارات   5 السقي  
نياكو  وتاوريرت  املر1  ليلي  املدعو 
أى   67 هكتار   9 مساحته   البالغة 
74 سنتيار الكائن بجماعة تيغسالين 
قيادة تيغسالين دائرة القباب اقليم 

خنيفرة.
لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة 
دائرة  تيغسالين  قيادة  تيغسالين 

القباب اقليم خنيفرة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إ راء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
سيجري بمقر قيادة الصهريج ابتداء 
من 6) مار1 2020 إلى غاية 25 مار1 
الترخيص  مشروع  في  بحث   2020
بحفر و ل6 املاء لفائدة السيد أحمد 
الكناني   52 رقم  العنوان  كربوبي 
بحفر  املتعلق  املحمدية،  العالية 
بامللك  السقي  أ ل  من  املاء  و ل6 
مساحته  البالغة  »كلمو1«   املدعو 
7) عبرة زريعة من بذر الشعير الكائن 
بجماعة الواد لخضر قيادة الصهريج 
إقليم  صنها ة   - الصهريج  دائرة 

قلعية السراغة.
لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة 
دائرة  الصهريج  قيادة  لخضر  الواد 
قلعية  إقليم  صنها ة   - الصهريج 

السراغة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إ راء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
سيجري بمقر قيادة القباب ابتداء من 
مار1   25 إلى غاية   2020 مار1   (6
الترخيص  مشروع  في  بحث   2020
بحفر و ل6 املاء لفائدة السيد محمد 
بواللفت  رئيس  معية  ا رمون 
العنوان  والفالحية  القروية  للتنمية 
خنيفرة،  القباب  بواللفت  دوار 
أ ل  من  املاء  و ل6  بحفر  املتعلق 
بامللك  تزويد املدرسة واملسجد باملاء 
مساحته  البالغة  »لبحيرة«   املدعو 
الكائن بجماعة  سنتيار   (0 و  آر   (4
القباب  دائرة  القباب  قيادة  القباب 

إقليم خنيفرة.
لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة 
القباب  دائرة  القباب  قيادة  القباب 

إقليم خنيفرة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إ راء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
سيجري بمقر قيادة الصهريج ابتداء 
من 6) مار1 2020 إلى غاية 25 مار1 
الترخيص  مشروع  في  بحث   2020
لفائدة السيد عبد  بحفر و ل6 املاء 
الكبير لبزوبي العنوان دوار أوالد عكو 
الصهريج القلعة، املتعلق بحفر و ل6 
بامللك املدعو  السقي  من أ ل  املاء 
مساحته  البالغة   »597  »الصهريج 
سنتيار الكائن   6 آر و   86 هكتار و   (
الصهريج  قيادة  الصهريج  بجماعة 
إقليم  صنها ة   - الصهريج  دائرة 

قلعية السراغة.
لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة 
دائرة  الصهريج  قيادة  الصهريج 
قلعية  إقليم  صنها ة   - الصهريج 

السراغة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بمو 6 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري بمقر قيادة الصهريج ابتداء 

من 6) مار1 2020 إلى غاية 25 مار1 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2020

السيدة  لفائدة  املاء  و ل6  بحفر 
زهرة بوركبة العنوان تجزئة تساوت 
2 رقم 208 الصهريد - صنها ة قلعة 

و ل6  بحفر  املتعلق  السراغنة، 

هكتارات   5 سقي  أ ل  من  املاء 

 ( »لحجورات  املدعو  بامللك  فقط 

مساحته  البالغة   »2  ولحجورات 

92 سنتيار الكائن  57 آر و  7 هكتار و 

بجماعة الواد لخضر قيادة الصهريج 

إقليم  صنها ة   - الصهريج  دائرة 

قلعية السراغة.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة 

دائرة  الصهريج  قيادة  لخضر  الواد 

قلعية  إقليم  صنها ة   - الصهريج 

السراغة.

115

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 6 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

فبراير   (8 بتاريخ   2020/2530

العقار  على  سيجري  الذي   2020

إدارية  شهادة  ذي  الشعبة  املسمى 
بالجماعة  املتوا د   32/20(9 رقم 

عين  دائرة  هللا،  حرز  آيت  الترابية 

ابتداء  الحا 6،  إقليم  تاو دات، 

إلى غاية   2020 مار1   (0 من تاريخ 

2020 بحث علني في شأن  مار1   20

مشروع الترخيص بإنجاز ثق6 و ل6 

مساحة  سقي  أ ل  من  منه،  املاء 

هديشة  السيد  لفائدة  هكتار   (,87

التعريف  لبطاقة  الحامل  عزيز 

.D728431 الوطنية

67

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 6 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

فبراير   (8 بتاريخ   2020/2528

العقار  على  سيجري  الذي   2020

من  نسخة  ذي  مدمومة  املسمى 

ديسمبر   30 محرر بتاريخ  عقد شراء 

الترابية  بالجماعة  املتوا د   20(9

إقليم  دائرة عين تاو دات،  لقصير، 

0) مار1  الحا 6، ابتداء من تاريخ 

2020 إلى غاية 20 مار1 2020 بحث 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثق6 و ل6 املاء منه، من أ ل 

لفائدة  هكتار   0,40 مساحة  سقي 

معه  ومن  الحنين  محمد  السيد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D483186

68

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 6 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

فبراير   (8 بتاريخ   2020/2527

العقار  على  سيجري  الذي   2020

املسمى قطعة األرضية الفالحية ذي 

  34( ص   4(5 ض بعدد  عقد كراء 

املتوا د بالجماعة الترابية آيت حرز 

إقليم  تاو دات،  عين  دائرة  هللا، 

0) مار1  الحا 6، ابتداء من تاريخ 

2020 إلى غاية 20 مار1 2020 بحث 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

من  منه،  املاء  و ل6  ثق6  بإنجاز 

أ ل سقي مساحة 3,5842 هكتارات 

محمد  مساعف  السيد  لفائدة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.DB6518
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 6 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

2020/2526 بتاريخ 8) فبراير 2020 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

عقد  ذي  فالحية  أرضية  قطعة 

357 وشراء  533 ص  تنازل ض برقم 

املتوا د   370 ص   272 بعدد  ض 

بالجماعة الترابية لقصير، دائرة عين 

ابتداء  الحا 6،  إقليم  تاو دات، 

إلى غاية  2020 مار1   (0  من تاريخ 

2020 بحث علني في شأن  مار1   20

مشروع الترخيص بإنجاز ثق6  و ل6 

املاء من أ ل سقي مساحة  2774.) 

هكتار  لفائدة السيد ملساعف حسن 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D67392

70

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 6 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

2020/2524 بتاريخ 7) فبراير 2020 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

شهادة  ذي  الحارثي  سيدي  اسامر 

املتوا د   67/2(07( رقم  امللكية 

دائرة  بالجماعة الترابية را1  يري، 

ابتداء  الحا 6،  إقليم  أكوراي، 

غاية إلى   2020 مار1   9 تاريخ   من 

2020 بحث علني في شأن  مار1   (9

مشروع الترخيص بإنجاز بئر  و ل6 

املاء من أ ل سقي مساحة  4.0327 

لفائدة السيد بصري عبد  هكتارات  

التعريف  لبطاقة  الحامل  الغفور 

.V50059 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 6 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

2020/2529 بتاريخ 8) فبراير 2020 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

بوسعيد الفوقية وبوسعيدالفوقاني 

ص   370 بعدد  ض  كراء  عقد  ذي 

الترابية  بالجماعة  املتوا د   333

إيموزار  دائرة  لجروف،  السبع  آيت 

من  ابتداء  صفرو،  إقليم  كندر، 

غاية إلى   2020 مار1   (0  تاريخ 

2020 بحث علني في شأن  مار1   20

مشروع الترخيص بإنجاز ثق6  و ل6 

املاء من أ ل سقي مساحة  5.3072 

هكتارا  لفائدة السيد المين الحسين 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BH122461

72

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بمو 6 قرار أصدرته مديرة وكالة 

الحوض لسبو رقم 2020/2525 ح.ج 
بتاريخ 8) فبراير 2020 الذي سيجرى 

ذي  »اكمكام«  املسمى  العقار  على 

 378 ص   359 رسم شراء ض بعدد 

تزكيت،  الترابية  بالجماعة  املتوا د 

باشوية افران إقليم افران ابتداء من 

مار1   20 إلى غاية   2020 مار1   (0

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2020

املاء و ل6  ثق6  بإنجاز  الترخيص 

 0,(2 مساحة  سقي  أ ل  من  منه   

ليلى  استول  السيد  لفائدة  هكتارا 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.A786041
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بمو 6 قرار أصدرته مديرة وكالة 

الحوض لسبو رقم 2020/2533 ح.ج 
بتاريخ 8) فبراير 2020 الذي سيجرى 

اوفسكا«  »تازرة  املسمى  العقار  على 

 4(/4334( رقم  امللكية  ذي شهادة 

املتوا د بالجماعة الترابية العنوصر، 

 دائرة صفرو إقليم صفرو ابتداء من 

مار1   20 إلى غاية   2020 مار1   (0

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2020

منه  الترخيص بإنجاز بئر و ل6 املاء 

هكتارا   (,95 من أ ل سقي مساحة 

عمراني  كمال  محمد  السيد  لفائدة 

لبطاقة  الحامل  ادري�سي  منصوري 

.C125062 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بمو 6 قرار أصدرته مديرة وكالة 

الحوض لسبو رقم )2020/253 ح.ج 
بتاريخ 8) فبراير 2020 الذي سيجرى 

على العقار املسمى »عبي )« ذي شهادة 

املتوا د   59/8929( رقم  امللكية 

دائرة  بالجماعة الترابية عين عرمة، 

عين عرمة، إقليم مكنا1 ابتداء من

20 مار1  إلى غاية   2020  0) مار1 
مشروع  شأن  في  علني  بحث   2020
الترخيص بإنجاز ثق6 و ل6 املاء منه 
هكتارات   5 أ ل سقي مساحة  من 
الحامل  ميمون  اعبي  السيد  لفائدة 

.U4656 لبطاقة التعريف الوطنية
75

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  بمو 6 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
فبراير   (8 بتاريخ  ح.ج/2020/2532 
العقار  على  سيجري  الذي   2020
املسمى »سيدي علي 259« ذي شهادة 
املتوا د   (60089/05 رقم  امللكية 
دائرة  املغاصيين،  الترابية  بالجماعة 
من  ابتداء  مكنا1،  إقليم  زرهون، 
 20 إلى غاية   2020 مار1   (0 تاريخ 
شأن  في  علني  بحث   2020 مار1 
و ل6  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 
مساحة  سقي  أ ل  من  منه،  املاء 
)2,829 هكتارا لفائدة السيد بوملاوي 
التعريف  لبطاقة  الحامل  عمار 

.D60879 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو 
ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 6 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
فبراير   (4 بتاريخ  ح.ج/)2020/252 
العقار على  سيجري  الذي   2020

 املسمى »املسيرة 24 واملسيرة 23« ذي 

 (3/4(507 الرسمين العقاريين رقم 

بالجماعة  املتوا د   (3/4(506 و 

قيادة املساعدة،  الترابية املساعدة، 

إقليم سيدي  دائرة سيدي سليمان، 

مار1   2 تاريخ  من  ابتداء  سليمان، 

 2020 مار1   (2 غاية  إلى   2020

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بإنجاز ثق6 و ل6 املاء منه، من أ ل 

سقي مساحة 5,9940 هكتارا لفائدة 

السيد الفقير احمد الحامل لبطاقة 

.GA51750 التعريف الوطنية

77

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 6 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير   (4 بتاريخ  ح.ج/2020/2522 

العقار  على  سيجري  الذي   2020

الرسم  ذي   »38 »املسيرة  املسمى 

املتوا د   (3/4(562 رقم  العقاري 

قيادة  املساعدة،  الترابية  بالجماعة 

سليمان،  سيدي  دائرة  املساعدة، 

من  ابتداء  سليمان،  سيدي  إقليم 

 (( غاية  إلى   2020 مار1   2 تاريخ 

شأن  في  علني  بحث   2020 مار1 

مشروع الترخيص بإنجاز ثق6 و ل6 

مساحة  سقي  أ ل  من  منه،  املاء 

99)9,8 هكتارا لفائدة السيد الفقير 

التعريف  لبطاقة  الحامل  احمد 

.GA51750 الوطنية
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عدد 5602 - 6) ر 6 )44) ))) مار1 2020) الجريدة الرسمية))66  
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66(3 الجريدة الرسميةعدد 5602 - 6) ر 6 )44) ))) مار1 2020) 



عدد 5602 - 6) ر 6 )44) ))) مار1 2020) الجريدة الرسمية6)66  
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66(5 الجريدة الرسميةعدد 5602 - 6) ر 6 )44) ))) مار1 2020) 
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عدد 5602 - 6) ر 6 )44) ))) مار1 2020) الجريدة الرسمية6)66  



66(7 الجريدة الرسميةعدد 5602 - 6) ر 6 )44) ))) مار1 2020) 
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عدد 5602 - 6) ر 6 )44) ))) مار1 2020) الجريدة الرسمية8)66  
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66(9 الجريدة الرسميةعدد 5602 - 6) ر 6 )44) ))) مار1 2020) 
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عدد 5602 - 6) ر 6 )44) ))) مار1 2020) الجريدة الرسمية1)66  
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66(( الجريدة الرسميةعدد 5602 - 6) ر 6 )44) ))) مار1 2020) 
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عدد 5602 - 6) ر 6 )44) ))) مار1 2020) الجريدة الرسمية))66  
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66(3 الجريدة الرسميةعدد 5602 - 6) ر 6 )44) ))) مار1 2020) 



عدد 5602 - 6) ر 6 )44) ))) مار1 2020) الجريدة الرسمية6)66  
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66(5 الجريدة الرسميةعدد 5602 - 6) ر 6 )44) ))) مار1 2020) 
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عدد 5602 - 6) ر 6 )44) ))) مار1 2020) الجريدة الرسمية6)66  



66(7 الجريدة الرسميةعدد 5602 - 6) ر 6 )44) ))) مار1 2020) 



عدد 5602 - 6) ر 6 )44) ))) مار1 2020) الجريدة الرسمية8)66  
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66(9 الجريدة الرسميةعدد 5602 - 6) ر 6 )44) ))) مار1 2020) 



عدد 5602 - 6) ر 6 )44) ))) مار1 2020) الجريدة الرسمية6631  



663( الجريدة الرسميةعدد 5602 - 6) ر 6 )44) ))) مار1 2020) 
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عدد 5602 - 6) ر 6 )44) ))) مار1 2020) الجريدة الرسمية)663  
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6633 الجريدة الرسميةعدد 5602 - 6) ر 6 )44) ))) مار1 2020) 
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عدد 5602 - 6) ر 6 )44) ))) مار1 2020) الجريدة الرسمية6636  
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6635 الجريدة الرسميةعدد 5602 - 6) ر 6 )44) ))) مار1 2020) 
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عدد 5602 - 6) ر 6 )44) ))) مار1 2020) الجريدة الرسمية6636  
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باملاء الشروب

إلغاء مشروع املرسوم املنشور بالجريدة الرسمية عدد 5543 بتاريخ 23 يناير 9)20 الصفحتين 422) - 423) واملعلن أنه من املنفعة العامة 

تجهيز األثقاب الجديدة وربطها بنظام تزويد املاء الصالح للشرب املتوا د بمركز  زايو ( ماعة أوالد ستوت إقليم الناظور).
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