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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

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

 I.  -  إعالنات قانونية

الجريدة الرسمية

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنو8 في ميدا8 اإلشه ر الق نوني إثب ت هويتهم والسلط ت املسندة إليهم.
وال تتحمل اإلدارة أية مسؤولية فيم  يتعلق بمضمو8 اإلعالن ت.

 I.  -  إعالنات قانونية

STE AZOUZ TRANS
SARL AU

تغيير املقر االجتم عي
في) مؤرخ  عرفي  عقد   بموجب 

الرب ط) في  مسجل  (2020 م رس) (10

يوم)12)م رس)2020،)ق م السيد ايت)

سعيد عزوز بتغيير مقر الشركة من)

حي الفردوس رقم)227)تم رة إلى عي8)

بريدية)8)دوار مع كلة تع ونية الوحدة)

جم عة سيدي يحي زعير.

وقد تم اإليداع الق نوني ب ملحكمة)

االبتدائية لتم رة يوم)25)م رس)2020 

تحت رقم)390.

1 P

RESTOBOX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسم له  : 10.000 درهم

املقر التج ري : زنقة ض ية الرومي، 

شقة رقم 5 عم رة 13، أكدال، 

الرب ط

السجل التج ري : 135859

بت ريخ)  بمقت�صى عقد عرفي حرر 

2)ين ير)2019)وسجل بت ريخ)28)ين ير)

2019)تم تأسيس م  يلي):

ذات) شركة  (: الق نونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.

.RESTOBOX(:(العالمة التج رية

الهدف التج ري):)مطعم.

املقر التج ري):)زنقة ض ية الرومي،)

شقة رقم)5)عم رة)13،)أكدال،)الرب ط.

املدة):)99)سنة ابتداء)من تسجيله )

ب لسجل التج ري.

رأسم ل الشركة):)10.000)درهم.
بوسب ع) السيد محمد  (: التسيير)
مسيرين) السم ر  دينة  والسيدة 

للشركة ملدة غير محدودة.
اإليداع) تم  (: الق نوني) اإليداع 
بت ريخ) التج رية  ب ملحكمة   الق نوني 
السجل) رقم  تحت  (2019 ين ير) (29

التج ري)135859.
لإليداع والنشر

التسيير

2 P

STE AHTOUCH MEUBLES
SARL

ت سيس شركة
وضع) (2020 فبراير) (21 تم بت ريخ)
ق نو8 منظم لشركة ذات املسؤولية)

املحدودة ب ملميزات الت لية):
 STE AHTOUCH (: التسمية)

.MEUBLES SARL
الهدف):)بيع الزرابي ب لتقسيطـ)بيع)

االث ث ب لتقسيط وممول الحفالت.
دوار الخم سة،) (: املقر االجتم عي)
قلعة) االخضر،) الواد  جم عة 

السراغنة.
املدة):)99)سنة.

 50.000 (: االجتم عي) الرأسم ل 
500)سهم من فئة) درهم مقسم على)

100)درهم موزع ك التي):
 300 أحتوش) ابراهيم  السيد 

حصة.
السيد هش م أحتوش)100)حصة.
حصة. (100 السيد عمر أحتوش)

 31 :)من ف تح ين ير الى) السنة امل لية)
ديسمبر.

السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدارة)
ابراهيم أحتوش.

ب ملحكمة) الق نوني  االيداع  تم 
 26 يوم) السراغنة  لقلعة  االبتدائية 
(،52/2020 2020،)تحت رقم) فبراير)

السجل التج ري رقم)3985.
3 P

STE FLOUS SAHLA
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
مقره  االجتم عي : كراج رقم 6 مكرر 
بلوك د زنقة 21 أغسطس السوق 

القديم خريبكة
تأسيس شركة

 10 بت ريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 
2019)بخريبكة،)تم ت سيس) ديسمبر)
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الخص ئص الت لية):
.STE FLOUS SAHLA(:(التسمية

ذات) شركة  (: الق نوني) الشكل 
املس هم) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الواحد.
املقر االجتم عي):)كراج رقم)6)مكرر)
السوق) أغسطس  (21 زنقة) د  بلوك 

القديم خريبكة.
الراسم ل):)100.000)درهم موزع)
على)1000)حصة قيمة الحصة)100 

درهم.
رشيد) السيد  (: راسم ل) توزيع 

انف وي).....)1000)حصة.
تقديم) (: االجتم عي) الهدف 

الخدم ت.
انف وي) رشيد  السيد  (: التسيير)

ملدة غير محدودة.

ف تح) من  تبتدئ  (: امل لية) السنة 
ين ير))وتنتهي في)31)ديسمبر ب ستثن ء)
السنة االولى التي تبدأ بعد التسجيل)

في السجل التج ري.
التسجيل) تم  (: التسجيل)
الشركة ب لسجل التج ري ب ملحكمة)
 6309 االبتدائية بخريبكة تحت رقم)

بت ريخ)16)م رس)2020.
موجز وبي 8

4 P

YAZ TRANS
SARL AU

GH2 ري ض الخير، عي8 العودة
املتجر رقم 02، عم رة 01

بت ريخ عرفي  عقد   بمقت�صى 
 5)م رس)2020)تأسست شركة ذات)

الخص ئص الت لية)):
 YAZ TRANS SARL (: التسمية)

.AU
(،02 املتجر رقم) (: املقر االجتم عي)
عي8) الخير،) ري ض  (GH2 01 عم رة)

العودة.
:)داخل املغرب) الهدف االجتم عي)
وخ رجه لحس ب الشركة أو حس ب)
ومختلف) األموال  تحويل  (: الغير)
جميع) وعموم   امل لية  العملي ت 
والصن عية) التج رية  العملي ت 
وامل لية والعق رية والغير عق رية التي)
له  هدف مب شر أو غير مب شر ب لهدف)
الذي أعاله والتي بإمك نه  أ8 تس هم)

في تحقيق أهداف الشركة.
50.000)درهم كله  في) الرأسم ل):)
أمي8) السيد  الوحيد  الشريك  إسم 

اشكوري.
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من) الشركة  تسيير  (: التسيير)

طرف السيد أمي8 اشكوري ملدة غير)

محدودة.

99)سنة من ت ريخ تأسيس) (: املدة)

الشركة.

من) (%5 حصة) تخصم  (: األرب ح)

األرب ح قصد تكوين الذخيرة.

من ف تح ين ير إلى) (: السنة امل لية)

متم شهر ديسمبر من كل سنة.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (5 بت ريخ) لتم رة  االبتدائية 

2020)تحت رقم)129701.

5 P

خدم ت املح سبة ابن الح ج

ش.م.م

21،)ش رع املق ومة رقم)10)تطوا8

مؤسسة رؤية للتربية والتعليم 

أولي ابتدائي خصو�صي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات شريك وحيد

بتطوا8) عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم تأسيس) (،2020 ين ير) (29 بت ريخ)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

شريك وحيد خص ئصه  ك لت لي):

مؤسسة) (: التسمية اإلجتم عية) (-

ابتدائي) أولي  والتعليم  للتربية  رؤية 

خصو�صي ش.م.م ذات شريك وحيد.

الهدف اإلجتم عي):)

مدرسة خصوصية.

املقر اإلجتم عي):)195)ش رع محمد)

داود تطوا8.

-)املدة):)99سنة.
100.000.00)درهم) (: -)راس امل ل)

كل) قيمة  حصة  (1000 إلى) مقسم 

واحدة)100,00)درهم.

-)املتصرف):)أسند تسيير الشركة)

املعداني) الهيشو  ن دوة  السيدة  إلى 

ملدة غير محدودة.

-)األرب ح):)بعد خصم)5)%)من أجل)

تأسيس اإلحتي طي الق نوني،)الف ئض)

يوزع حسب قرارات الشرك ء.

كت بة) لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
الضبط ب ملحكمة اإلبتدائية لتطوا8)
رقم) تحت  (2020 فبراير) (18 بت ريخ)
ب لسجل) الشركة  وتقييد  (0310

التج ري تحت رقم)26581.
1 C

SOCIETE LISAFLEX
SARL AU

شركـــــة ذات املسؤوليــــة املحــــدودة 
بشريـــــك واحـــــد

رأسم لهـــــ  : 100.000,00 درهـــــم
 مقـره  االجتم عـي: شــ رع يوســف 

ابــن ت شفيــن، عمــ رة اللبــ دي 
الط بــق 3 شقــة رقـــم -6  تطـــــوا8

عقــــــــــد التأ سيــــــــــس
عرفـــي) عقـــد  ملقتضيـــ ت  طبقـــ  
بتطـــوا8,) فبراير2020) (19 املـــؤرخ في)
األس ســـي) الق نـــــــو8  تأسيـــس  تـــم 
املحـــدودة) املسؤوليـــة  ذات  لشركـــة 
بشريـــــك واحـــــد ب ملواصفـــ ت الت ليـــة:

LISAFLEX(:(تسميــــة الشركــــــــة
الشركـــة) (: الشركـــــة) أغراض 
تأسســـت لألغـــراض الت ليـــة):)))))))))))))))))))))))))))

تصنيـــــع األثـــــ ث واألفرشـــــة.
وبشكــل عــ م العمليــ ت التج ريـة)
األغــراض) بأحــد  املرتبطــة  امل ليــة 

املذكــورة).
يوســف) شــ رع  اإلجتم عي:) املقر 
ابــن ت شفيــن،)عمــ رة اللبــ دي الط بــق)

3)شقــة رقـــم)-6))تطـــــوا8.
تحـــدد) لقـــد  (: الرأسمــــــــــــ ل)
قـــدره)) مبلـــغ  فــــي  الشركـــة  رأسمـــ ل 
إلـــى) مقســـم  درهـــم  (100.000،00
درهـــم) (100 فئـــة) مـــن  1000حصـــة 

لكـــل حصـــة مفوتـــة كمـــ  يلـــي):))
DA SILVA JEAN- ( (: السيــــد)

 1000 يصـل إلــى) ( (CLAUDE ILIDIO
حصـة مرقمــة مــن)1)إلــى)1000 .     

حـــددت مـــدة الشركـــة فـــي) (: املـــدة)
99)سنـــة ابتـــــداء)مـــــن ت ريــــخ التسجيـل)

ب لسجـل))التجـ ري.)
أسنــدت صالحيـة) لقـد  (: التسيير)
 DA السيـــد) إلـــى  الشركــة  تسييــر 
 SILVA JEAN-CLAUDE ILIDIO

كمسيــــــر واحـــد ملــــدة غيـــــــر محـــــــددة.

تـــم اإليـــداع الق نونـــي لـــدى كت بـــة)

اإلبتدائيـــة) ب ملحكمـــة  الضبـــط 

فبراير2020  (20 بت ريـــخ) بتطـــوا8 

الشركـــة) وتقييــــد  (0331 رقـــــم) تحـــــت 

ب لسجـــل التجـــ ري تحـــت رقم)26563  

مقتطـــف مـــن أجـــل البيـــ 8 والنشـــر

2 C    

 SOCIETE GARAGE RYAD
AUTO
SARL

شركــــــــــة ذات املسؤوليـــــــــة املحـــــــــدودة
رأسم لهـــــ  : 100.000,00 درهـــــم

 مقـره  االجتم عـي : شـــ رع محمـــد 

الخـــراز تجزئـــة بركـــة رقـــم 77 

الطويلـــع- تطـــوا8 

عقــــــــــد التأ سيــــــــــس
عرفـــي) عقـــد  ملقتضيـــ ت  طبقـــ  

املـــؤرخ في)8)فبراير2020)بتطـــوا8,)تـــم)

تأسيـــس الق نـــــــو8 األس ســـي لشركـــة)

بشريـــــك) املحـــدودة  املسؤوليـــة  ذات 

واحـــــد ب ملواصفـــ ت الت ليـــة):

 GARAGE ( ( ( تسميــــة الشركــــــــة:) (-

. RYAD AUTO

الشركـــة) الشركـــــة:) -أغـــــراض 

تأسســـت لألغـــراض الت ليـــة):)))))))))))))))))))))))))))

بيـــع وشـــراء)السيـــ رات املستعملـــة.

وبشكــل عــ م العمليــ ت التج ريـة)

األغــراض) بأحــد  املرتبطــة  امل ليــة 

املذكــورة).

محمـــد) شـــ رع  االجتم عي:) املقر  (-

الخـــراز تجزئـــة بركـــة رقـــم)77)الطويلـــع-)

تطـــوا8.

تحـــدد) لقـــد  (: -الرأسمــــــــــــ ل)
قـــدره) مبلـــغ  فــــي  الشركـــة  رأسمـــ ل 

إلـــى) مقســـم  درهـــم  (100.000،00

درهـــم) (100 فئـــة) مـــن  1000حصـــة 

لكـــل حصـــة مفوتـــة كمـــ  يلـــي:))

احمــــد املصــــوري يصــــــل) (: السيــــد)

إلــــى) (1 حصـة مرقمــة مــــن) (500 إلـــــى)

     . 500

املهــدي املصــوري تصــــــل) (: السيـــــد)

إلـــــى)500)حصـة مرقمــة مــــن)501)إلــــى)

.1000

-املـــدة):)حـــددت مـــدة الشركـــة فـــي)

99)سنـــة ابتـــــداء)مـــــن ت ريــــخ التسجيـل)

ب لسجـل))التجـ ري.)

-التسيير):)لقـــــد أسنـــدت صالحيـــة)

احمــــد) السيــــد  إلـــى  الشركــــة  تسييــــر 

املصــــوري كمسيــــر واحـــد ملــــدة غيـــــــر)

محـــــــددة.)))))))))

لـــدى) الق نونـــي  اإليـــداع  -تـــم 

كت بـــة الضبـــط ب ملحكمـــة االبتدائيـــة)

فبراير2020  (18 بت ريـــخ) بتطـــوا8 

الشركـــة) وتقييــــد  (0309 رقـــــم) تحـــــت 

ب لسجـــل التجـــ ري تحـــت رقم)26539   
مقتطـــف مـــن أجـــل البيـــ 8 والنشـــر

3 C

 AUTO CAR F.R

S.A.R.L AU

))))))))))))) تأسيـــــــس شركـــــة
حرر) عرفي  عقد  بمقت�صى  (I-

تم) فبراير2020) (18 بت ريخ) بتطوا8 

وضع الق نو8 األس �صي لشركة ذات)

املميزات) ذات  محدودة  مسؤولية 

الت لية):

.AUTO CAR F.R((((:1)))التسمية-

-2)))غ ية الشركة:

)كراء)السي رات.))

-3)))املدة):)99)سنة.

-8)))املقر االجتم عي):)ش رع املسيرة)

 2 رقم) األر�صي  الط بق  اية  اق مة 

م رتيل.

-5)رأسم ل الشركة):)100.000.00 

درهم،)مقسمة على)1000))حصة من)

درهم) للواحدة  درهم  (100.00 فئة)

السيد) الوحيد  للشريك  للواحدة 

الس هل فريد).

مديرا) عين   (: الشركة) تسيير  (6-

للشركة السيد الس هل فريد.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

-7األرب ح:)يقتطع عن األرب ح)5 % 

لتكوين الذخيرة الق نونية،)والف ئض)

عدد) حسب  الشرك ء) بي8  يقسم 

الحصص لكل واحد منهم.
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لــدى) الق نونـــي  اإليـــداع  تـــم 
كت بــة الضبــط ب ملحكمــة االبتدائــية)
لتطــوا8 بت ريــخ)21)فبراير2020)تحــت)
رقــــم)0385)وتقييــد الشركـة ب لسجــل)

التجــ ري تحــت رقــم)26575  .
مقتطـــف مـــن أجـــل النشـــر

4 C

 A.R.K EXPRESS
 SARL

رأسم له  : 100000.00 درهم
مقره  االجتم عي بحي كنديسة 

الوسطى ش رع جيم 1 ممر 5 رقم 16 
الفنيدق

عقد التأسيس 
بت ريخ) مسجل  عقد  بمقت�صى 
تأسست) ( ب لفنيدق) فبراير2020) (18
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

وتتميز ب لخص ئص الت لية:)
 A.R.K EXPRESS:(اســـــــم الشركة(-

ش.)ذ.م.م).
حي كنديسة) ( (: املقر االجتم عي) (-
 16 رقم) (5 ممر) (1 زنقة) الوسطى 

الفنيدق))).)))))
لألغراض) تأسست  الشركة  (-

الت لية):)
أعم ل البن ء)املختلفة).
بيع وشراء)آلي ت البن ء).

آلي ت) جميع  وتصدير  استيراد 
البن ء).

العملي ت) جميع  ع م  وبشكل 
وامل لية) والتج رية  الصن عية 
بشكل) املرتبطة  والغير  والعق رية 
مب شر وغير مب شر ب ألغراض املش ر)

إليه  أو أغراض مش بهة أو مم ثلة).
ت ريخ) ابتداءا من  سنة  (99 املدة:)

التسجيل ب لسجل التج ري.)
رأس امل ل))))))):)محدد في))100000 
بقيمة) حصة  (1000 ويمثل) (, درهم)

100)درهم للحصة مفوتة كم  يلي):)
الدراز))) الرحم 8  عبد  السيد  (-

900)حصة).
-)السيد خ لد الدراز)))100)حصة).)
)-)التسيير):).يسير الشركة ملدة غير)
محددة السيد))عبد الرحم 8 الدراز.

يبدأ األول من) (: الع م املح سبي) (-
شهر ين ير وينتهي في الواحد والثالثي8)

من شهر ديسمبر.)
)))-)األرب ح):)%5)لتكوين اإلحتي ط)

الق نوني والب قي موزع بي8 الشرك ء.
كت بة) لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
الضبط ب ملحكمة االبتدائية بتطوا8)
رقم) تحت  (2020 فبراير) (25 بت ريخ)
ب لسجل) الشركة  وتقييد  (0368
 2020 فبراير) (26 بت ريخ) التج ري 

تحت رقم)26597.
5 C

فيجيت))ش.م.م)

 44-B  MOTO 
 SARL

تأسيس الشركة ذات مسؤولية 
محدودة   

88 - ب موطو.ش.م.م
ش رع الدار البيض ء رقم 2 93500 

مرتيل 
  رقم التقييد في السجل التج ري 

26551
مؤرخ) موثق  عقــد  بمقتضــــى 
إعداد) تم  (, فبراير2020) (10 في)
الق نو8 األس ســــي للشركة املحدودة)

املسؤولية))ب ملميزات الت لية):
:)شركة محدودة) -)شكل الشركة)

املسؤولية.))
-)تسمية الشركة):-88ب موطو).

-)غرض الشركة)):
)كراء)واستيراد))الدراج ت الن رية)).
ش رع) (: االجتم عي) املقر  عنوا8  (-
الدار البيض ء)رقم)2 93500)مرتيل.))

-)املدة):))حددت في)99)سنة ابتداء)
من ت ريخ تأ سيســــه .

 100.000 في) حدد  الرأسم ل:) (-
درهم مقسمة الى))100)حصة مرقمة)
من فئة)1000)درهم للواحدة موزعة)

ك لت لي):)
)الحصص النقدية):)100)حصة.

حمدو8)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) سمير  (: السيد)
50)حصة.

احدري))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) خ لد  (: السيد) (-
50)حصة.

يسير الشركة ملدة غير) (: -اإلدارة)
محدودة سمير حمدو8.)))))

تبتدأ من) ( (: السنة االجتم عية) (-
ف تح ين ير و تنتهي في)31)ديسمبر.

الص فية) األرب ح  توزع  (: -األرب ح)
حصصهم) حسب  املش ركي8  على 
بعد خصم املب لـغ املخصصة لتكوين)
االحتي ط ت املنصوص عليه  ق نون ).

لــدى) الق نونـــي  اإليـــداع  تـــم 
كت بــة الضبــط ب ملحكمــة االبتدائــية)
لتطــوا8 بت ريــخ)20)فبراير2020.           

تحــت رقــــم:)0325)وتقييــد الشركـة)
ب لسجــل التجــ ري تحــت رقــم:)26551  

للخالصة والبيـــــــــــــــ 8

6 C

 TRIPLE EXCELLENCE
 ACADEMY FOR TRAINING

SARL
أك ديمية التميز الثالثي

 ش.ذ.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسم له  : 000 .100 درهم
 املقر االجتم عي : مكتب رقم 07 
البن ية الواقعة بش رع الداي ولد 

سيدي ب ب ، إق مة مالك، تجزئة رقم 
23،الوالية، تطوا8،

 تأسيس الشركة
تم تأسيس شركة ذات مسؤولية)
اتف قية) بموجب شروط  (، محدودة)
 2020 ين ير) (27 في) ( خ صة مؤرخة)

خص ئصه  على النحو الت لي):
التميز) أك ديمية  (: التسميـة) (- (1
الثالثي ش.ذ.م.م.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

نش ط) يتمثل  (: املوضـوع) (- (2
الشركة فـي):

التنمية) في  الدورات  تقديم  (-
الذاتية والتربوية واألسرية واإلدارية
تقديم االستش رات والكوتشنج.)

الترفيهية) الرحالت  -تنظيم 
والثق فية داخل املغرب وخ رجه.

وامللتقي ت) الندوات  تنظيم  (-
واملح ضرات والتجمع ت التدريبية).

العملي ت) كل  ع مة  وبصفة 
أ8) له   يمكن  التي  امل لية،) التج رية 
ترتبط بصفة مب شرة أو غير مب شرة)

تسهل) أ8  أو  االجتم عي  ب ملوضوع 

تنمية و تحقيق املوضوع االجتم عي.

مقر) حدد  االجتم عي:) املقـر  (- (3

البن ية) (،07 رقم) مكتب  في  الشركة 

سيدي) ولد  الداي  بش رع  الواقعة 

(،23 رقم) تجزئة  مالك،) إق مة  ب ب ،)

،ويمكن تحويله إلى) تطوا8) (، الوالية)

أي مك 8 آخر بموجب قرار من الجمع)

الع م اإلستثن ئي.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

الشركة) حددت مدة  (: املـدة) (- (8

قيده ) ت ريخ  من  ابتداء) سنة  ()99(

م  عدا في ح لتي) ب لسجل التجـ ري،)

الحل املسبق أو التمديد املنصوص)

عليه  في هذا الق نو8 األس �صي).

-5)رأسم ل الشركة:)حدد رأسم ل)

000 100)درهم قسم) الشركة بمبلغ)

بقيمة) اجتم عية  1000حصة  إلى)

اسمية قدره )100)درهم لكل واحدة)

على) ووزعت  ك ملة  قيمته   سددت 

منهم) كل  مس همة  بنسب  الشرك ء)

كم  يلي):)

للسيــدة) خصصت  (: الشرك ء) (6-

حصة) ()250( مرزوق) لطيفة 

اجتم عية.

خصصت للسيــدة إيم 8 الدردابي)))

)250)()حصة اجتم عية.

بقل) لبنى  (: للسيــدة) خصصت 

)250()حصة اجتم عية.

الشيخ) روال  (: للسيــدة) خصصت 

خليل))250()حصة اجتم عية.

مجموع حصص االشتراك املكونة)

حصة) (1000 الشركة) لرأسم ل 

اجتم عية.

تعيي8) تم  املسير:) تسمية  (7-

مغربية) مرزوق  لطيفة  السيدة 

الجنسية ولدت سنة)12)يوليو1973،)

التعريف) لبط قة  الح ملة  بتطوا8،)

الس كنة) ل308020،) رقم  الوطنية 

 03 زنقة) دجيبوتي،) بتطوا8،ش رع 

غير) ملدة  للشركة  كمسيرة  (35 رقم)

محدودة.
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-8)السنة االجتم عية):)تبتدئ من)

ف تح ين ير وتنتهي في)31)ديسمبر.

10)-)األرب ح):)توزع األرب ح الص فية)

بعد) حسب حصصهم  الشرك ء) على 

لتكوين) املخصصة  املب لغ  خصم 

االحتي ط ت املنصوص عليه  ق نون .)

تـــم اإليـــداع الق نونـــي لــدى كت بــة)

الضبــط ب ملحكمــة االبتدائــية لتطــوا8)

تحــت رقم:) ( ( فبراير2020) (10 بت ريــخ)

ب لسجــل) الشركـة  وتقييــد  (252

التجــ ري تحــت رقــم):)26863  .

7 C

 STE RMILAT

 D’IMPORTATION ET

  DISTRIBUTION

شركــــــــة ذات املسؤوليــــــــة املحــــــــدودة 

رأسم لهــــ  : 10.000,00 درهــــم

مقره  االجتم عي : حي الرميالت 

RDC جن ح كريمة- مرتيـــل 

رقم التقييد في السجل التج ري: 

23635

حــــــــــل شركــــــــــة
الع م) الجمع  بمقت�صى 

أكتوبر) (23 في) املؤرخ  االستثن ئي 

 STE شركــــة) حل  تقرر  ( (2020

 RMILAT D’IMPORTATION ET

رأس م له ) ( (DISTRIBUTION SARL

درهــــم مقـــره  االجتم عـــي) (10.00,00

جنـــ ح) (RDC الرميــالت) حــي  شـــ رع 

كريمـــة-)مرتيـــل.

الن جـــــي) رشيـــــد  السيد  عي8  كم  

كمصفي للشركة املذكورة أعاله.

وقد تم انعق د الجمعية الخت مية،)

حس ب ت) على  ب ملص دقة  ق مت  إذ 

املصفي ب لت ريخ املذكور أعاله.)

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 10 بت ريخ) بتطوا8  االبتدائية 

فبراير2020)تحت رقم)898.   

8 C

AYOUB

 FOURNITURE ET 

  BUREAUTIQUE

SARL AU

العنوا8 : رقم 202 ش رع ابن خلدو8 

أوالد حمدا8 بني مالل  

رقم التقييد ب لسجل التج ري

9957

تأسيس شركة

 8 بت ريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

الق نو8) إعداد  تم  (2020 فبراير)

املسوولية) ( ذات) لشركة  األس �صي 

الوحيد) الشريك  دات  ( املحدودة)

تحمل))الخص ئص الت لية):

(: الشركة) تسمية 

 AYOUB FOURNITURE ET

. BUREAUTIQUE  SARL  AU

ابن) ش رع  (202 رقم) (: العنوا8)

خلدو8 اوالد حمدا8 بني مالل.

الغرض)):))ت جر اللوازم املكتبية.))))))))))))))))))))))))))))

درهم) (100.000.00 (: املــ ل) رأس 

)حصة اجتم عية) ( (1000 مقسم إلى)

قيمته )100)درهم).)

الغني) عبد  لغميري  السيد  (-

الق طن ب والد حمدا8 انزالة ش رع)8 

رقم)1)بني مالل))يملك)1000)حصة.

السنة املـ لية:))السنة)))امليالدية.

مدة الشركة:))99)سنة.)

-املسير السيد لغميري عبد الغني)

الق طن ب والد حمدا8 انزالة ش رع)8 

رقم)1)بني مالل.)

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

  181 ( ( االبتدائية بني مالل تحت رقم)

بت ريخ))27)فبراير2020.

9 C

 L’ARTISTE ACADEMY BENI 
 MELLAL

 SARL
العنوا8 : ش رع محمد الخ مس  
تجزئة ري ض 1 رقم 5 و رقم 6 بني 

مالل  
رقم السجل التج ري

-9985-
بت ريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 
شركة)) إنش ء) تم  فبراير2020) (8
تحمل) ( املحدودة) املسؤولية  ذات 

الخص ئص الت لية:
 L’ARTISTE ACADEMY:التسمية

.BENI MELLAL SARL
ش رع محمد الخ مس)) (: العنوا8) (
بني) (6 و رقم) (5 رقم) (1 تجزئة ري ض)

مالل).
الغــرض):
)مطعم.

)ق عة الع ب.
))مقهى.

درهم) ( (300000 (: املــ ل) رأس 
اجتم عية) حصة  إلى1000) مقسمة 

قيمته )))300)درهم).
-السيد):)مهدي اسطنبولي الق طن)
ب لحي اإلداري ش رع الط ئف الرقم)2 

بني مالل يمتلك)380))حصة.
-)السيد):)رض  اسطنبولي الق طن)
 13 بزنقة عبد الحق بن محيو شقة)
إق مة سعد هللا حي النخيل البيض ء)

يمتلك)330))حصة.
-السيد):)احمد اسطنبولي الق طن)
 2 الحي اإلداري ش رع الط ئف الرقم)

بني مالل يمتلك)330))حصة.
السنة املـ لية:)السنة امليالدية.

مدة الشركة:99)سنة.
املسير):)

مهدي اسطنبولي).
ورض  اسطنبولي.

))واحمد اسطنبولي.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 171 االبتدائية بني مالل تحت رقم)

ت ريخ)28)فبراير2020.

10 C

STE MOMEN OPTIQUE
 SARL AU 

العنوا8:  88 س حة  ابن بطوطة- 

بني مالل
رقم السجل التج ري: 9995

بت ريخ عرفي  عقد   بمقت�صى 

شركة)) تم إنش ء) (،2020 فبراير) (18  

ذات) ( ( املحدودة) املسؤولية  ذات 

تحمل))الخص ئص الت لية:

 MOMEN OPTIQUE التسمية:)

. SARL AU

88)س حة))ابن بطوطة-) العنوا8:)

بني مالل.

الغــرض):)))اخص ئي العيو8).
رأس املــ ل:)100.000درهم مقسم)

قيمته ) اجتم عية  1000حصة  إلى)

100درهم.)

السيد مومن جواد الق طن بدوار)

اوالد احميدة اوالد ايعيش بني مالل.)

السنة املـ لية:)السنة امليالدية.

مدة الشركة):)99)سنة.

املسير):)مومن جواد الق طن بدوار)

اوالد احميدة اوالد ايعيش بني مالل.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

(،193 االبتدائية بني مالل تحت رقم)

بت ريخ)10)م رس)2020.

11 C

 STE MOBIGROS
SARL

العنوا8 : رقم 17 تجزئة الصف ء حي 

فلسطي8 قصبة ت دلة

ت سيس شركة
بت ريخ) عرفي  عقد   بمقت�صى 

شركة)) إنش ء) تم  (،2020 فبراير) (25

تحمل)) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخص ئص الت لية):

  STE MOBIGROS (: التسمية)

SARL
تجزئة الصف ء،) (17 رقم) (: عنوا8)

حي فلسطي8 قصبة ت دلة.)

والتصدير،) االستيراد  (: الغــرض)

التركيب ت الكهرب ئية.)
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درهم) ( (100.000 (: املــ ل) رأس 
اجتم عية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

قيمته ))))))100)درهم).
الخروبة) بطل  عدن 8  (: السيد)
الق طن بحي التقدم تجزئة املهيرزات)
بلوك س رقم)7)قصبة ت دلة،)يمتلك)

500))حصة.
الق طن) صوفي  حميد  (: السيد)
13))قصبة) ( 6)رقم) بحي الوحدة زنقة)

ت دلة،)يمتلك)500)حصة.
السنة املـ لية):)السنة امليالدية.

مدة الشركة):)99)سنة.
بطل) عدن 8  السيد  (: املسير)
الخروبة الق طن بحي التقدم تجزئة)
قصبة) (7 رقم) س  بلوك  املهيرزات 
الق طن) ت دلة والسيد حميد صوفي 
13))قصبة)) ( 6)رقم) بحي الوحدة زنقة)

ت دلة.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية قصبة ت دلة))تحت رقم)30 

بت ريخ)3)م رس)2020.
12 C

 STE BOUAAMRAN
SARL AU

 العنوا8 : 27 زنقة 3 حي املسيرة 1 
بني مالل

رقم السجل التج ري:  9893
ت سيس شركة

بت ريخ عرفي  عقد   بمقت�صى 
 15)م ي)2019،)تم إنش ء)شركة))ذات)
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد تحمل الخص ئص الت لية:
 STE BOUAAMRAN التسمية:)

 SARL AU
 1 3)حي املسيرة) زنقة) (27 (: عنوا8)

بني مالل.
االشغ ل) مق ول  ( (: الغــرض)

املختلفة او البن ء.)
درهم) ( (100.000 ( (: املــ ل) رأس 
اجتم عية) حصة  إلى1000) مقسمة 

قيمته ))100)درهم).
حسن بوعمرا8 الق طن) (: السيد)
 03 بلوك) الشرف ء) تجزئة  اظهر  ب م 

رقم)08)بني مالل.

السنة املـ لية:)السنة امليالدية.
مدة الشركة:99)سنة.

حسن بوعمرا8 الق طن) (: املسير)
 03 بلوك) الشرف ء) تجزئة  اظهر  ب م 

رقم)08)بني مالل.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 528 االبتدائية بني مالل تحت رقم)

ت ريخ)19)يوليو)2019.
13 C

بركة تحويل و تعبئة السمك 
البحر األبيض املتوسط

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 8 بت ريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 
تأسيس) تم  بطنجة،) (2019 م ي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

ب لخص ئص الت لية):
شركة تحويل و تعبئة) (: التسمية)

السمك البحر األبيض املتوسط.
ذات) شركة  (: الق نوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة٠
الهدف االجتم عي:)تهدف الشركة)

إلى:
بيع و شراء)السمك)

تحويل و تعبئة السمك)
استغالل مراكب الصيد)

تربية األسم ك
استيراد وتصدير األسم ك وجميع)

منتوج ت البحر.
املتعلقة) العملي ت  كل  وع مة 
بشكل مب شر أو غير مب شر ب ألهداف)

املش ر إليه  أعاله٠
طنجة) مين ء) (: االجتم عي) املقر 

الجديد،)طنجة.
من ت ريخ) 99)سنة ابتداء) (: املدة) (

التأسيس النه ئي.
في) محدد  (: االجتم عي) الرأسم ل 
 1000 إلى) مقسم  درهم  (100.000
100)درهم) حصة اجتم عية من فئة)

للواحدة و موزعة ك آلتي:))
 5000 (: الحسي8) الش عر  السيد 

حصة.
 5000 (: الش عر عبد هللا) السيد 

حصة.

تم تعيي8 السيد الش عر الحسي8)

محدودة،) غير  ملدة  للشركة  مسيرا 

(،1992 أكتوبر) (28 مزداد في) مغربي،)

رقم) الوطنية  للبط قة  ح مل 

و ق طن بس نية الطريس) (LG31002

ب ملضيق٠  

السنة االجتم عية):)تبدأ كل سنة)

من ف تح ين ير وتنتهي في)31)دجنبر٠

تم اإليداع))الق نوني بكت بة ضبط)

 7 بت ريخ) بطنجة  التج رية  املحكمة 

غشت)2019)تحت رقم)5358 ٠

14 C

بركة صوميكوب
  ش م م

تأسيس فرع للشركة
الع م) الجمع  محضر  بمقت�صى 

م ي) (7 بت ريخ) املنعقد  ع دي  الغير 

تم) ب ملقر االجتم عي للشركة،) (2019

إقرار م يلي:)))

تأسيس فرع لشركة صوميكوب) (

بمين ء)طنجة الجديد،)طنجة.

تم اإليداع))الق نوني بكت بة ضبط)

 6 بت ريخ) بطنجة  التج رية  املحكمة 

غشت)2019)تحت رقم)5353 ٠

15 C

SALOMAR PROMO
 SARL 

رأسم له  : 100.000 درهم

تأسيس شركة
 28 بت ريخ) ( بمقت�صى عقد عرفي)
الق نو8) إعداد  تم  (،2020 فبراير)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية):

ذات) شركة  الشركة:) شكل 

املسؤولية املحدودة.)

.SALOMAR PROMO((:(التسمية

غرض الشركة):)املطور العق ري.
الط بق) (05 رقم) املقر االجتم عي:)

األول حي الهن ء،)خريبكة.

مدة الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسم ل الشركة:)

درهم.

إلى) مقسمة  النقدية:) الحصص 

درهم) (100 فئة) من  حصة  (1000

للحصة موزعة على:))

)سداوي ص لح))))50.000:))درهم .)

)زيندين عمر:)50.000درهم .

الحصص العينية:)اسم ء)الشرك ء)

الشخصية والع ئلية وعن وينهم:

رقم) الس كن  ص لح  سداوي 

الركيبي) ( بلوك اوه ش رع احمد) (122

خريبكة

)زيندين عمر الس كن ايط لي .

)))))توزيع االنصبة على الشرك ء):

التسيير) حق  أعطي  التسيير:) ( (

كمس هم) ص لح  سداوي  للسيد:)

والسيد)) ( محدودة) غير  ملدة  ومسير 

زيندين عمر كمس هم.)

بت ريخ الق نوني  االيداع   تم 

 5)م رس)2020،)تحت رقم)6273.

16 C

STE SANIDECK
 SARL 

الراسم ل : 80.000 درهم

تأسيس شركة
بت ريخ ( عرفي) عقد   بمقت�صى 

 25)فبراير)2020،)تم إعداد الق نو8)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية):

ذات) شركة  الشركة:) شكل 

املسؤولية املحدودة.)

 .SANIDECK(((:التسمية

اشغ ل مختلفة) (: غرض الشركة)

والبن ء،)التنظيف الصن عي.

كراج) االجتم عي:) املقر  عنوا8 

بوجنيبة،) (1-80 القدس) تجزئة 

خريبكة.

مدة الشركة:)99)سنة.

 80.000 الشركة:) رأسم ل  مبلغ 

درهم.

مقسمة) النقدية:) الحصص 

درهم) (100 حصة من فئة) (800 إلى)

للحصة موزعة على):))
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العيشوري يونس)80.000)درهم .)
 80.000 الزهراء) ف طمة  موي�صي 

درهم .
الحصص العينية:)

الشخصية) الشرك ء) اسم ء)
والع ئلية وعن وينهم):

حي) الس كن  يونس  العيشوري 
املستقبل بلوك ب رقم)180)الدراركة)

اك دير.
الس كنة) موي�صي ف طمة الزهراء) (

99)الط شرو8 بوجنيبة خريبكة.
)توزيع االنصبة على الشرك ء):

التسيير) حق  أعطي  التسيير:)
كمس هم) ( العيشوري يونس) للسيد 
والسيدة)) ( ( ومسير ملدة غير محدودة)

موي�صي ف طمة الزهراء)كمس همة.)
بت ريخ) الق نوني  االيداع   تم 

5)م رس)2020،)تحت رقم)6275.
17 C

STE ROSE 10
 SARL 

راسم له  : 100.000 درهم
تأسيس شركة

بت ريخ ( عرفي) عقد   بمقت�صى 
 21)فبراير)2020،)تم إعداد الق نو8)
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:)
ذات) شركة  الشركة:) شكل 

املسؤولية املحدودة.)
 .* ROSE 10(*(:التسمية

استيراد) (: الشركة) غرض 
تصدير،ت جر.

عنوا8 املقر االجتم عي:)دوار أوالد)
جدرة جم عة الكف ف)،)خريبكة.

مدة الشركة:)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسم ل الشركة)

درهم.
إلى) مقسمة  (: النقدية) الحصص 
درهم) (100 فئة) من  حصة  (1000

للحصة موزعة على:))
((:50.000 ( ( ( الع لي) عبد  مبشر 

درهم .)
فولفيو روم نو)50.000)درهم .

الحصص العينية):)
الشخصية) الشرك ء) اسم ء)

والع ئلية وعن وينهم):
مبشر عبد الع لي الس كن ايط لي .

فولفيو روم نو الس كن ايط لي .
)توزيع االنصبة على الشرك ء):

التسيير) حق  أعطي  التسيير:)
كمس هم) الع لي  عبد  مبشر  للسيد 
والسيد)) ( محدودة) غير  ملدة  ومسير 

فولفيو روم نو كمس هم.)
بت ريخ الق نوني  االيداع   تم 

 12)م رس)2020))تحت رقم)6289.
18 C

STE S.D LAHSINIA
SARL AU 

راسم له ):)100.000)درهم
ت سيس شركة

بت ريخ) عرفي  عقد   بمقت�صى 
الق نو8) إعداد  تم  (،2020 م رس) (8
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:)
ذات) شركة  الشركة:) شكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد
 S.D LAHSINIA((:التسمية

املواد) ت جر  الشركة:) غرض 
الغذائية ب لتقسيط.

عنوا8 املقر االجتم عي:)كراج رقم)
37)تجزئة العاللية)،)خريبكة.

مدة الشركة:)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسم ل الشركة:)

درهم.
إلى) مقسمة  (: النقدية) الحصص 
درهم) (100 حصة من فئة) ( ( (1000

للحصة موزعة على:))
)لحسنية شفيق)100.000)درهم .)

الحصص العينية:)
الشخصية) الشرك ء) اسم ء)

والع ئلية وعن وينهم:
لحسنية شفيق الس كن ايط لي )
)))))توزيع االنصبة على الشرك ء:)

التسيير) حق  أعطي  التسيير:) ( (
مس هم)) شفيق  لحسنية  للسيد 

ومسير ملدة غير محدودة.
بت ريخ الق نوني  االيداع   تم 

 13)م رس)2020،)تحت رقم)6301.

19 C

 STE LAFKAIHI VENDRE DE
VETEMENTS

SARL AU 
رأسم له  : 10.000 درهم

ت سيس شركة
بت ريخ عرفي  عقد   بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8) (،2020 م رس) (8  
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
 LAFKAIHI VENDRE ( التسمية:)

 .DE VETEMENTS
ب لجملة) ت جر  (: الشركة) غرض 
ب لتقسيط) ت جر  الج هزة،) للمالبس 

للمالبس الج هزة.
 31 رقم) (: عنوا8 املقر االجتم عي)

تجزئة ايكوز وادي زم،)خريبكة.
مدة الشركة:)99)سنة.

(: الشركة) رأسم ل  مبلغ 
10.000درهم

مقسمة) النقدية:) الحصص 
درهم) (100 حصة من فئة) ( ( إلى100)

للحصة موزعة على:))
)لفقيهي املحجوب:10000)درهم .)

الحصص العينية):)
الشخصية) الشرك ء) اسم ء)

والع ئلية وعن وينهم:
رقم) الس كن  املحجوب  لفقيهي 

31)تجزئة ايكوز وادي زم،)خريبكة.
)))))توزيع االنصبة على الشرك ء):)

التسيير) حق  أعطي  التسيير:) ( (
مس هم)) املحجوب  لفقيهي  للسيد 

ومسير ملدة غير محدودة.
 12 بت ريخ) الق نوني  االيداع  تم 

م رس)2020،)تحت رقم)1083.
20 C

STE HADAFINE
SARL AU 

راسم له  : 100.000 درهم
ت سيس شركة

بت ريخ) عرفي  عقد   بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8) (،2020 فبراير) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية):)

ذات) شركة  الشركة:) شكل 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

.HADAFINE((:التسمية
مختلفة) اشغ ل  الشركة:) غرض 

والبن ء.
دوار) االجتم عي:) املقر  عنوا8 
قصبة) الخيرانية  ايت  الزع رطة 

الطرش وادي زم،)خريبكة.
مدة الشركة:)99)سنة.

(: الشركة) رأسم ل  مبلغ 
100.000درهم.

مقسمة) النقدية:) الحصص 
إلى1000)))حصة من فئة)100)درهم)

للحصة موزعة على:))
)لحروري الكبير:100.000)درهم .)

الحصص العينية:)
الشخصية) الشرك ء) اسم ء)

والع ئلية وعن وينهم:
دوار) الس كن  الكبير  لحروري 
زم،) وادي  السم علة  ( الزع رطة)

خريبكة
)))))توزيع االنصبة على الشرك ء:)

التسيير) حق  أعطي  التسيير:) ( (
مس هم)) الكبير  لحروري  للسيد:)

ومسير ملدة غير محدودة.
بت ريخ الق نوني  االيداع   تم 

 12)م رس)2020،)تحت رقم)1081.
21 C

 STE BIOMENAGE
 BAQCHAOUI ESPACE VERT

SARL AU
ت سيس شركة

بت ريخ عرفي  عقد   بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8) (،2020 م رس) (3  
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
 BIOMENAGE (: التسمية)

.BAQCHAOUI ESPACE VERT
اشغ ل مختلفة) (: غرض الشركة)

والبن ء،))التدبيروالبستنة.
رقم53    االجتم عي:) املقر  عنوا8 

حي املنطلق بولنوار،)خريبكة.
مدة الشركة:)99)سنة.
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 70.000 (: الشركة) رأسم ل  مبلغ 

درهم.

إلى) مقسمة  (: النقدية) الحصص 

درهم) (100 فئة) من  حصة  ( ( (700

للحصة موزعة على):))

بقش وي مراد:70000)درهم .)

الحصص العينية:))اسم ء)الشرك ء)

الشخصية والع ئلية وعن وينهم):

بقش وي مراد الس كن رقم)53))حي)

املنطلق بولنوار،)خريبكة.

)توزيع االنصبة على الشرك ء:)

التسيير) حق  أعطي  التسيير:) ( (

للسيد:)بقش وي مراد مس هم))ومسير)

ملدة غير محدودة.

بت ريخ) الق نوني  االيداع   تم 

13)م رس)2020،)تحت رقم)6303.

22 C

STE CIAA LIL ISTITMAR
SARL AU 

راسم له  : 100.000 درهم

ت سيس شركة
بت ريخ عرفي  عقد   بمقت�صى 
الق نو8) إعداد  تم  (،2020 م رس) (2

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:)

ذات) شركة  الشركة:) شكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

 .CIAA LIL ISTITMAR(:التسمية

مختلفة) اشغ ل  الشركة:) غرض 

مختلفة،) والشبك ت  والبن ء،الطرق 

اعم ل الهندسة املدنية.
رقم) االجتم عي:) املقر  عنوا8 

السع دة) حي  الزواوي  11تجزئة 

حط 8،)خريبكة.

مدة الشركة:)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسم ل الشركة:)

درهم.

إلى) مقسمة  (: النقدية) الحصص 

درهم) (100 فئة) من  حصة  (1000

للحصة موزعة على):))

 100.000 (: ( الي س) شرف دي  (

درهم .)

الحصص العينية:)

الشخصية) الشرك ء) اسم ء)

والع ئلية وعن وينهم:

إق مة) الس كن  الي س  شرف دي 

ك ليفورني ) جن 8  (10 الشقة) يسرى 

عي8 الشق البيض ء).

)))))توزيع االنصبة على الشرك ء:)

التسيير) حق  أعطي  التسيير:) ( (

مس هم)) الي س  شرف دي  للسيد:)

ومسير ملدة غير محدودة.

 12 بت ريخ) الق نوني  االيداع  تم 

م رس)2020،)تحت رقم)6295.

23 C

HB LAW FIRM

UMNIA BANK

شركة املس همة

رفع رأسم ل الشركة

HB LAW FIRM

 6rue(farabi, bd(rachidi,

 résidence(toubkal, 2ème(étage ،

20000، casablanca(maroc

UMNIA BANK شركة املس همة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 397، 

طريق الج معة )طريق الجديدة 

س بق ( - 20000 الدار البيض ء 

املغرب.

رفع رأسم ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري)-.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تم) (2020 فبراير) (17 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسم ل  رفع 

أي) درهم«) (500.000.000«

إلى) درهم«) (600.000.000« من)

»1.100.000.000)درهم«)عن طريق):))

تقديم حصص نقدية أو عينية.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 30 بت ريخ) ( ب لدار البيض ء) التج رية 

م رس)2020)تحت رقم)738681.

1I

CANOCAF SARL

MECANIC BASMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CANOCAF SARL
ش رع الجيش امللكي زنقة الخنس ء)
رقم)7)الط بق الث ني رقم)03)الن ظور،)

NADOR MAROC(،62000
MECANIC BASMA)شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
طريق) اإلجتم عي  مقره   وعنوا8 
دوار) اوكيل,) بني  الحسيمة  الن ظور 
الن ظور) (62000 (- ( فطومة) اوالد 

املغرب
مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك الوحيد)
رقم التقييد في السجل التج ري):)

19829

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد الق نو8) (2020 م رس) (03
مسؤولية) ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.MECANIC BASMA
غرض الشركة بإيج ز):)1/)اصالح و)
تعديل االلي ت)2/االستراد و التصدير)

3/االشغ ل املختلفة وأعم ل البن ء).
طريق) (: االجتم عي) املقر  عنوا8 
دوار) اوكيل,) بني  الحسيمة  الن ظور 
الن ظور) (62000 (- ( فطومة) اوالد 

املغرب.
أجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: البزاغي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا() البزاغي  محمد  السيد 

حي لعري الشيخ عم رة البرج رقم)07 

62000)الن ظور املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() البزاغي  محمد  السيد 

حي لعري الشيخ عم رة البرج رقم)07 

62000)الن ظور املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ضور))بت ريخ)09)م رس)

2020)تحت رقم)380.

2I

CANOCAF SARL

ACHGHAL BENNASER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CANOCAF SARL

ش رع الجيش امللكي زنقة الخنس ء 
رقم 7 الط بق الث ني رقم 03 الن ظور، 

NADOR MAROC ،62000

ACHGHAL BENNASER شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي طريق 

الن ظور الحسيمة بني اوكيل, دوار 
اوالد فطومة  - 62000 الن ظور  

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

19823

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد الق نو8) (2020 م رس) (08

مسؤولية) ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.ACHGHAL BENNASER
1/نقل) (: بإيج ز) الشركة  غرض 
/3 2/بيع مواد البن ء) البض ئع للغير)

أعم ل البن ء)و األشغ ل املختلفة.
طريق) (: االجتم عي) املقر  عنوا8 
دوار) اوكيل,) بني  الحسيمة  الن ظور 
الن ظور)) (62000 (- ( فطومة) اوالد 

املغرب).
أجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: ( محمد) بن صر  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (- (

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا() ( محمد) بن صر  السيد 
بني) فطومة  أوالد  محند  أوالد  دوار 

أوكيل))62000)الن ظور))املغرب).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ( محمد) بن صر  السيد 
بني) فطومة  أوالد  محند  أوالد  دوار 

أوكيل))62000)الن ظور))املغرب)

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لن ضور))بت ريخ)09)م رس)

2020)تحت رقم)339.
3I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

بركة تيسيرت أبغال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة
شركة ألتيرفيد ش.م.م

زنقة 01 رقم 02 حي النج ح خنيفرة، 
58000، خنيفرة املغرب

شركة تيسيرت أشغ ل شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي رقم 05 زنقة 

املن رة ديور جداد 58350 ميدلت 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 913.

الع م) الجمع  بمقت�صى 
 2019 26)دجنبر) اإلستثن ئي ملؤرخ في)
املسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 
أشغ ل)) تيسيرت  شركة  املحدودة 
مبلغ رأسم له )10.000)درهم وعنوا8)
مقره  اإلجتم عي رقم)05)زنقة املن رة)
املغرب) ميدلت  (58350 جداد) ديور 

نتيجة ل):)انعدام النش ط ب لشركة.
 05 و حدد مقر التصفية ب رقم)
 58350 جداد) ديور  ( املن رة) زنقة 

ميدلت املغرب.)
و عي8:

أقني و عنوانه)ا() ( بيهي) السيد)ة()
جداد) ديور  املن رة  زنقة  (05 رقم)
)ة() ميدلت املغرب كمصفي) (58350

للشركة.
الحدود) اإلقتض ء) وعند  (
املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية)

-(:
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
05)م رس) بت ريخ) ( االبتدائية بميدلت)

2020)تحت رقم)50.

8I

FIDUBAC SARL

MAN EXPO IMPO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
162مكرر ش رع يوسف ابن ت شفي8 
 NADOR، الشقة رقم 11 الن ضور

62000، nador(maroc
MAN EXPO IMPO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي اوالد ميمو8 
ش رع 80 رقم 32 الن ظور - 62000  

الن ظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
18585

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد الق نو8) (2019 م رس) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MAN (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

.EXPO IMPO

إستيراد) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

وتصدير املواد االولية.

اوالد) (: االجتم عي) املقر  عنوا8 

(- الن ظور) (32 رقم) (80 ميمو8 ش رع)

62000))الن ظور املغرب.

أجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

كرب وي) الصمد  عبد  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (- (

وصف ت ومواطن الشرك ء):

كرب وي) الصمد  عبد  السيد 

 01 بوستة) ت وريرت  حي  عنوانه)ا()

الن ظور) (62000 الن ظور) ( سلوا8)

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

كرب وي) الصمد  عبد  السيد 

 01 بوستة) ت وريرت  حي  عنوانه)ا()

الن ظور) (62000 الن ظور) ( سلوا8)

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ضور))بت ريخ)01)أبريل)

2019)تحت رقم)862.

5I

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 STE AALOUACH

ALIMENTATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 N°159 BD(ABDELLAH(GENOUN

 HAY(HASSANI(APP(N°2 1R

 ETAGE TAGHZOUT INEZGANE

 INEZGANE، 86150، INEZGANE

MAROC

 STE AALOUACH ALIMENTATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي دوار امه يش 

التمسية ايت ملول انزك 8 86602 

انزك 8 ايت ملول املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

20025

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

الق نو8) إعداد  تم  (2019 أبريل) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.AALOUACH ALIMENTATION

غرض الشركة بإيج ز):)بيع و شراء)

جميع املواد الغدائية لف ئدة الغير.

دوار) (: االجتم عي) املقر  عنوا8 

انزك 8) ملول  ايت  التمسية  امه يش 

86602)انزك 8 ايت ملول املغرب.

أجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
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 1.000 ( (: السيد علواش الحسي8)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (- (

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد علواش الحسي8 عنوانه)ا()

ملول) ايت  التمسية  اخرب 8  دوار 

86602)ايت ملول املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد علواش الحسي8 عنوانه)ا()

ملول) ايت  التمسية  اخرب 8  دوار 

86602)ايت ملول املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (08 بت ريخ) ( االبتدائية ب نزك 8)

2020)تحت رقم)391.

6I

الشركة املغربية ملراجعة الحس ب ت

ATLANTIC CIMENT

شركة املس همة

خفض رأسم ل الشركة

الشركة املغربية ملراجعة الحس ب ت

8 زنقة ابن الع دل، الط بق الث ني، 

رقم 7، الدارالبيض ء ، 20000، 

الدارالبيض ء املغرب

Atlantic ciment شركة املس همة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي كلم 6.3 

ش رع موالي اسم عيل عي8 السبع 

الدار البيض ء - 20000 الدارالبيض ء 

املغرب.

خفض رأسم ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.302889

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تم) (2020 ين ير) (28 في) املؤرخ 

بمبلغ) الشركة  رأسم ل  خفض 

أي) درهم«) (500.000.000« قدره)

إلى) درهم«) (1.000.000.000« من)

(: عن طريق) درهم«) (500.000.000«

تخفيض القيمة اإلسمية لألسهم.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 06 بت ريخ) ( ب لدار البيض ء) التج رية 

أبريل)2020)تحت رقم)738683.

7I

 MOGADOR(موك دور أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

أراسكوم ميلتيسيرفيس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

موك دور أسيست آند سيرفيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي ب ب دك لة ش رع واد املخ ز8 

الشقة رقم 3 ب لط بق الث ني  الصويرة 

الصويرة، 88000، الصويرة املغرب

أراسكوم ميلتيسيرفيس  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي عند شركة 

كلوب ل مونستريكسيو8 الك ئنة بحي 

الولجة مركز الحنش 8 إقليم الصويرة 

- 88000 الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

5235

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد الق نو8) (2020 م رس) (05

مسؤولية) ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

أراسكوم ميلتيسيرفيس).

:)مق ول في) غرض الشركة بإيج ز)

األشغ ل الع مة والبن ء)

بيع لوازم املكتب ب لتقسيط

ت جر بصفة ع مة).

عند) (: االجتم عي) املقر  عنوا8 
مونستريكسيو8) كلوب ل  شركة 
الحنش 8) مركز  الولجة  بحي  الك ئنة 
الصويرة) (88000 (- الصويرة) إقليم 

املغرب.
أجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
املصلوحي)) الكريم  عبد  السيد 
عنوانه)ا()حي الزاوية الحنش 8 اقليم)

الصويرة)88000)الصويرة املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
املصلوحي)) الكريم  عبد  السيد 
عنوانه)ا()حي الزاوية الحنش 8 اقليم)

الصويرة)88000)الصويرة املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لصويرة))بت ريخ)07)أبريل)

2020)تحت رقم)88.
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FIDUCIAIRE ZOHOUR

بركة كورد بوا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
FIDUCIAIRE ZOHOUR

 AVENUE(ISMILIA 103 BIS
 ZOHOUR 1، 300060، FES

MAROC
شركة كورد بوا شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 68 زنقة 

7 حي املسيرة 1 ف س - 30000 ف س 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
62157

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد الق نو8) (2020 فبراير) (05
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

كورد بوا.

غرض الشركة بإيج ز):)بيع جميع)

انواع الخشب.

زنقة) (68 (: عنوا8 املقر االجتم عي)

30000)ف س) 1)ف س)-) 7)حي املسيرة)

املغرب.

أجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد أنس الكورد)):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة ف طمة الزهراء)القدميري))

درهم) (100 بقيمة) حصة  (500 ( (:

للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (- (

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد أنس الكورد))عنوانه)ا()68 

 30000 ف س) (1 حي املسيرة) (7 زنقة)

ف س املغرب.

السيدة ف طمة الزهراء)القدميري))

 1 املسيرة) حي  (7 زنقة) (68 عنوانه)ا()

ف س)30000)ف س املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أنس الكورد))عنوانه)ا()68 

 30000 ف س) (1 حي املسيرة) (7 زنقة)

ف س املغرب

السيدة ف طمة الزهراء)القدميري))

 1 املسيرة) حي  (7 زنقة) (68 عنوانه)ا()

ف س))30000)ف س املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير) (27 بت ريخ) ( بف س) التج رية 

2020)تحت رقم)818/2020.

9I
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شركة ألتيرفيد ش.م.م

STE GAVA FRERES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسم ل الشركة
شركة ألتيرفيد ش.م.م

زنقة 01 رقم 02 حي النج ح خنيفرة، 
58000، خنيفرة املغرب

STE GAVA FRERES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي الزنقة 39 
رقم 02 حي تمالحت  زايدة 58375 

ميدلت املغرب.
رفع رأسم ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.1893

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تم) (2020 م رس) (05 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسم ل  رفع 
»800.000)درهم«)أي من)»100.000 
عن) درهم«) (500.000« إلى) درهم«)
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
13)م رس) بت ريخ) ( االبتدائية بميدلت)

2020)تحت رقم)66.

10I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

STE GAVA FRERES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نش ط الشركة 
شركة ألتيرفيد ش.م.م

زنقة 01 رقم 02 حي النج ح خنيفرة، 
58000، خنيفرة املغرب

STE GAVA FRERES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  االجتم عي زنقة 39 رقم 
02 تمالحت  زايدة 58375 ميدلت 

املغرب.
توسيع نش ط الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.1893

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تمت) (2020 م رس) (05 في) املؤرخ 
نش ط) إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي):

نقل البض ئع لحس ب الغير.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
13)م رس) بت ريخ) ( االبتدائية بميدلت)

2020)تحت رقم)66.
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STE SAKIA SERV SECURITE

STE SAKIA SERV SECURITE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE SAKIA SERV SECURITE
638  بلوك د حي الوحدة العيو8 ، 

70000، العيو8 املغرب
STE SAKIA SERV SECURITE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 638 بلوك د 
حي الوحدة العيو8 - 70000 العيو8 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
21733

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�صى)
الق نو8) إعداد  تم  (2017 م ي) (26
مسؤولية) ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.SAKIA SERV SECURITE
غرض الشركة بإيج ز):)الحراسة.

 638 (: االجتم عي) املقر  عنوا8 
بلوك د حي الوحدة العيو8)-)70000 

العيو8 املغرب.
أجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا() البيالل  محمد  السيد 
العيو8) السع دة  حي  ت زة  زنقة  (32

70000)العيو8 املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() البيالل  محمد  السيد 
العيو8) السع دة  حي  ت زة  زنقة  (32

70000)العيو8 املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

يونيو) (09 بت ريخ) ( االبتدائية ب لعيو8)

2017)تحت رقم)1081.

12I

FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS

MGT MAROC SA
إعال8 متعدد القرارات

MGT MAROC SA

 BD(ZERKTOUNI 6 ETG ، ,21

20500، CASABLNACA(MAROC

MGT MAROC SA »شركة  

املس همة«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: فض ء 
ب ب أنف  29 ش رع ب ب منصور 

الط بق 3  الدار البيض ء  - 20220 

الدار البيض ء  املغرب.

»إعال8 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.813131

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)31)يوليوز)2019

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

على) ينص  الذي  (:01 رقم) قرار 

من) ح مو  ميشيل  استق لة  م يلي:)

اإلدارة

على) ينص  الذي  (:02 رقم) قرار 

تعيي8 دفيد بلليس كمسؤول) م يلي:)

جديد

على) ينص  الذي  (:03 رقم) قرار 

م يلي:)تحيي8 النظ م األس �صي)

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت)

النظ م األس �صي الت لية:)

على) ينص  الذي  (:01 رقم) بند 

تعيي8 دفيد بلليس كمسؤول) م يلي:)

جديد بمجلس اإلدارة

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 25 بت ريخ) ( ب لدار البيض ء) التج رية 

فبراير)2020)تحت رقم)732106.

13I

املس وي

طر بارتس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املس وي
10 عم رة غنينو شقة 17 زنقة أبو 

الطيب املتنبي ، 30000، ف س املغرب
طر ب رتس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

 N° 120 BD وعنوا8 مقره  اإلجتم عي
 KOUFA(MAG 2 HAY(ZOHOUR
 2 RTE(DE(SEFROU  - 30000 FES

MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
62257

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد الق نو8) (2020 فبراير) (18
مسؤولية) ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
طر) (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

ب رتس.
اصالح) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

وبيع قطع الغي ر
إستيراد تصدير قطع لغي ر.

 N° (: االجتم عي) املقر  عنوا8 
 120 BD KOUFA MAG 2 HAY
 ZOHOUR 2 RTE DE SEFROU  -

.30000 FES MAROC
أجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
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السيد اب سيدي ط هيري):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (- (

وصف ت ومواطن الشرك ء):
ط هيري) اب سيدي  السيد 

عنوانه)ا()ش رع وهرا8 زنقة روم  رقم)

30)الزهور)1  30000)ف س))املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
ط هيري) اب سيدي  السيد 

عنوانه)ا()ش رع وهرا8 زنقة روم  رقم)

30)الزهور)1  30000)ف س))املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (08 بت ريخ) ( بف س) التج رية 

2020)تحت رقم)885.
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KBH CONSULTING

SBEN-NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

KBH CONSULTING

 AVENUE JOULANE RUE DE 15

 TANGER 1ER(ETAGE(BUR 6،

30000، FES(MAROC

SBEN-NEGOCE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي مكتب رقم 

9, زاوية ش رع االستقالل زنقة املر�صى, 

بن ية البيرال  - 18000 قنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

52827

بمقت�صى))عقد عرفي مؤرخ في)27 
الق نو8) تم إعداد  (2019 يونيو) من 

مسؤولية) ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

SBEN-(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

. NEGOCE

مق ول) (- (: غرض الشركة بإيج ز)

البن ي ت املعدنية)

-)ت جر الللوازم الكهرب ئية)

-)خدم ت الحراسة.

مكتب) (: االجتم عي) املقر  عنوا8 

زنقة) االستقالل  زاوية ش رع  (,9 رقم)

املر�صى,)بن ية البيرال))-)18000)قنيطرة)

املغرب.

أجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسم ل  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم ك لت لي:

اللله) عبد  ابن  محمد  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (- (

وصف ت ومواطن الشرك ء):

اللله) عبد  ابن  محمد  السيد 

ا5  اق مة بنو كريم عم رة  عنوانه)ا()

كليفورني  الدار) (202 شقة) (2 ط بق)

البيض ء) الدار  (20000 ( البيض ء)

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة نزهة السداني))عنوانه)ا()

عي8) (9 فيال) البديع  حدائق  تجزئة 

الشقف موالي يعقوب ف س)30000 

ف س املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

من) (06 بت ريخ) ( االبتدائية ب لقنيطرة)

غشت)2019)تحت رقم)-.
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Fiduciaire(Place(Des(Nations(Sarl

AMINE CONSUPRESTATIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Fiduciaire(Place(Des(Nations(Sarl

 Rue(Abou(Bakr(Razi(Res(Ibrahim

 1er(Etage(n° 16 ، 90000، tanger

MAROC

AMINE CONSUPRESTATIS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 81، ش رع 

ب سطور ، الط بقي8 األول و الث ني - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

103121

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
الق نو8) إعداد  تم  (2020 ين ير) (07

مسؤولية) ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.AMINE CONSUPRESTATIS

تسيير) (- (: بإيج ز) الشركة  غرض 

األعم ل و اإلستش رة

الخدم ت) و  التأشيرات  تدبير  (-

املرتبطة به ..

عنوا8 املقر االجتم عي):)81،)ش رع)

(- الط بقي8 األول و الث ني) (، ب سطور)

90000)طنجة املغرب.

أجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
املزراوي) األمي8  محمد  السيد 

 100 1.000)حصة بقيمة) ( (: الكالوي)

درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
املزراوي) األمي8  محمد  السيد 

الكالوي عنوانه)ا()زنقة ك ليسي  رقم)

31 90000)طنجة املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
املزراوي) األمي8  محمد  السيد 

الكالوي عنوانه)ا()زنقة ك ليسي  رقم)

31 90000)طنجة املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير) (15 بت ريخ) ( بطنجة) التج رية 

2020)تحت رقم)809.
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fiduazizi

THINKERS’S CONSULTING 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نش ط الشركة 

fiduazizi

ش رع عمر املخت ر حي القدس ش رع 

عمر املخت ر حي القدس، 7000، 

العيو8 املغرب

 THINKERS’S CONSULTING 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 QUARTIER وعنوا8 مقره  االجتم عي

 EL QODS LOT EL WIFAQ BLOC

 G(NR 1740  - 70000 LAAYOUNE

.MAROC

توسيع نش ط الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.29359

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تمت) (2020 م رس) (20 في) املؤرخ 

نش ط) إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي):

جميع) وبيع  شراء) التصنيع,) من 

جميع) تجميد  .....الى  البن ء) معدات 

املواد الغدائية.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

25)م رس) بت ريخ) ( االبتدائية ب لعيو8)

2020)تحت رقم)819/2020.
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أنفو البركة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

أنفو البركة  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي زنقة 

الخليل، ش رع موالي عبد الرحم 8 
الشريف - 91000 شفش و8 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 989

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد الق نو8) (2018 أكتوبر) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
أنفو) (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

البركة).
غرض الشركة بإيج ز):)محمل لبيع)
اصالح املعدات) جميع أنواع السلع،)

املعلوم تية،)األشغ ل املختلفة.
زنقة) (: االجتم عي) املقر  عنوا8 
الرحم 8) ش رع موالي عبد  الخليل،)
الشريف)-)91000)شفش و8 املغرب.

أجله ) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسم ل  مبلغ 
درهم،)مقسم ك لت لي:

 100 ( (: البركة) مصطفى  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (- (
وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد مصطفى البركة عنوانه)ا()
عم رة أو شقة)11)الط بق)8)السكينة)

8)توالل)91000)مكن س املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى البركة عنوانه)ا()
عم رة أو شقة)11)الط بق)8)السكينة)

8)توالل)91000)مكن س املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 21 بت ريخ) ( بشفش و8) االبتدائية 

أكتوبر)2018)تحت رقم)236.
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MABROX OLIVES

MABROX OLIVES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MABROX OLIVES
رقم 18زنقة 8 املرجة واد ف س ، 

30000، ف س املغرب

MABROX OLIVES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 18 زنقة 

8 بلوك E املرجة واد ف س - 30000 

ف س املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

62817

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد الق نو8) (2020 فبراير) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.MABROX OLIVES

تعليب) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

ب لتقسيط) والكب ر  الزيتو8  وبيع 

والجملة وزيت الزيتو8.
زنقة) (18 (: عنوا8 املقر االجتم عي)

 30000 (- E)املرجة واد ف س) بلوك) (8

ف س املغرب.

أجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: النكي) هش م  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

)السيد هش م النكي):)1000)بقيمة)

100)درهم.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا() النكي  هش م  السيد 

حي الوئ م املسيرة) (10 عم رة) (1 رقم)

30000)ف س املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() النكي  هش م  السيد 

حي الوئ م املسيرة) (10 عم رة) (1 رقم)

30000)ف س املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (13 بت ريخ) ( بف س) التج رية 

2020)تحت رقم)1053.
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Nihal(fruit

NIHAL FRUIT S.A.R.L
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Nihal(fruit

مركز سيدي بيبي سيدي بيبي مركز 

سيدي بيبي، 87278، سيدي بيبي 

املغرب

NIHAL FRUIT S.A.R.L شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي سيدي بيبي  

سيدي بيبي مركز سيدي بيبي 87278 

سيدي بيبي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

20125

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد الق نو8) (2020 فبراير) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 NIHAL(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

.FRUIT S.A.R.L

الشركة) غرض 

تعبئة،) محطة  (: بإيج ز)

لجة) ومع  نة صي  ، تكييف ، تلفيف

الزراعية) املنتوج ت  وتحويل 

والحيوانية.

والصن عة) الزراعة  تبريد  محطة 

النحل،) تربية  والغذائية،) الزراعية 

تربية وتسمي8 الحيوانية.

ب لصيد) املتعلقة  الصن عة 

املنتج ت) جميع  وانت ج  البحري 

الحيوانية.

استيراد و تصدير وتسويق جميع)

الصلة) ذات  وآالت  االولية،) املواد 

ب لهدف اإلجتم عي للشركة.

سيدي) (: االجتم عي) املقر  عنوا8 

سيدي بيبي مركز سيدي بيبي) ( بيبي)

87278)سيدي بيبي املغرب.

أجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

الشركة:)) رأسم ل  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم ك لت لي):

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا() اكنوك  خ لد  السيد 

ايت) (86150 ادمن ايت ملول) (A/21

ملول))املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد))ملدة غير محدودة من طرف)

 A/21 عنوانه)ا() اكنوك  خ لد  سيد 

ايت ملول)) (86150 ادمن ايت ملول)

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (03 بت ريخ) ( االبتدائية ب نزك 8)

2020)تحت رقم)869.
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ANNONCE LÉGALE

LM PECHE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ANNONCE LÉGALE

صندوق البريد 268 ، 70000، 

العيو8 املغرب

 LM PECHE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي بلوك 02 

حي االمل رقم 77  - 73000 الداخلة  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

 15813

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد الق نو8) (2020 فبراير) (27

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LM (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.PECHE

تطوير) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

وحفظ) وتعبئة  وتجميد  وتجهيز 

املأكوالت البحرية

السفن) جميع  وتشغيل  تجهيز 

لصن عة الشحن والصيد بشكل ع م

إنش ء)وتشغيل أي مصنع للتجهيز)

والتغليف واملع لجة والحفظ

وبشكل ع م)،)أي عملي ت تج رية)

صن عية أو م لية أو منقولة أو عق رية)

يمكن أ8 تتعلق بشكل مب شر أو غير)

مب شر بواحدة أو أخرى من العملي ت)

لتسهيل) وذلك  (، أعاله) إليه   املش ر 

(، شركة) نش ط  تطوير  أو  تعزيز  أو 

األعم ل) في  األشك ل  من  شكل  بأي 

التج رية تسعى مم ثلة أو ذات صلة..

 02 عنوا8 املقر االجتم عي):)بلوك)

حي االمل رقم)77  - 73000)الداخلة))

املغرب.

أجله ) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسم ل  مبلغ 
100.000,00)درهم،)مقسم ك لت لي:

 500 ( (: لوغزال) محمد  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: مج هد) عبد هللا  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (- (
وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا()) لوغزال  محمد  السيد 
 80100 حي الهدى) (H بلوك) (83 فيال)

اك دير املغرب.
السيد عبد هللا مج هد عنوانه)ا()
اورير)) تمراغت  اوفال  تس لوين 

80100)اك دير املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا()) لوغزال  محمد  السيد 
 80100 حي الهدى) (H بلوك) (83 فيال)

اك دير املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 27 بت ريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

فبراير)2020)تحت رقم)202/2020.
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ANNONCE LÉGALE

  MOD DROG ENTRETIEN «
» ش.م.م.ش.وحيد

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANNONCE LÉGALE
صندوق البريد 268 ، 70000، 

العيو8 املغرب
 «  MOD DROG ENTRETIEN «

ش.م.م.ش.وحيد شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي دوار تدوارت 
واد الصف ء –بيوكرى-اشتوكة ايت 

ب ه  - 87202 بيوكرى املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
19961

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد الق نو8) (2020 فبراير) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(« (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

 «   MOD DROG ENTRETIEN

ش.م.م.ش.وحيد.

بيع مواد) (: غرض الشركة بإيج ز)

ع مة) تج رة  الع م.) البن ء) البن ء.)

التف وض والبيع املب شر أو ب لعمولة)

(، املدنية) الهندسة  (، الخدم ت) (،

الصرف الصحي)،)الرسم على الزج ج)

النج رة) (، الصيدلية) (، السب كة) (،

(، واأللومنيوم) واملع د8  الخشب  في 

نق ط) معدات  (، املنشآت) (، الحفر)

املي ه واآلب ر)،)املعدات الهيدروليكية)

(، والحراسة) والتنظيف  البستنة  (،

املعدات التقنية وامليك نيكية والب ردة)

وأدوات) (، الهواء) تكييف  ومعدات 

ومعدات الكهرب ء)واألتمتة)،)املعدات)

،)تج رة الجملة والتجزئة) امليك نيكية)

(، في املواد الغذائية واإلكسسوارات)

املفروش ت) (، املطبخ ومواد الصعود)

الري ضية) واألدوات  األعالم  بيع  (،

املكتبي) واألث ث  واملعدات  واللوازم 

اإللكترونية،) واملعدات  والكمبيوتر 

تركيب الشبك ت،)شراء)وبيع املعدات)

واملستعملة،) الجديدة  الدارجة 

أدوات صيد األسم ك البحرية،)املواد)

بيع) (، الرمل) الق بلة لالحتراق إخالء)

(، للصحراء) املض دة  النخيل  مزارع 

النقل الشخ�صي أو البض ئع الوطنية)

أعم ل) جميع  والوطنية،) الدولية  أو 

الخي طة) املي ه،) بيع خزان ت  النقل،)

والكتب،) الصحف  بيع  واملالبس،)

بيع الغالي ت،)استيراد) املواد الفنية،)

وتصدير،)واردات مواد السي رات.)بيع)

وشراء)مواد االستخدام والخردة.

دوار) (: االجتم عي) املقر  عنوا8 
–بيوكرى- الصف ء) واد  تدوارت 
بيوكرى) (87202 (- اشتوكة ايت ب ه )

املغرب.
أجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسم ل  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: ( مودني) يونس  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (- (

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا() ( مودني) يونس  السيد 
و) للزراعة  الث ني  الحسن  بمعهد 

البيطرة))86150)ايت ملول املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ( مودني) يونس  السيد 
و) للزراعة  الث ني  الحسن  بمعهد 

البيطرة))86150)ايت ملول املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير) (26 بت ريخ) ( االبتدائية ب نزك 8)

2020)تحت رقم)387/2020.
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ANNONCE LÉGALE

OUM FISH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
ANNONCE LÉGALE

صندوق البريد 268 ، 70000، 
العيو8 املغرب

OUM FISH شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي أم التون�صي 
رقم 13 - 73000 الداخلة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

.11579

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تمت) (2020 ين ير) (28 في) املؤرخ 

املص دقة على):
مرف ع) عمر  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتم عية  حصة  (100
200)حصة لف ئدة))السيد))ة()محمد)

لوغزال بت ريخ)28)ين ير)2020.



عدد)5608 - 28)شعب 8)1881 )22)أبريل)2020)الجريدة الرسمية   5732

مرف ع) عمر  )ة() السيد) تفويت 

100)حصة اجتم عية من أصل)200 

عبد هللا) )ة() السيد) ( لف ئدة) حصة 

مج هد بت ريخ)28)ين ير)2020.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

بت ريخ ( الدهب) بوادي   االبتدائية 

رقم) تحت  (2020 فبراير) (11  

.186/2020

23I

(BUTEC SARL (A.U

AABIR WA FARAH

شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

تأسيس شركة

بت ريخ))) عرفى  عقد  بمقت�صى 

09/03/2020))تم تقرير م  يلى):)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

املسؤولية) دات  شركة  ت سيس 

املحدودة ذات الخص ئص الت لية):

 AABIR WA FARAH(«(التسمية(*

»)ش.م.م.))ش.و(

»تحويل) (: االجتم عى) الهدف  (*

االموال«.))

الدرك) ثكنة  (: االجتم عى) املقر  (*

امللكي))طنجة.))))))))))))))))))))))))))))))

*)املدة)):)99)سنة.

درهم) ( (100.000 (: ( الراسم ل) (*

مقسم ك لت لي):

 1000 ( السيد الي س الدوميري) (-

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.)

الجنسية):)مغربية.

عنوانه ):)ثكنة الدرك امللكي طنجة.

الي س) السيد  اختير  (: التسيير)

الدوميري))مسير للشركة.

االيداع) تم  (: الق نونى) االيداع  (*

بطنجة) التج رية  ب ملحكمة  الق نونى 

بت ريخ)16/03/2020.  .                        

السجل التج ري رقم)105055.

28I
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 II.  -  إعالنات قضائية

املحكمة اإلبتدائية بورزازات
إعال8 عن بيع أصل تج ري

كت بــة) مصلحــة  رئيــس  يعلــن 
اإلبتدائيــة) ب ملحكمــة  الضبــط 
بــورزازات أنــه بمقت�صــى عقــد محــرر)
ومســجل) (،2020 مــ رس) (2 بت ريــخ)
 2020 ين يــر) (18 بت ريــخ) بــورزازات 
فــوت الســيد محمــد اله شــمي للســيد)
ســفي 8 منيــ ر،)حميــع األصــل التجــ ري)
املعــد إلســتغالل صيدليــة))الصيدليــة)
شــ رع) (33 برقــم) والك ئــن  املركزيــة(،)
محمــد الخ مــس بــورزازات،)واملســجل)

ب لسجل التج ري بهذه املحكمة تحت)

عــدد)21586،)وذلــك بجميــع عن صــره)

واملعنويــة. امل ديــة 

وبنــ ء)عليــه فــإ8 جميــع التعرضــ ت)

تقــدم لكت بــة الضبــط بهــذه املحكمــة)

)مكتــب الســجل التجــ ري()داخــل أجل)

15)يومــ  املواليــة للنشــرة الث نيــة.

النشرة األولى

رئيس مصلحة كت بة الضبط

12 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بورزازات
إعال8 عن بيع أصل تج ري

كت بــة) مصلحــة  رئيــس  يعلــن 
اإلبتدائيــة) ب ملحكمــة  الضبــط 
بــورزازات أنــه بمقت�صــى عقــد محــرر)
ومســجل) (،2020 فبرايــر) (19 بت ريــخ)
 2020 فبرايــر) (28 بت ريــخ) بــورزازات 
للســيد) نبكــوري  عزيــز  الســيد  فــوت 
يوسف أبو الق سم،)حصته في األصل)
التجــ ري املعــد لبيــع اله تــف النقــ ل)
حــي) (90 برقــم) (: والك ئــن ب) والث بــت،)
واملســجل) بــورزازات،) الذهــب  وادي 

ب لسجل التج ري بهذه املحكمة تحت)

عــدد)20968،)وذلــك بجميــع عن صــره)

واملعنويــة. امل ديــة 

وبنــ ء)عليــه فــإ8 جميــع التعرضــ ت)

تقــدم لكت بــة الضبــط بهــذه املحكمــة)

)مكتــب الســجل التجــ ري()داخــل أجل)

15)يومــ  املواليــة للنشــرة الث نيــة.

النشرة األولى

رئيس مصلحة كت بة الضبط

13 مكرر
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 III.  -  إعالنات إدارية

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

م رس) (31 بت ريخ) ح.ج/2020/2770)

العق ر) على  سيجري  الذي  (2020

الت بع) سكيلة  املدعو  الجم عي 

ذي) ( للجم عة الساللية اوالد جلول)

بت ريخ) (20 عدد) اإلستغالل  شه دة 

ب لجم عة) املتواجد  (2020 ين ير) (28

أوالد) قي دة  ( احسي8،) أوالد  الترابية 

احسي8،)دائرة سيدي سليم 8 إقليم)

 21 من ت ريخ) سيدي سليم 8 ابتداء)

أبريل)2020)إلى غ ية ف تح م ي)2020 

بحث علني في شأ8 مشروع الترخيص)

بإنج ز ثقب وجلب امل ء))منه من أجل)

لف ئدة) هكت رات   5 مس حة) سقي 

السيد امللي ني اوبيدة الح مل لبط قة)

.GA95506(التعريف الوطنية

 1

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

م رس) (31 ح.ج2020/2773بت ريخ)

العق ر) على  سيجري  الذي  (2020

العق ري) الرسم  ذي  التسير  املسمى 

بدوار) الك ئنة  (30/18858 عدد)

األرا�صي) ضم  منطقة  مو�صى  عي8 

املتواجد) وتوغليلت  الخنيش ت 

قي دة) ( توغيلت،) الترابية  ب لجم عة 

إقليم) ورغة،) دائرة  الخنيش ت،)

 21 ت ريخ) من  ابتداء) ق سم  سيدي 

م ي) ف تح  غ ية  إلى  (2020 أبريل)

مشروع) شأ8  في  علني  بحث  (2020

امل ء)) وجلب  ثقب  بإنج ز  الترخيص 

منه من أجل سقي مس حة)28 هكت را)

ازب طي) امل لك  عبد  السيد  لف ئدة 

ني بة عن السيدة صب ح حمو الطهر)

الوطنية)) التعريف  لبط قة  الح ملة 

.H138856

2 

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج.)

2020/2778)بت ريخ)31)م رس)2020 

الذي سيجري على العق ر املسمى بئر)

81)ذي الرسم))العق ري عدد) انزرا8)

مخت ر) بقبيلة  الك ئن  (30/21988

املحل املدعو املرجة الكبيرة منطقة)

ضم األرا�صي ب)7))املتواجد ب لجم عة)

الترابية ارميالت،)قي دة مخت ر،)دائرة)

ابتداء) ق سم،) سيدي  إقليم  بهت،)

إلى غ ية) (2020 ابريل) (21 ت ريخ) من 

بحث علني في شأ8) (2020 ف تح م ي)

مشروع الترخيص بإنج ز ثقب وجلب)

 5 )منه من أجل سقي مس حة)  امل ء)

فكري) عالل  السيد  لف ئدة  هكت را 

الوطنية)) التعريف  لبط قة  الح مل 

.GN20716

3

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

م رس) (27 بت ريخ) ح.ج/2020/2755)

العق ر) على  سيجري  الذي  (2020

ب ملك 8) العط ونة  املدعو  الجم عي 

للجم عة) الت بع  العط ونة  املسمى 

شه دة) ذي  العط ونة  الساللية 

فبراير) (12 بت ريخ) (12 اإلستغالل رقم)

الترابية) ب لجم عة  املتواجد  (2020

دائرة بهت،) قي دة مخت ر،) ( ارميالت،)

إقليم سيدي ق سم،)ابتداء)من ت ريخ)

أبريل) (30 إلى غ ية) (2020 أبريل) (20

مشروع) شأ8  في  علني  بحث  (2020

امل ء)) وجلب  ثقب  بإنج ز  الترخيص 

 2,80 مس حة) سقي  أجل  من  منه 

الحسن وي) السيد  لف ئدة  هكت را 

التعريف) لبط قة  الح مل  الح ج 

.GN118038(الوطنية

4

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني

مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

م رس) (31 بت ريخ) ح.ج/2020/2768)

العق ر) على  سيجري  الذي  (2020

البورية) الفالحية  األرض  املسمى 

محمد) له  املغفور  لتوزيع  الت بعة 

عدد) إدارية  شه دة  ذات  الخ مس 

املتواجد) (2020 م رس) (2 بت ريخ) (180

ارميالت،قي دة) الترابية  ب لجم عة 

سيدي) إقليم  بهت،) دائرة  مخت ر،)

أبريل) (21 ت ريخ) من  ابتداء) ق سم،)

2020)إلى غ ية ف تح م ي)2020)بحث)

علني في شأ8 مشروع الترخيص بإنج ز)

منه من أجل سقي) ( بئر وجلب امل ء)

السيد) لف ئدة  هكت رات  (5 مس حة)

لبط قة) الح مل  الخميري  احمد 

.GN118358(التعريف الوطنية

5

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة وك لة)

الحوض لسبو رقم ح.ج)2020/2776 

بت ريخ)31)م رس)2020)الذي سيجري))

ت يمت) املدعو  الجم عي  العق ر  على 

الت بع) الطن جة  املسمى  ب ملك 8 

للجم عة الساللية التب بعة الطن جة)

ذي شه دة االستغالل رقم)21)بت ريخ)

9)م رس)2020،)املتواجدة ب لجم عة)

)دائرة) الترابية املكر8)،قي دة املكر8،)

ابتداء) القنيطرة،) اقليم  بنمنصور،)

الى غ ية) ( (2020 أبريل) (21 من ت ريخ)

بحث علني في شأ8) (2020 ف تح م ي)

مشروع الترخيص بإنج ز ثقب جلب)

مس حة) سقي  أجل  من  منه،) امل ء)

الحسي8) السيد  لف ئدة  ( هكت را) (2

التعريف) لبط قة  الح مل  ابوريكة 

.G227813(الوطنية رقم

 6

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج) رقم  لسبو  الحوض  وك لة 

م رس) (31 بت ريخ) (2020/2815

العق ر) على  ( سيجري) الذي  (2020

السالم) عبد  الشيخ  بالد  املسمى 

 R/16188 رقم) العق ري  الرسم  (2

وعقود كراء)بت ريخ)18)فبراير)2020،)

املتواجدة) الك ئن بقبيلة الصف فعة،)

قي دة) القصيبة،) الترابية  ب لجم عة 

اقليم) القصيبة،) دائرة  ( القصيبة،)

ت ريخ) من  ابتداء) سليم 8،) سيدي 

الى غ ية ف تح م ي) ( (2020 أبريل) (21

مشروع) شأ8  في  علني  بحث  (2020

منه،) الترخيص بإنج ز بئر جلب امل ء)
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 10.3182 مس حة) سقي  أجل  من 

 ZKM AGRI لف ئدة شركة) ( هكت را)

الق نوني) ممثله   شخص  في  ممثلة 

السيد محمد برك ش الح مل لبط قة)

.A702226(التعريف الوطنية رقم

 7

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة وك لة)

الحوض لسبو رقم ح.ج)2020/2805 

بت ريخ)31)م رس)2020)الذي سيجري))

على القطعة االرضية املسم ة غرسة)

ضمن) بعق ر  اعتراف  ذات  حريشة 

كن ش) (208 199صحيفة) تحت رقم)

سبتمبر) (25 بت ريخ) (01 االمالك)

املتواجدة ب لجم عة الترابية) (،2001

زومي،) دائرة  زومي،) ،قي دة  زومي)

 21 ت ريخ) من  ابتداء) وزا8،) اقليم 

أبريل)2020))الى غ ية ف تح م ي)2020 

بحث علني في شأ8 مشروع الترخيص)

من) منه،) امل ء) جلب  ثقب  بإنج ز 

املنزلي وارواء) أجل سقي االستعم ل 

اسويكني) السيد  لف ئدة  امل شية 

التعريف) لبط قة  الح مل  املصطفى 

.LC63690(الوطنية رقم

 8

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج) رقم  لسبو  الحوض  وك لة 

2020/2789)بت ريخ)31)م رس)2020 

املسمى) العق ر  على  ( سيجري) الذي 

»الدهس«)موضوع مطلب التحفيظ)

ب لجم عة) املتواجد  30612/ر،) رقم)

قي دة املس عدة،) الترابية املس عدة،)

اقليم سيدي) دائرة سيدي سليم 8،)

أبريل) (21 من ت ريخ) ابتداء) سليم 8،)

(،2020 م ي) ف تح  غ ية  الى  (،2020

بحث علني في شأ8 مشروع الترخيص)

ب نج ز ثقب وجلب امل ء)منه،)من أجل)

لف ئدة هكت رات  (2 مس حة) سقي 

السيد محمد املرتيلي الح مل لبط قة)

.GA18930(التعريف الوطنية رقم

9

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة وك لة)

الحوض لسبو رقم ح.ج)2020/2735 

بت ريخ)26)م رس)2020)الذي سيجري))

ذي) (1 العمري) املسمى  العق ر  على 

 16/2267 رقم) التحفيظ  مطلب 

املتواجدة ب لجم عة الترابية الخميس)

اقليم) تيفلت،) دائرة  يحيى،) سيدي 

 16 ت ريخ) من  ابتداء) الخميس ت،)

أبريل)2020))الى غ ية)27)أبريل)2020 

بحث علني في شأ8 مشروع الترخيص)

بإنج ز بئر وانج ز ثقب وجلب امل ء)منه ،)

هكت رات)) (3 أجل سقي مس حة) من 

لف ئدة السيد العمري جواد الح مل)

رقم) الوطنية  التعريف  لبط قة 

.X156983

 10

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني

بموجب قرار أصدرته مديرة وك لة)

الحوض لسبو رقم ح.ج)2020/2738 

بت ريخ)26)م رس)2020)الذي سيجري))

ذي) (1 العمري) املسمى  العق ر  على 

 16/2267 رقم) التحفيظ  مطلب 

املتواجدة ب لجم عة الترابية الخميس)

اقليم) تيفلت،) دائرة  يحيى،) سيدي 

 16 ت ريخ) من  ابتداء) الخميس ت،)

أبريل)2020))الى غ ية)27)أبريل)2020 

بحث علني في شأ8 مشروع الترخيص)

بإنج ز بئر وانج ز ثقب وجلب امل ء)منه ،)

هكت رات)) (3 أجل سقي مس حة) من 

لف ئدة السيد العمري حكيم الح مل)

رقم) الوطنية  التعريف  لبط قة 

.X52388

 11
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